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Förord 

Den här avhandlingen är ett resultat av många timmars fokuserat och hårt 
arbete som vid ett par tillfällen även utmynnat i stor frustration och en 
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skillnad från vad många tror så är dock vägen fram till färdig avhandling inte 
någon soloprestation. Många är de personer som på olika sätt gjort denna 
resa möjlig. Vissa har erbjudit sin hjälpande hand och sin erfarenhet, andra 
har bistått som kritiska granskare och ytterligare några har funnits där som 
inspiratörer och förebilder. Lägger man till detta de personer som på ett mer 
privat plan stöttat och uppmuntrat, så blir listan lång. Med risk för att jag i 
all hast råkat förbise någon – vilket jag i så fall ber så enormt mycket om 
ursäkt för – så finns det några personer som jag specifikt skulle vilja uttrycka 
min stora tacksamhet till.  

Först och främst skulle jag vilja tacka mina handledare Tommy och Henrik 
för ert ständiga stöd och den väldiga tilltro ni haft till mig. Sedan skulle jag 
vilja tacka alla fantastiska människor i Destination 2011 som låtit mig snoka 
och ställa nyfikna frågor – utan er hade detta varit omöjligt. Jag skulle också 
vilja framföra ett stort tack till Anders, Jessica och Elin för att ni på ett 
mycket professionellt sätt tog er an att vara internopponenter. Vidare skulle 
jag vilja uttrycka min tacksamhet till 08:23-gänget och då speciellt Markus, 
Thommie, Andreas, Tim, Nils, Thomas och Tomas för alla de givande och 
utvecklande diskussioner vi haft. På det mer sociala planet skulle jag även 
vilja tacka Malin, Thomas, Chris, Elin, Maira, Vladimir, Niklas, Andrew, Ian, 
Therese, Herman, Galina, Anna och övriga doktorander – ni är ett grymt 
gäng som satt guldkant på tillvaron. Tre personer jag skulle vilja rikta ett 
speciellt tack till är Pontus, Thommie och Philip som är goda exempel på hur 
kollegial vänskap kan utvecklas till något större. Jag skulle även vilja tacka 
Kalle, Jessica, Johan, Åke och Margareta för alla ytterst pretentiösa 
tankesmedjor som visat på att det finns utrymme för fritt tänkande inom 
akademin. Slutligen skulle jag vilja uttrycka min tacksamhet till Professor 
Derek Walker på RMIT som möjliggjorde för min vistelse i Melbourne samt 
FORMAS, Nordeas Norrlandsstiftelse, Åke och Greta Lissheds stiftelse, 
Handelshögskolan, SJCKMS, Per och Eivor Wikströms Stiftelse, the 
European Commission och Kempefonderna som alla på olika sätt bidragit 
med finansiella medel. Sist men inte minst skulle jag också vilja tacka mina 
föräldrar, min övriga familj och mina vänner för att ni står ut med mig! 

Strand, 1 Maj 2011 
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Sammanfattning 

Denna avhandling tar sin utgångspunkt i en av organisationsteorins mest 
centrala delar, nämligen samordning. Den ansluter sig till en delvis ny och 
växande ansats inom organisationsteorin där samordning inte bara 
behandlas som en funktion utan som en dynamisk process. Avhandlingen 
speglar den organisatoriska vardagen under ett stort anläggningsprojekts 
genomförande och fokuserar på samordningens uppbyggnad och utveckling 
över tid. Syftet är att skapa förståelse för samordningens dynamik. Med 
samordningens dynamik åsyftas dels samspelet mellan olika typer av 
samordning som löpande sker i arbetet med att utföra kollektiva 
prestationer, och dels samordningens förändring över tid. 

Fallstudien som ligger till grund för avhandlingen är genomförd under 
perioden 2006-2010 vid ett stort anläggningsprojekt med Skanska och 
Jämtkraft som samverkanspartners. Projektet – vid namn Destination 2011 
– utgör en investering på ca 1 miljard SEK och har som syfte och mål att 
vädersäkra Jämtkrafts kraftnät för att minimera riskerna för elavbrott. 

Teorikapitlet som har en integrerande strävan tar sin utgångspunkt i teorier 
om samordning. Utifrån given utgångspunkt utvecklas ett konceptuellt 
ramverk som tar fasta på det sätt som samordning anses kunna ske på och 
förändras i förhållande till sin omgivning. Detta sker i tre steg. I det första 
steget definieras, positioneras och sätts samordning i förhållande till den 
organisatoriska kontexten i form av osäkerhet och komplexitet. I det andra 
steget härleds fem övergripande kategorier som tar fasta på hur olika 
organisatoriska arrangemang anses kunna skapa samordning. I det tredje 
steget tydliggörs de villkor för integration som skapas genom de ovan nämna 
organisatoriska arrangemangen. Dessa villkor för integration krävs för att 
individer skall kunna göra gemensam sak av sina individuella aktiviteter – 
dvs. samordna sig. 

Från fallstudien och med stöd av det teoretiska ramverket genomförs sedan 
en processorienterad analys i fyra steg. Analysens första steg innebär 
utvecklandet av en fallbeskrivning med fokus på projektets framväxt och de 
aktiviteter som bygger upp genomförandet. Analysens andra steg utgörs av 
en tematisk teorigrundad analys som förklarar hur projektmedlemmarna 
använder sig av en kombination av olika organisatoriska arrangemang för att 
skapa de villkor för integration som krävs för att samordningen ska ske. 
Analysens tredje steg baseras på en processanalys i kombination med 
”temporal bracketing”. Detta steg fokuserar på samordningens uppbyggnad 
och utgör grunden för att förstå samordningens förändring över tid. I 



 

 X 

analysen så skapas två ”temporal brackets” – eller mikroprocesser – där den 
första representerar ett delprojekt under projektets första halva och den 
andra ett delprojekt projektets andra halva. För respektive mikroprocess 
genomförs därefter en analys av hur samordningen byggs upp där ett antal 
parallella samordningsprocesser identifieras. Samordningsprocesserna som 
länkar samman genomförandet är betydelsefulla för att förstå varför och hur 
samordningen ser ut som den gör under ett delprojekts genomförande. I 
analysens fjärde och sista steg genomförs slutligen en komparativ analys 
med illustrativa narrativa sekvenser. I detta steg sätts de två 
mikroprocesserna i förhållande till varandra vilket både åskådliggör de 
krafter som inverkar på förändringen över tid men även dess underliggande 
förklaringar. Analysen som i tur och ordning behandlar samordningens 
samspel, samordningens uppbyggnad och samordningens förändring över 
tid ger därigenom sammantaget en förståelse för samordningens 
dynamik.  
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Abstract 

This thesis takes its starting point from one of the most essential parts of 
organization theory, namely coordination. It joins a new and emerging 
approach within which coordination is not only treated as a function but as a 
dynamic process. The thesis reflects everyday practice during a major 
construction project and focuses on how coordination is undertaken, and 
how it develops over time. The aim is to create an understanding of the 
dynamics of coordination. This refers both to the interaction between 
different types of coordination that continuously take place in the process of 
carrying out collective performances, and to how the coordination changes 
over time. 

The case study, that is the basis of this thesis, was carried out from 2006-
2010 in a large construction project with Skanska and Jämtkraft as 
contractual partners. The project – called Destination 2011 – corresponds to 
an investment of € 100-110 million and aims at securing Jämtkraft’s power 
distribution from severe weather conditions in order to minimize the risk of 
power blackouts. 

The theory chapter of the thesis has an integrative approach and is based on 
theories of coordination. On the basis of this a conceptual framework was 
developed that focuses on how coordination takes place and how it can 
change in relation to its context. This was done in three steps. First, 
coordination was defined, positioned and set in relation to the organizational 
context in terms of uncertainty and complexity. Second, five broad categories 
were derived which indicate how different organizational arrangements 
create coordination. Third, the integrating conditions which evolve from the 
organizational arrangements were presented. These integrating conditions 
are essential for the individuals to coordinate their activities. 

Based on the case study, and supported by the theoretical framework, a 
process-oriented analysis was conducted in four steps. The first step was a 
narrative case description which focuses on the development of the project 
and the activities that make up the project process. The second step 
consisted of a thematic theory driven analysis that explains how the project 
members use a combination of different organizational arrangements to 
create the integrating conditions required for the coordination to occur. The 
third step of the analysis was based on a process analysis combined with 
temporal bracketing. This step focuses on how the coordination is structured 
and enables the understanding of how the coordination changes over time. 
In this step two temporal brackets (or micro-processes) were created, the 
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first of which represents a sub-project under the first half of the project, and 
the second a sub-project during the second half. For each micro-process an 
analysis was carried out which identified a number of coordination 
processes. These coordination processes link the implementation phase 
together and explain how, and why, the coordination is built up as it is 
during a sub-project. In the fourth and final step a comparative analysis was 
conducted with illustrative narrative sequences. This analysis puts the two 
micro-processes in relation to each other, illustrates how the coordination 
changes over time, and exposes the underlying forces that explain the 
identified change. These analyses, brought together, show the interaction 
between different types of coordination, how the coordination is built-up, 
and how it changes over time, thereby providing an understanding of the 
dynamics of coordination. 
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Inledning 

Den här avhandlingen tar sitt avstamp i den klassiska organisationsteorins 
frodiga mylla. Den teoretiska utgångspunkten är en av organiseringens och 
organisationsteorins mest grundläggande delar, nämligen samordning. 

De flesta av oss har på något sätt en intuitiv känsla för vad begreppet 
betyder. När vi deltar på en välfungerande konferens, bevittnar ett stort 
bröllop eller ser det svenska fotbollslandslaget vinna en storseger, så 
uppskattar vi hur väl samordnade olika individer och de aktiviteter som 
utförs är. Men trots att vi har en intuitiv känsla för innebörden så är 
välfungerande samordningen oftast ”osynlig”. Malone och Crowston (1994) 
framhåller hur det är först när något inte fungerar som det ska som vi inser 
vilken central betydelse samordning egentligen har. Samordningens allmänt 
centrala betydelse – och dess ”osynlighet” – kan belysas med följande två 
exempel; 1) den disharmoni det skulle innebära om medlemmarna i en 
orkester var och en spelade efter olika noter, eller 2) den svårighet det 
innebär att läsa meningens följd inte är i rätt ordnade som orden en mening 
bygger upp där innebörd.I 

Det första exemplet skulle antagligen mest vara en olustig upplevelse medan 
det andra exemplet, om inte helt omöjligt, så bevisligen ett mycket olämpligt 
sätt att kommunicera på. Kontentan i båda dessa fall är att samordning är 
centralt för att nå kollektiva prestationer, vare sig det har att göra med 
framförandet av ett klassiskt musikstycke eller skriftlig kommunikation. 
Samordning eller koordinering – som ofta används synonymt till varandra – 
innebär rent vardagligt, ”… att se till att händelser eller arbetsinsatser som 
hänger ihop i fråga om tid eller plats blir utförda i rätt följd och på rätt 
sätt” (NE 2011). 

 

Samordning behövs för att utföra kollektiva prestationer 

Behovet av att studera samordning 

Förståelsen för att det finns ett omfattande och underliggande behov av 
samordning i samband med utförandet av kollektiva prestationer är dock på 

                                                             
I den svårighet det innebär att läsa en mening där orden som bygger upp meningens innebörd inte är ordnade 
i rätt följd. 
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inget sätt en nyhet. Redan Gulick (1937) beskrev behovet och betydelsen av 
samordning på följande träffsäkra sätt: 

”… a piece of work to be done cannot be subdivided into the obvious component parts 
without great danger that the central design, the operating relationships, the 
imprisoned idea, will be lost. A simple illustration will make this clear.  

One man can build a house. He can lay the foundation, cut the beams and boards, 
make the window frames and doors, lay the floors, raise the roof, plaster the walls, 
fit in the heating and water systems, install the electric wiring, hang the paper, and 
paint the structure. But if he did, most of the work would be done by hands unskilled 
in the work; much material would be spoiled, and the work would require many 
months of his time. On the other hand, the whole job of building the house might be 
divided among a group of men. One man could do the foundation, build the chimney, 
and plaster the walls; another could erect the frame, cut the timbers and the boards, 
raise the roof, and do all the carpentry; another all the plumbing; another all the 
paper hanging and painting; another all the electric wiring. But this would not make 
a house unless someone – an architect – made a plan for the house, so that each 
skilled worker could know what to do and when to do it.  

When one man builds a house alone he plans as he works; he decides what to do first 
and what next, that is, he ‘co-ordinates the work’. When many men work together to 
build a house this part of the work, the co-ordinating, must not be lost sight of.  

In the ‘division of the work’ among the various skilled specialists, a specialist in 
planning and co-ordination must be sought as well. Otherwise, a great deal of time 
may be lost, workers may get in each other's way, material may not be on hand 
when needed, things may be done in the wrong order, and there may even be a 
difference of opinion as to where the various doors and windows are to go. It is self-
evident that the more the work is subdivided, the greater is the danger of confusion, 
and the greater is the need of overall supervision and co-ordination.” (Gulick 1937:5) 

Kortfattat innebär detta att om en grupp individer gemensamt skall utföra en 
större uppgift, delar upp denna uppgift mellan sig (och därigenom blir 
beroende av vad de andra individerna gör) så uppstår ett behov av 
samordning. Med andra ord, de inblandade individerna måste på något sätt 
göra gemensam sak av sina individuella uppgifter för att uppnå den 
kollektiva prestationen och det gemensamma målet. 

 

Kollektiva prestationer är när två eller fler individer utför aktiviteter 
(oftast mot/med ett gemensamt mål) 

Frågan hur samordning går att åstadkomma är således en grundläggande 
problematik i all organiserad verksamhet. Van Fenema et al. (2004:3) 
beskriver det till och med som en oumbärlig ingrediens för att få 
organisationer och samhälle att fungera. Gulicks (1937) lösning på problemet 
var – som det beskrivs ovan – en kompetent och erfaren hand som skulle 
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styra arbetet genom strukturering av arbetsuppgifterna, noggrann planering 
och övervakning. Just detta intresse för planering, strukturering och 
övervakning speglar väl den tidiga industriella logiken och den strävan efter 
systematisering som låg till grund för samhällsutvecklingen under 1900-
talets första hälft. 

Behovet och funktionen av samordning har under årens lopp behandlats 
omfattande i både klassisk och mer nutida organisationsteoretisk litteratur 
(se exempelvis Taylor 1913, Gulicks 1937, Fayol 1917/1949, Burns och Stalker 
1961, Thompson 1967, Lawrence och Lorsch 1967, Hage et al. 1971, Galbraith 
1973, Van de Ven et al. 1976, Malone 1988, Malone och Crowston 1994, 
Crowston 1997, Grandori 1997a, 1997b, Bechky 2006a, 2006b, Okhuysen 
och Bechky 2009, Gittell 2010). Utvecklingen av teorier om samordning kan 
kortfattat beskrivas med att under 1900-talets första hälft ha gått från ett 
fokus på arbetsuppgifters utformning, via ett sökande efter mekanismer, 
organisationsdesign och situationsanpassning under 1960 och 1970-talet, till 
ett ökande intresse för en arbetsbaserad och processuell ansats där 
framväxande aktiviteter samt dess utveckling över tid och rum har ansetts 
som viktigt (Martinez och Jarillo 1989, Larsson 1990, Bechky 2006a, 
Bengtsson et al. 2007, Okhuysen och Bechky 2009, Gittell 2010). 

Det vetenskapliga intresset för samordning växte enligt Scott och Davis 
(2007) fram under sent artonhundratal som ett led av uppbyggnaden av 
storskalig tillverkningsindustri. Mycket av den tidiga forskningen fokuserade 
även – i likhet med Gulick (1937) – på hur det genom olika former av 
standardisering, strukturering och planering var möjligt att uppnå effektiv 
samordning (Taylor 1913, Fayol 1917/1949). Strävan efter ökad effektivitet – 
och det bästa sättet – gav sig initialt uttryck i försök att systematisera och 
strukturera specifika arbetsuppgifter. Mest känt är kanske Taylors (1913) 
arbete med att finna sätt att systematisera och effektivisera arbete inom 
industrin. Intresset för samordning försköts dock successivt från ett fokus på 
arbetsuppgifternas utformning till design av hela organisationer och de 
managementsystem som arbetarna skulle styras med (Fayol 1917/1949). Ett 
av de centrala antagandena var dock under hela denna period möjligheten 
att på förhand, oavsett situation, kunna förutse och designa den effektivaste 
lösningen, det vill säga antingen genom ett fokus på arbetets utförande eller 
på organisationens struktur (Okhuysen och Bechky 2009).  

Mycket av denna tidiga forskning visade också på att det genom 
strukturering och planering var (och delvis är) möjligt att uppnå samordning 
utan omfattande interaktion mellan inblandade individer. Mot bakgrund av 
den begränsade förmåga som standardisering, strukturering och planering 
har vad gäller informationsöverföring (Galbraith 1973) så visade det sig dock 
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att denna typ av samordning främst var effektiv i situationer av låg osäkerhet 
och komplexitet. I komplexa och osäkra situationer krävdes även andra, mer 
informella typer av samordning. Thompson (1967) argumenterade 
exempelvis för att en effektiv samordning i osäkra och komplexa situationer 
krävde så kallad ”ömsesidig anpassning”. Med ömsesidig anpassning 
åsyftade Thompson (1967:56) behovet av omfattande feedback eller som han 
själv utryckte det, ”… the transmission of new information during the 
process of action”. Både Thompson (1967) och Galbraith (1973) menade 
dock att användningen av ömsesidig anpassning, eller ”lateral relations” som 
var Galbraiths (1973) benämning, inte var att föredra då löpande interaktion 
mellan individer ansågs mer kostsamt än samordning genom exempelvis 
schemaläggning, rutiner, standardisering och planering. Intresset kring 
samordning fokuserade därför under denna period på olika sätt att försöka 
minimera informationsbehovet och identifiera vilken typ av samordning som 
var bäst lämpad i förhållande till situationen. Det centrala antagande var 
således fortfarande att det existerade ett bästa sätt, men att detta ”bästa sätt” 
var beroende på den specifika situationen. 

Viktigt att påpeka är att den ovan beskrivna utvecklingen centrerade kring de 
utmaningar som uppstod i samband med industriell tillverkning där 
massproduktion utgjorde den dominanta drivkraften och det huvudsakliga 
intresset. Okhuysen och Bechky (2009) menar att detta tydligt avspeglar sig i 
att konceptualiseringarna från dessa perioder tar den sammanhållna 
produktionsenheten för givet och att både produktionen och den fysiska 
produkten har fått ett (för) stort fokus. Begränsningarna utgörs även av att 
processer och strukturer endast beskrivs som formella element som på 
förhand är designade istället för att de kan byggs upp av pågående aktiviteter 
som ett led av de samordningsutmaningar som individer ställs inför 
(Okhuysen och Bechky 2009). Till detta kan läggas det stora fokus (och den 
förklaringspotential) som tillskrevs organisationens omgivning. 

I och med att samhället och den industriella logiken successivt har 
förändrats – och delvis lämnat produktionseran bakom sig – så har även 
intresset för samordning och de utmaningar som följer förändrats. 
Orsakerna till de förändringar som skett är många; en ökad förståelse för de 
problem som ”löpande band” logiken bidrog till, arbetstagares krav på större 
variation och flexibilitet, nya ”moderna” managementtekniker, tekniska 
framsteg inte minst vad gäller informations- och kommunikationsteknik, en 
projektifiering av samhället, uppluckringen av organisationsgränser och 
framväxten av en större del serviceorganisationer är bara några exempel på 
den lista som nästan kan göras hur lång som helst. Samtliga dessa 
förändringar har dock inneburit att det tidigare fokuset på standardisering 
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och planering avtagit till förmån för helt andra intressen gällande 
samordning.  

Som ett resultat av samhällsförändringen så har under det senaste årtiondet 
ett intresse bland forskare vuxit fram där samordning har beskrivits som en 
relationsinriktad process där individen (och inte produktionen och 
produkten) sätts i centrum (Okhuysen och Bechky 2009). Ett exempel på 
detta är Bechkys (2006a, 2006b) studie av filmprojekt där hon visar på hur 
deltagarna förlitar sig på erfarenheter och rollförväntningar för att skapa 
struktur bland relationer och uppgifter men även kontinuitet mellan olika 
projekt. Andra exempel är Faraj och Xiaos (2006) studie av betydelsen av 
expertkunskap för samordning inom akutsjukvården och Gittells (2001, 
2003) studier av flygplanspersonals sätt att samordna sig. Med andra ord 
har ett tydligt intresse för mer informell, relationsinriktad samordning vuxit 
fram – det vill säga den typ av samordning som exempelvis Thompson 
(1967) klumpade samman i kategorin ”ömsesidig anpassning”. 

Gittell (2002:301) definierar relationsinriktad samordning [relational 
coordination] som, ”… a mutually reinforcing process of interaction 
between communication and relationships carried out for the purpose of 
task integration”. Relationsinriktad samordning bygger således på en 
interaktionsprocess och kan enligt Gittell (2010) karaktäriseras i termer av 
delad kunskap, gemensamma mål och ömsesidig respekt. Larsson (1990) 
visar dock på hur tidigare forskning som intresserade sig för 
arbetsfördelning – såsom exempelvis Durkheim (1933) och Weber (1947) – 
tog fasta på aspekter som kollektiv koncensus, solidaritet samt människors 
sätt att orientera sitt handlande efter erfarenhet och personlig övertygelse. 
Med andra ord aspekter som på många sätt tangerar de karaktäristika som 
Gittell (2010) presenterar. Gittell (2010) menar även på att relationsinriktad 
samordning är speciellt framträdande (och viktig) i situationer som 
karaktäriseras av komplexa beroenden, hög osäkerhet och tidspress. 
Okhuysen och Bechky (2009) framhåller dock tydligt att relationsinriktad 
samordning existerar i alla situationer där det finns ett samordningsbehov. 

Van Fenema et al. (2004) benämner den övergripande förändringen som 
skett som ett paradigmskifte medan Okhuysen och Bechky (2009) beskriver 
hur teorier om samordning har fått en renässans under den senaste 
tioårsperioden. Starka formuleringar, men samtidigt ett sätt att tydligt 
explicitgöra den förskjutning av intresse som skett. Van Fenema et al. 
(2004:4-5) skriver, ”… over the past decades, other studies have emerged 
that seem to move beyond the contingency paradigm”.  
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Trots (eller kanske delvis på grund av) det ökande intresset och den 
teoretiska utvecklingen som skett, så är dock teorier om samordning idag 
vare sig sammanhållna eller fokuserade (van Fenema et al. 2004, Okhuysen 
och Bechky 2009, Gittell 2010). Grant (1996:113) skriver, ”although widely 
addressed, organization theory lacks a rigorous integrated, well-developed 
and widely agreed theory of coordination”. Van Fenema et al. (2004) menar 
därför på att en integration av de olika perspektiven som genom åren format 
utvecklingen kan bidra till en ökande förståelse för hur samordning 
uppkommer. Utan några ambitioner att skapa ”the theory of coordination” 
så strävar den här avhandlingen övergripande efter just detta, det vill säga 
att försöka integrera olika teorier om samordning med ett fokus på hur 
arbete sker – eller som Malone och Crowston (1991:3) beskrev det, ”… the 
act of working together”. 

Lite översiktligt kan sägas att intresset för samordning antingen riktats mot 
hur det genom ”design och planering” går att åstadkomma samordning (med 
beaktande av organisationens omgivning) eller hur ”framväxande och 
spontan” samordning tar sig uttryck (Martinez och Jarillo 1989, Okhuysen 
och Bechky 2009). Mot bakgrund av detta argumenterar Okhuysen och 
Bechky (2009) också för att forskningen till dags dato i allt för liten 
utsträckning har intresserat sig för det samspel som sker mellan olika typer 
av samordning men även samordningens förändring över tid. I en samtid 
där den organisatoriska verkligheten kantas av nya samarbets- och 
kontraktsformer som bygger på öppenhet, tillit och löpande interaktion, 
ökad användning av modern teknik och geografisk utspriddhet (för att ge 
några exempel) så är kraven på fungerade samordning och de utmaningar 
detta innebär andra än tidigare. Samordning sker således i en mer dynamisk 
värld där olika typer av samordning löpande samspelar och behovet av 
samordning successivt förändras. Den här avhandlingen argumenterar 
därför i likhet med Okhuysen och Bechky (2009) för att de dimensioner av 
samordning som beskrivits i tidigare forskning inte fullt ut tar fasta på den 
dynamik, förändring och det samspel som måste ske – och oreflekterat sker 
– mellan olika former av samordning. Dynamik kan i detta sammanhang 
definieras som en konstant förändring under påverkan av krafter. 

Ett område där denna utmaning blir speciellt påtaglig är i projekt och 
projektorganiserad verksamhet då detta är en typ av verksamhet som på 
många sätt balanserar på gränsen mellan ”gammalt” och ”nytt”. Med andra 
ord befinner sig projekten i ett gränsland där gamla ingenjörstraditioner 
(Morris 2010), en tydlig professionsbundenhet (Ekstedt, Lundin och 
Wirdenius 1992) och normativa projektledningsmodeller (Söderlund 2011) 
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med dess tydliga Taylorianska arvII (Whitty och Schulz 2007) möter den 
dynamiska och föränderliga samtid där projekten genomförs. Det vill säga en 
samtid där det visat sig att osäkerhet och avvikelser är en naturlig del av det 
dagliga arbetet (Hällgren 2009), där projektledare främst ägnar sig åt 
reaktivt arbete (Nilsson 2008), där modern informations- och 
kommunikationsteknik visar sig vara dåligt anpassad till verksamhetens krav 
(Jacobsson och Linderoth 2010a), där samarbete och konkurrens i stort sett 
sker simultant (Burström 2010) och där organisationsgränser men även 
gränser mellan statlig och privat verksamhet luckras upp (Jensen 2004). 
Beskrivet i andra termer, ”design och planering” utgör i grunden en central 
del av projektmetodologin medan behovet av ”framväxande och spontan” 
samordning utgör en central del av den vardagliga praktiken. Lägg till detta 
de facto att projekt per definition är begränsade i tid (Lundin och Söderholm 
1995) och de utgör en god grund för att förstå de utmaningar som ovan 
beskrivits. Den här avhandlingen fokuserar därför på projektet som 
organisationsform (eller den temporära organisationen) för att förstå 
samspelet, förändringen och dynamiken av samordning. Viktigt att 
framhålla är att avhandlingen tar samordning (och inte projektet) som 
utgångspunkt och drivs fram utifrån ett mer teoretiskt förankrat intresse av 
att förstå samordning. Avhandlingen handlar således om samordning i en 
empirisk kontext i form av ett projekt och inte om projektsamordning. En 
ansats som Jacobsson och Söderholm (2011) i förhållande till studier av 
projekt beskriver som ”in search of contribution”. 

Syfte 

Baserat på den tidigare kunskapen rörande samordning så syftar denna 
avhandling till att skapa förståelse för samordningens dynamik. Med 
samordningens dynamik åsyftas två saker; dels samspelet mellan olika typer 
av samordning som löpande sker i arbetet med att utföra kollektiva 
prestationer, och dels samordningens förändring över tid. Med andra ord 
syftar avhandlingen till att fylla den kunskapslucka som bland annat van 
Fenema et al. (2004), Okhuysen och Bechky (2009) och Gittell (2010) 
belyser.  

Disposition 

För att uppnå avhandlingens syftet så krävs inledningsvis en genomgång av 
teorier om samordning. Som en direkt följd av syftesformuleringen så måste 

                                                             
II Exempelvis strävan efter att bryta ner och strukturera aktiviteter i Gantt scheman – värt att påpeka är att 
Henry Gantt (känd för Gantt schemat) även var protegé till Frederick W. Taylor (Whitty och Schulz 2007:15). 
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en kategorisering av samordning göras för att möjliggöra en förståelse för 
”samspelet mellan olika typer av samordning”. Utöver detta så måste även 
samordning adresseras i förhållande till förändring för att därigenom öppna 
upp för en analys av ”samordningens förändring över tid”. Det övergripande 
syftet med teorikapitlet är dock att skapa ett ramverk som analysen kan vila 
på. Viktigt att framhålla är att kapitlet bygger på teorier om samordning, har 
en integrerande strävan, ämnar till att skapa en förståelse för den historiska 
utvecklingen, samt sätta den empiriska studien i sitt sammanhang. 

Teorikapitlet är strukturerat enligt följande. Initialt så kommer 
samordningsbegreppet, dess användning och definition att behandlas. Efter 
detta så kommer en genomgång av befintliga teorier om samordning att 
presenteras där det huvudsakliga fokuset ligger på de olika typer av 
samordningsmekanismer som introducerats i tidigare forskning. Efter denna 
genomgång kommer situationsanpassning samt dess betydelse för att förstå 
samordning att adresseras. Därefter genomförs en kategorisering av tidigare 
presenterade samordningsmekanismer samt en analys av de sätt som 
samordningsmekanismerna skapar samordning på. Som en del av detta 
ställs samordningsmekanismerna i förhållande till de villkor som möjliggör 
för att samordning skall kunna ske, något som möjliggör en uppdelning i 
förutsättningar och medel för samordning. Teorikapitlet avslutas därefter 
med en sammanfattande och integrerad bild av samordning. 

Som ett nästa steg så kommer avhandlingens metodologiska överväganden 
att diskuteras. Metoden beskriver initialt det iterativa tillvägagångssätt som 
präglat avhandlingsprocessen. Metodkapitlet är därefter strukturerat efter 
förberedelser, empiriinsamling, analysförfarande och avstämning där det 
största fokuset läggs på analysdelen. Direkt efter metoden så introduceras 
avhandlingens empiriska sammanhang – projektet Destination 2011. Initialt 
ges en presentation av projektets framväxt, uppbyggnad och deltagare och 
därefter en detaljerad fallbeskrivning av projektets genomförandeprocess, 
det vill säga det sätt som projektet genomförts på. 

Efter det teoretiska ramverket, de metodologiska övervägandena och 
presentationen av projektet så följer avhandlingens analys. Analysen är 
uppdelad i fyra delar, varav den första utgörs av själv fallbeskrivningen. Den 
andra delen består av en analys av samspelet mellan olika typer av 
samordning. Analysens tredje del utgörs av en analys av samordningens 
uppbyggnad och den fjärde och sista delen en analys av samordningens 
förändring över tid och dess orsaker. I och med dessa fyra delar uppfylls 
även avhandlingens övergripande syfte. Avhandlingen avslutas därefter med 
slutsatser samt en reflektion kring avhandlingens bidrag och dess praktiska 
implikationer. 
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Från koordination till samordning  

Följande teorikapitel har som tidigare nämnts en integrerade ansats. 
Kapitlet som bygger på teorier om samordning har som huvudsakligt syfte 
att utgöra ett sammanhang och ett konceptuellt ramverk för den kommande 
analysen.  

Samordningsbegreppet 

Även om det genom åren har presenterats en stor mängd definitioner av 
begreppet samordning [coordination] så finns det ingen övergripande och 
allmänt accepterad definition. Malone och Crowston (1994) presenterar 
exempelvis en sammanställning över tio olika definitioner, Okhuysen och 
Bechky (2009) tolv olika och Larsson (1990) ger en sammanställning över 
hela nitton olika definitioner. 

Att det går att återfinna en sådan mängd definitioner samt det faktum att det 
inte existerar en allmänt accepterad definition har många orsaker. Dels kan 
detta förklaras av den förändring som samhället i stort, men även företag 
och organisationer, genomgått under efterkrigstiden. Det vill säga den 
omvärldsförändring som delvis berördes i avhandlingens inledning och som 
fått efterverkningar på hur företag organiserar sig och därigenom även – 
över åren – förändrat de beskrivningar och analyser som gjorts av 
organisationer och organisering (Martinez och Jarillo 1989). Med andra ord 
har sättet som samordning praktiskt sker på förändrats över tid. Parallellt 
med detta går det emellertid även att argumentera för att förhållandet till 
viss del är det omvända, att det är forskningens utveckling, påverkan och den 
ökande kunskapen om organisationer och organisering som gjort att 
begreppets betydelse successivt har bytt skepnad. Det vill säga att förståelsen 
för vad samordning innebär, eller anses ska (eller bör) innebära, har 
förändrats över tiden. Denna tudelade utvecklig och dess inverkan på 
varandra är vad Giddens (1987) beskriver som ”double hermaneutics”. 

Ytterligare en förklaring går att återfinna i att samordning är ett 
interdisciplinärt begrepp samt att ansatsen, det vill säga de sätt som 
samordning studerats på, har varit olika över tid och beroende på 
vetenskaplig disciplin. Malone och Crowstons (1994) interdisciplinära studie 
visar tydligt på samordningsbegreppets omfattande användning inom olika 
ämnesområden. Några områden inom samhällsvetenskap och humaniora 
där samordning studerats är organisationsteori, ledarskapsforskning, 
lingvistik, nationalekonomi, informatik, psykologi samt system- och 
datavetenskap (Malone 1988, Malone och Crowston 1994, Melin 2002). 
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Utöver en förändrad omvärld, en förändring av begreppsanvändningen och 
innebörd samt en multidisciplinär tillämpning så varierar även den 
övergripande ansatsen vilket bidrar till den stora variationen. Med 
övergripande ansats åsyftas vilken övergripande förklaringsmodell på meta-, 
meso- eller mikronivå som använts för att förstå samordning (Alexander 
1998). Förklaringsmodellerna kan exempelvis ta sin utgångspunkt i en 
nätverksansats, hierarkisk styrning eller i marknad och 
marknadsmekanismer (se exempelvis, Thompson et al. 1991, Alexander 
1998). 

Samtliga dessa faktorer bidrar med stor säkerhet – men på olika sätt – till att 
förklara den stora flora av definitioner och den mångsidiga förståelsen av 
begreppets innebörd som går att identifiera. Att vidareutveckla ovanstående 
diskussion och göra en metaanalys av generell begreppsanvändning och 
historisk utveckling är både intressant och viktigt. I detta sammanhang är 
det dock tillräckligt att konstatera att samordning på många sätt är ett 
flytande begrepp, något som innebär att det är extra viktigt att både definiera 
och positionera begreppet i relation till dess omgivande begreppsapparat i 
allmänhet och denna studie i synnerhet. 

Definition och positionering 

Som ovan nämndes kan samordning adresseras från flera olika ansatser 
(Thompson et al. 1991, Alexander 1998). Denna avhandling tar sin empiriska 
utgångspunkt i den temporära organisationen och positionerar sig 
därigenom i gränslandet mellan det Alexander (1998:338) beskriver som en 
mikro- och mesonivå. I en temporär organisation är dock gränsen mellan 
vad som utgör organisatorisk och vad som utgör interorganisatorisk 
samordning inte alltid helt tydlig. För att kunna förstå samordningens 
dynamik i en temporär organisation kan därför ingen skillnad a priori göras 
mellan olika individers organisationstillhörighetIII. Initialt är det därför 
viktigt att påpeka att denna avhandling kan sägas innefatta både 
organisatorisk och interorganisatorisk samordning, det vill säga både det 
sätt som individer samordnar sig inom, men även mellan, olika grupper eller 
organisatoriska enheter. Som tidigare nämnts så är dock strävan att försöka 
integrera olika teorier om samordning med ett fokus på hur arbete i 
organisationer utförs. Med detta i åtanke så kommer eventuella 
interorganisatoriska aspekter fokusera på individers arbete och inte 
organisatoriska enheters förhållande till varandra. Enligt Alexanders 

                                                             
III Med organisationstillhörigheter åsyftas här de ”moderorganisationer” som medlemmarna i den temporära 
organisationen tillhör, alternativt har tillhört. 
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(1998:338) terminologi innebär detta att avhandlingen ligger närmare en 
mikronivå, än en mesonivå.  

Som inledningsvis konstaterats så är den allmänna innebörden av ordet 
samordning, att se till att händelser eller arbetsinsatser som hänger ihop i 
fråga om tid eller plats blir utförda i rätt följd och på rätt sätt (NE 2011). I 
ett försök att både precisera och begränsa begreppsanvändningen följer 
nedan en genomgång av – för avhandlingen – relevanta begrepp där dessa 
definieras och positioneras i förhållande till varandra. En medveten strävan 
har varit att centrera studien kring ett begräsat antal begrepp med 
samordning som nav. För att citera Lawrence och Lorsch (1967:5) har målet 
varit att använda ”… as few concepts as you may; as many concepts as you 
must”.  

Vid en genomgång av den stora flora av definitioner som genom åren 
presenterats så går det att identifiera två övergripande perspektiv. Detta 
oavsett om samordning huvudsakligen beskrivs som en fråga om integration 
(se exempelvis Lawrence och Lorsch 1967), hantering av beroenden (se 
exempelvis Thompson 1967) eller effektiv informationshantering (se 
exempelvis Malone 1988 eller Galbraith 1973).  

Å ena sidan går det att identifiera ett perspektiv som definierar och beskriver 
samordning som något förutbestämt, något som medvetet utformats och 
“pådyvlats” underordnade. Johansson (2001) beskriver detta som att 
samordning primärt skulle vara ett företagsledningsproblem som löses 
genom vertikal arbetsfördelning. I motsatts till denna ”top-down” syn på 
samordning går det, å andra sidan, att identifiera ett perspektiv som 
beskriver och definierar samordning som något oplanerat, framväxande och 
något som uppstår i den dagliga interaktionen mellan olika individer och 
grupper (se figur 1, nästa sida). Få definitioner och beskrivningar utesluter 
emellertid helt det ena eller det andra perspektivet även om de sätt som 
samordning definieras på är mer eller mindre inkluderande/exkluderande av 
dessa två perspektiv. Ett exempel som visar på detta är den distinktion som 
Larsson (1990) rent begreppsligt gör i förhållande till Malone och Crowston 
(1994). Malone och Crowston (1994:101) definierar samordning som ett 
medvetet hanterade [managing dependencies] medan Larsson (1990:72) 
öppnar upp för att det rör sig om en mindre preciserad anpassning av till 
varandra beroende delar [the adjustment of interdependent parts]. Båda 
dessa ansatser innefattar emellertid, på olika sätt, sammanlänkandet av olika 
arbetsuppgifter som är beroende av varandra. 

Det mer traditionella perspektivet där samordning främst ses som en 
företagsledningsproblematik utesluter som nämnts emellertid inte att 
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samordning även sker genom framväxande handlingar, ömsesidig 
anpassning och olika former av interaktionen mellan individer. Det är viktigt 
att påpeka att exempelvis redan March och Simon (1958) identifierade två 
generella sätt som en organisation kan samordnas på, å ena sidan med hjälp 
regler och rutiner [plan or programming] och å andra sidan med hjälp av ny 
information [feedback]. Även om March och Simon (1958) gör denna 
övergripande åtskillnad när det gäller olika sätt att samordna på, så 
representerar författarna ett perspektiv på samordning som bygger på en 
rationalitetssträvan och som inbegriper att samordning till största del är en 
företagsledningsproblematik. 

 

Figur 1 - Två drivkrafter för att förstå samordning 

Skillnaden i perspektiv som adresseras ovan går således bortom att 
samordning i praktiken kan ta sig uttryck på olika sätt. De två perspektiven 
öppnar istället upp för att olika typer av samordning över tiden getts olika 
stort utrymme samt att olika samordningsmekanismer tillskrivits olika 
förklaringspotential. Melin (2002) hävdar i linje med ovanstående argument 
att traditionella konceptualiseringar och definitioner av samordning är 
bristfälliga mot bakgrund av att dessa endast i begränsad utsträckning 
innefattar framväxande och informell samordning samt har ett för stort 
fokus på planering. Det vill säga främst angriper samordning utifrån det ena 
av de två perspektiv. På senare år har dock ett större intresse växt fram för 
hur människor organiserar och utför arbete som kan sägas vara grunden i 
det andra perspektivet. Viktigt att påpeka är dock att huvudansvaret för den 
organisatoriska samordningen traditionellt har varit en naturlig del av 
ledarrollen (Melin 2002), vilket i sig (till viss del) förklarar slagsidan mot 
intresset för ”medveten hantering” i tidigare forskning. 

Daglig interaktion 

 

Samordning 

Medveten hantering 

 

Framväxande 

Planerad 

Företagslednings-
problematik 

Intresse för hur 
människor organiserar 

och utför arbete 



 

 13 

Kontentan av detta är således att vad som innefattas (och uppfattas) som 
innebörden av samordning dels är beroende av hur begreppet definieras 
men även beroende på vilket perspektiv som samordning adresseras från. 
Några försök har dock gjorts att definiera samordning på ett mer 
inkluderande sätt. Det vill säga ett sätt som inrymmer båda ovan omnämnda 
perspektiv. En sådan definition har presenterats av Faraj och Xiao (2006). 
Enligt dessa författare definieras samordning som: 

“… a temporally unfolding and contextualized process of input regulation and 
interaction articulation to realize a collective performance.” (Faraj och Xiao 
2006:1157) 

Även om Faraj och Xiao (2006) i sin studie av akutsjukvård främst 
intresserar sig för samordning som temporärt framväxande och kontextuellt 
beroende, så innefattar definitionen båda de ovan beskrivna perspektiven. 
Det vill säga en definition som innefattar både de kontrollerade 
förutsättningar i form rationalitetssträvan och planering men även den 
temporärt framväxande interaktion som åsyftas med informell koordinering 
och självkoordinering. Inspirerat av denna definition definieras samordning 
i denna avhandling som: 

 … en temporärt framväxande och kontextualiserad process som syftar till att, 
genom integrerande av organisatoriska och i förhållandet till varandra beroende 
aktiviteter, uppnå kollektiva prestationer. 

Samordning åsyftar en kontextualiserad process 

Innan det är dags att rikta intresset mot behovet av samordning är det dock 
på sin plats att adressera och definiera för denna avhandling relevant och till 
samordning angränsande terminologi. 

Angränsande terminologi 

Med syfte att försöka tydliggöra både skillnader, likheter samt hur 
begreppen förhåller sig till varandra så följer en genomgång av för 
avhandlingen centrala begrepp. Det vill säga, begrepp som senare kommer 
att användas för att beskriva olika fenomen och situationer. I arbetet att 
definiera och skapa en förståelse för avhandlingens begreppsapparat har 
ordens allmänt språkliga innebörd ställts i relationen till hur begreppen 
använts i mer teoretiska sammanhang. Det vill säga i förhållande till hur 
begreppen definierats i den litteratur där avhandlingen tar sin utgångspunkt. 
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Inom det organisationsteorietiska området finns det ett antal olika begrepp 
som i likhet med samordning anspelar på genomförandet av kollektivt 
arbete, eller kollektiva prestationer. Vanligt förekommande begrepp är 
koordinering [coordination], organisering [organizing], samverkan 
[collaboration], samarbete [cooperation] och integration [integration]. 
Denna variation av begrepp väcker naturligt frågan om vad dessa har 
gemensamt och på vilket sätt de skiljer sig. Enligt Pinto et al. (1993) så är 
den minsta gemensamma nämnaren för dessa att de åsyftar ett kollektivt 
beteende mot något mål av gemensamt intresse. Eller som författarna själva 
uttrycker det, ”… joint behavior toward some goal of common interest” 
(Pinto et al. 1993:1286). 

Utöver att mängden begrepp är förhållandevis omfattande så är även 
betydelsen och användningen av dessa i vissa fall överlappande. I viss 
litteratur (se exempelvis Lawrence och Lorsch 1967) används begreppet 
integration med samma andemening som andra författare använder 
samordning. Andra författare använder även begrepp som samarbete (se 
exempelvis Pinto och Pinto 1990) och samverkan (se exempelvis Trist 1977) 
med en liknande andemening. 

Denna överlappning i begreppsanvändning är en problematik som även 
adresserats av bland annat Okhuysen och Bechky (2009) och som till viss del 
kan bemötas – även om ej helt hanteras – genom en tydlig begreppsapparat 
och stringent begreppsanvändning. Utöver samordning så kommer därav 
begrepp som koordinera(ing), samarbete, samverkan, integration, 
organisation och organisering att belysas och definieras nedan. 

Centrala begrepp 

Koordinera [Coordinate] – Att koordinera innebära att ”organisera till 
enhetlig verkan (särskilt i vetenskapliga och tekniska sammanhang)” (NE 
2011). Koordinera kan jämföras med definitionen av att samordna som 
innebär ”att se till att händelser eller arbetsinsatser som hänger ihop i 
fråga om tid eller plats blir utförda i rätt följd och på rätt sätt” (NE 2011). 
Begreppen är enligt NE (2011) synonyma även om de till sin ordalydelse inte 
är fullständigt överensstämmande. De båda begreppen har inledningsvis i 
denna avhandling en definitionsmässig överlappning då det på engelska 
endast existerar ett begrepp, coordination. Valet av att använda termen 
samordning framför koordinering (eller koordination) motiveras emellertid 
av samordningsbegreppets mindre mekaniska konnotation, något som 
kommer att utvecklas vidare i både teorikapitel och metod. Enligt Melin 
(2002) är den bokstavliga betydelsen av begreppets första del [ko el. co], 
”med” eller ”samman” och begreppets andra del [ordinera el. ordinate] att 
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”föreskriva” eller ”förorda”. Detta innebär även att begreppet koordinera i 
större utsträckning än begreppet samordning drar mot det som ovan 
beskrivs som ”traditionella top-down perspektiv” på samordning, det vill 
säga något som alltid går att föreskriva eller planera. Strävan att delvis röra 
sig från det ”traditionella perspektivet” av samordning är på så sätt även ett 
argument att för att använda begreppet samordning före koordinering (eller 
koordination). I organisatoriska sammanhang är ”att samordna” en antonym 
till ”att arbetsfördela”, det vill säga olika sidor av samma mynt. 

Samarbete [Cooperation] definieras som ”arbete som bedrivs av två eller 
flera tillsammans med gemensamt syfte” (NE 2011). Antonym till begreppet 
konkurrens och till skillnad från samordning innefattar begreppet inte ett 
lika tydligt fokus på beroenden och aktiviteters plats i tid och rum. Begreppet 
kan sägas ha en mer allmän betydelse och har används i samband med 
studier av interorganisatoriska grupper eller team (se exempelvis Pinto och 
Pinto 1990, Pinto et al. 1993). I en studie av funktionsövergripande 
samarbete inom projektteam definierar Pinto et al. (1993:1286) begreppet 
som, “… the degree, extent and nature of interpersonal relationships among 
project team members from multiple functional areas”. 

Författarna förklarar även hur behovet av samarbete i projektteam uppstår 
från komplexa beroenden mellan olika yrkesgrupper, något som visar på 
begreppets nära relation till samordning. Samarbete åsyftar emellertid i 
större utsträckning (i jämförelse med samordning) ett allmänt tillstånd och 
formen av kollektiva prestationer än ett specifikt intresse och fokus på hur 
händelser eller arbetsuppgifter hänger ihop i tid och rum. Söderlund 
(2011:49-50) beskriver även skillnaden i termer av att samarbete handlar om 
form, medan samordning innehåll. Just detta motiverar valet av att använda 
begreppet samordning framför begreppet samarbete. 

Samverkan [Collaboration] innebär vidare ett ”gemensamt handlande för 
visst syfte” (NE 2011) och har i likhet med samarbete ofta en mer allmän 
betydelse än samordning. Trist (1977:268) uttrycker dock att samverkan 
uppstår simultant med beroenden mellan olika uppgifter. I en genomgång av 
teoribildning och definitioner av begreppet ger Wood och Gray (1991) 
baserat på Gray (1989) följande definition: 

”… a process through which parties who see different aspects of a problem can 
constructively explore their differences and search for solutions that go beyond their 
own limited vision of what is possible.” (Gray 1989:5) 

Begreppet kan med stöd i Trist (1977) och Gray (1989) sägas innefatta ett 
mindre fokus på åstadkommandet av kollektiva prestationer än samarbete 
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och samordning. Förhållandet mellan samverkan, samarbete och 
samordning kan således sägas vara en fråga om precisionsgrad där 
samverkan är minst precist – att ”endast” verka tillsammans – och 
samordning tydligast åsyftar åstadkommandet av kollektiva prestationer 
genom att ”göra gemensamt” kring specifika händelser eller arbetsuppgifter. 

Integration [Integration] beskrivs ofta som en antonym till differentiering 
(Lawrence och Lorsch 1967). Den språkliga innebörden av begreppet är 
”… sammansmältning av olikartade delar till en helhet, ofta med tonvikt på 
utjämning av skillnader” (NE 2011). I organisatoriska sammanhang kan 
integration syfta på två till viss del olika typer av ”sammansmältning”. Dels 
en mer fysisk integration som avser samgående eller sammanförandet av 
flera enheter till en större organisatorisk enhet. I praktiken något som kan 
exemplifieras med en sammanslagning av flera företag, kontor eller 
avdelningar. Denna typ av integration kan vara både horisontell och vertikal. 
Vidare syftar integration även på själva den rörelse (eller process) där 
enheter förenas, något som således kan ske (och ofta sker) genom 
samordning. Enligt Lawrence och Lorsch (1967:11) definieras integration 
som, ”… the quality of the state of collaboration that exists among 
departments that are required to achieve unity of effort by the demands of 
the environment”. 

Enligt författarnas definition är integration således typen av samarbete som 
existerar medan samordning snarare skulle kunna sägas syfta till själva den 
kontextualiserade process där interaktionen mellan beroende aktörer sker. 
Författarnas sätt att använda begreppet integration ligger dock mycket nära 
samordningsbegreppet vilket tidigare påpekats. Värt att nämna är även att 
Lawrence och Lorsch (1967) i sitt arbete endast förhåller sig till och 
använder begreppet integration och inte samordning eller koordinering. 

Organisation [Organization] kan definieras som en ”större, samordnad 
grupp med viss målsättning” (NE 2011). Begreppet har en statisk innebörd 
där samordning är något som sker i eller mellan olika organisationer som en 
del av organiseringsprocessen. Weick (1979) ger exempelvis en beskrivning 
av organisationen som en identifierbar social enhet som, genom samordnade 
aktiviteter och relationer mellan människor och objekt, strävar efter ett 
flertal målsättningar. 

Organisering [Organizing] syftar till skillnad från begreppet organisation på 
processen att ”upprätta ett system för (ngt) genom att planera och ordna” 
(NE 2011). Således utgör samordningen en del av den mer övergripande 
organiseringen. Att organisera definieras enligt Weick (1969/1979:3) på 
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följande sätt, ”… to assemble ongoing independent actions into sensible 
sequences that generate sensible outcomes”.  

Av Weicks (1969/1979) definition går det även att konstatera att 
organisering således handlar om sammanförandet av oberoende 
[independent] handlingar. Detta bör ställas i förhållande till definitionen av 
samordning som fokuserar på beroende [dependent eller interdependent] 
handlingar. 

Begreppsapparat 

För att ytterligare tydliggöra hur de olika begreppen förhåller sig till 
varandra kan ovanstående genomgång sammanfattas enligt följande. 

Samordning – som initialt i avhandlingen definitionsmässigt likställts med 
koordinering och som utgör avhandlingens huvudfokus – sker i och/eller 
mellan organisationer som en del av organisering. Samarbete och 
samverkan syftar – i likhet med samordning – på kollektiva handlingar där 
begreppet samarbete i större utsträckning än samverkan syftar till 
målinriktade handlingar. Båda dessa begrepp har dock en mer allmän 
betydelse och fokus på form i jämförelser med samordning och ett mindre 
specifikt fokus på händelser och arbetsuppgifter i tid och rum. Integration 
syftar slutligen på både den process som leder till att skilda enheter 
sammanförs men även på resultatet av en sådan process.  

Organisatoriska arrangemang 

Samordning syftar som inledningsvis nämndes på utförandet av kollektiva 
prestationer och är något mycket grundläggande för organisationer och 
organisering. Samordning kan beskrivas som en naturlig följd av 
arbetsfördelning och dessa två koncept är centrala för att förstå organisering 
i sin helhet. I sin enklaste form går förhållandet mellan arbetsfördelning och 
samordning att beskriva i två steg. Dels innebär all typ av organisering en 
uppdelning av arbetsuppgifter eller aktiviteter (dvs. arbetsfördelning). 
Vidare skapar denna uppdelning ett samordningsbehov, av de till varandra 
beroende arbetsuppgifterna och aktiviteterna. Samordningsbehovet grundar 
sig således i ett beroende mellan de aktiviteter eller uppgifter som skall 
utföras. Skulle detta beroende helt saknas så innebär det att det inte behövas 
någon samordning alls (Malone och Crowston 1994). Arbetsuppgifterna eller 
aktiviteterna kan således utföras var för sig. Enligt Lawrence och Lorsch 
(1967) är just arbetsfördelning och hantering av beroenden de två mest 
centrala delarna när det gäller utformning av organisationer.  
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För att samordning skall behövas krävs ett beroende mellan de aktiviteter 
som skall utföras. Beroenden innebär att aktiviteter måste utföras i 

förhållande till varandra – i rätt tid och på rätt plats 

Tidigt konstaterades att samordningsbehovet som uppstod som en följd av 
arbetsfördelning kunde hanteras med hjälp av olika typer av så kallade 
samordningsmekanismer. Dessa samordningsmekanismer utgör, enkelt 
uttryckt, det som möjligör för att samordning ska kunna uppstå. 
Samordningsmekanismer kan definieras som, “… the organizational 
arrangements that allow individuals to realize a collective performance” 
(Okhuysen and Bechky 2009:472). Den gemensamma nämnaren är således 
att de ska utgöra organisatoriska arrangemang och möjliggöra för individer 
att genomföra kollektiva prestationer, dvs. möjliggöra för att de skall kunna 
samordna sig. Samordningsmekanismer benämns dock även i vissa 
sammanhang som ”integrating mechanisms” (Van de Ven et al. 1976), 
”coordination devices”, ”methods of coordination” (Galbraith 1973) eller 
”type of coordination” (Thompson 1967). Att beskriva dessa organisatoriska 
arrangmang just i termer av ”mekanismer” har dock sina problem vilket är 
något som kommer att behandlas mer utförligt senare (se diskussion på 
sidorna 52-55). 

Som ett första steg för att försöka strukturera olika typer av organisatoriska 
arrangemang så följer nedan en genomgång av de samordningsmekanismer 
som presenterats i tidigare forskning. Detta kommer senare att följas av en 
övergripande kategorisering baserat på, inte bara på vad utan även, hur 
olika typer av organisatoriska arrangemang åstadkommer samordning. För 
att citera Okhuysen och Bechky (2009:482), “… without making distinctions 
in how mechanisms work, we cannot theorize about what they truly 
accomplish in the way of coordinating.” [Understrykning tillagd] 

Ambitioner att försöka identifiera och strukturera dessa organisatoriska 
arrangemang kan återfinnas hos de flesta författare som intresserat sig för 
samordning. Vid en genomgång av de försök som gjorts så går det att 
identifiera en stor variation, nyansrikedom och konceptuella överlappningar 
samt även skillnader i vilken nivå och terminologi som använts för att 
beskriva dessa.  

Redan March och Simon (1958:182) identifierade två generella sätt som 
samordning kan ske på, antingen med hjälp scheman och planer, vilket 
författarna benämner ”coordination by plan”, eller som en respons till 
aktiviteten där överföring av ny information krävs, vilket författarna kallar 



 

 19 

för ”coordination by feedback”. Hage et al. (1971) gjorde senare en 
uppdelning mellan samordning i förväg och omedelbar samordning, 
Thompson (1967) gjorde en uppdelning mellan samordning genom 
planering, samordning genom standardisering och samordning genom 
ömsesidig anpassning, samt Van de Ven et al. (1976) mellan ”impersonal”, 
”personal” och ”group modes of coordination”. 

Dessa förhållandevis ”tidiga” försök att strukturera olika typer av 
samordningsmekanismer utgör förvisso övergripande kategoriseringar men 
har dock begränsad förklaringspotential då de inte ingående fokuserade på 
hur samordningen i praktiken sker. Vidare har dock genom åren både 
Mintzberg (1980, 1983), Larsson (1990), Martinez och Jarillo (1989), 
Grandori (1997a), Melin (2002), Taxén (2003), Dietrich (2007), samt 
Okhuysen och Bechky (2009), för att nämna några, gett mer omfattande 
översikter och presenterat sammanställningar av olika typer av 
samordningsmekanismer. 

Bortsett från de övergripande kategorierna presenterade av March och 
Simon (1958) Hage et al. (1971) Thompson (1967) och Van de Ven et al. 
(1976) så gjorde Galbraith (1973) tidigt en mer omfattande och detaljerad 
genomgång av olika – som han uttrycker det – metoder för samordning. 
Författarens utgångspunkt bygger på att samordning främst är en fråga om 
att effektivt hantera/bearbeta information. Galbraith (1973) föreslår en 
uppdelning i sju olika typer av samordningsformer; 1) ”rules”, ”programs” 
och ”procedures”, 2) ”hierarchies”, 3) “targeting” eller “goal setting”, 4) 
skapande av “slack resources”, 5) skapande av “self-contained tasks”, 6) 
integrerande av ”vertical information systems”, samt 7) skapande av ”lateral 
relations”. 

Galbraith (1973) argumenterar för att ”rules”, ”programs” och ”procedures” 
är den allra enklaste metoden – eller formen – att åstadkomma samordning 
på. Författaren beskriver hur syftet med regler [rules] är att i stort eliminera 
behovet av kommunikation mellan olika arbetsgrupper samt att ”programs” 
(som kan liknas med en form av inskolning där medarbetarna utvecklar och 
lär sig ett tydligt strukturerat arbetssätt) leder fram till att inarbetade rutiner 
[procedures] för arbetet utvecklas. 

Den andra typen av samordningsform som Galbraith (1973) presenterar är 
hierarkier [hierarchies]. Dessa syftar grundläggande till att skapa struktur 
för hanterandet av situationer där regler och rutiner inte riktigt räcker till för 
att åstadkomma samordning. Galbraith (1973) påpekar dock att hierarkier 
inte ersätter regler och rutiner utan fungerar som ett komplement i 
situationer där regler och rutiner är otillräckliga. Hierarkier styr även vem 
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som har auktoritet, beslutsmandat och kontroll över belöningar. I situationer 
där den uppgiftsrelaterade osäkerheten ökar menar Galbraith (1973) att 
kravet på autonomi, men även ledningens beroende av medarbetarnas 
omdömesförmåga, ökar. För att kunna styra autonoma medarbetare (eller 
grupper av medarbetare) krävs dels att ansvarsfulla individer rekryteras men 
även att organisationen arbetar med målsättningar [targeting or goal 
setting] för dessa grupper.  

Enligt Galbraith (1973) beror organisationens möjlighet att framgångsrikt 
samordna sina aktiviteter – med hjälp av regler och rutiner – på mängden 
undantag som uppstår. Det vill säga undantag i form av aktiviteter som inte 
omfattas av, eller kan hanteras med hjälp av, de befintliga reglerna och 
rutinerna. När sådana undantag uppstår i en organisation och 
informationsmängden blir för stor så finns det enligt Galbraith (1973) fyra 
olika typer av samordningsformer att ta till som åtgärder. Två av dessa har 
till syfte att minska ledningens informationshanteringsbehov och två av 
dessa har till syfte att öka kapaciteten att hantera information på. De två 
första är, skapandet av “slack resources” eller “self-contained tasks” och de 
två andra är, integrerande av ”vertical information systems” samt skapande 
av ”lateral relations”.  

Det första alternativet, skapandet av ”slack resources”, möjliggör en större 
flexibilitet för att hantera undantag som uppkommer och minskar på detta 
sätt ledningens informationshanteringsbehov (Cyert och March 1963). 
Galbraith (1973) argumenterar emellertid för att denna åtgärd medför 
ökande kostnader vilket bör ställas i förhållande till möjligheten att använda 
någon av de andra samordningsformerna. Det andra alternativet innebär att 
ansvar och resurser delegeras till mindre självstyrande enheter vilket 
möjliggöra ”self-contained tasks”, även detta minskar 
informationshanteringsbehovet. Den tredje möjliga åtgärden som syftar till 
att stödja och underlätta informationshanteringen är teknologiska 
investeringar i form av ”vertical information systems”. Den fjärde och sista 
samordningsformen som Galbraith (1973) presenterar är ”lateral relations”. 
Det vill säga att på olika sätt möjliggöra för att förflytta beslutsfattande till 
”lägre” nivåer i organisationen. Galbraith (1973:18) skriver, “… the simplest 
form of lateral relation is direct contact between two people who share a 
problem”. 

Sammantaget går att konstatera att Galbraith (1973) presenterar ett brett 
spektra av olika samordningsmekanismer som sträcker sig över båda de 
tidigare presenterade perspektiven. Martinez och Jarillo (1989), som i sitt 
arbete syftar till att kartlägga utvecklingen av forskning på 
samordningsmekanismer, visar på ett ökande intresse för informella och 
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mer ”subtila” samordningsmekanismer såsom ”lateral relations” mellan 
1980-1989. Värt att framhålla är dock att redan Galbraith (1973) utvecklar 
och beskriver ett antal underkategorier till ”lateral relations”. Dessa är; 
”direct contact”, ”liaison roles”, ”task forces”, ”teams”, ”integrating roles”, 
”linking managerial role” och ”matrix organisations”. Samtliga med syftet att 
visa på möjligheten för mer informell samordning och minska antalet beslut 
som behöver fattas av organisationens ledning. Framhållas bör dock att 
Galbraith (1973) hade ett tydligt ”top-down” perspektiv och att strävan var 
att undvika samordning med hjälp av ”lateral relations”. Galbraiths (1973) 
olika typer av ”lateral relations” kan således sägas vara ”formellt informell” 
då de utgör formella åtgärder för att möjliggöra mer informella samordning, 
något som bör skiljas från rent informell samordning som sker utan 
ledningens initiativ. 

Även Mintzberg (1980, 1983) presenterar ett antal olika typer av 
samordningsmekanismer. Totalt ger Mintzberg (1980, 1983) fem olika typer 
vilka han beskriver i termer av direkt övervakning [direct supervision], 
ömsesidig anpassning [mutual adjustment] och standardisering av 
kompetens [skills], arbetsprocesser [work processes] samt resultat 
[outcomes]. Mintzberg (1983) skriver uttryckligen att den indelning han gör 
är överlappande med (och bygger på) både March och Simon (1958), 
Thompson (1967) vad gäller ömsesidig anpassning och Galbraith (1973) när 
det gäller både direkt övervakning och ömsesidig anpassning. Till skillnad 
från Thompson (1967) och Galbraith (1973) specificerar dock Mintzberg 
(1980, 1983) standardiseringens innebörd utifrån kompetens, arbetsprocess 
och resultat. 

I den tidigare nämnda kartläggningen av Martinez och Jarillo (1989) så 
summerar författarna olika typer av samordningsmekanismer utifrån två 
aspekter, ”strukturella och formella mekanismer”, å ena sidan samt ”andra, 
informella och mer subtila mekanismer”, å andra sidanIV. I den första 
gruppen listar författarna följande mekanismer; 

”1. Departmentalization or grouping of organizational units, shaping the formal 
structure. 

2. Centralization or decentralization of decision making through the hierarchy of 
formal authority. 

3. Formalization and standardization: written policies, rules job descriptions, and 
standard procures, through instruments such as manuals, charts, etc. 

                                                             
IV “Structural and formal mechanisms” – “Other mechanisms, more informal and subtle.” (Martinez och 
Jarillo 1989:491) 
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4. Planning: strategic planning, budgeting, functional plans, scheduling, etc. 

5. Output and behaviour control: financial performance, technical reports, sales and 
marketing data, etc., and direct supervision.” (Martinez och Jarillo 1989:491) 

I den andra gruppen placerar Martinez och Jarillo (1989) följande; 

“6. Lateral or cross-departmental relations: direct managerial contact, temporary 
or permanent teams, task forces, committees, integrators, and integrative 
departments. 

7. Informal communication: personal contacts among managers, management trips, 
meetings, conferences, transfer of managers, etc. 

8. Socialization: building an organizational culture of known and shared strategic 
objectives and values by training, transfer of managers, career path management, 
measurement and reward systems, etc.” (Martinez och Jarillo 1989:491) 

Författarna ger även en kortfattad redogörelse för ursprunget av de olika 
mekanismerna utan att tydligt gå in och förklara vad respektive mekanism 
innebär. Av Martinez och Jarillo (1989) genomgång går det dock att sluta sig 
till att den första punkten av samordningsmekanismer härrör till 
organisatorisk struktur och kan jämföras med Galbraiths (1973) beskrivning 
av ”hierarchies”. Den andra punkten härrör till nivå av centralisering och var 
i organisationen beslut tillåts att tas. Martinez och Jarillo (1989) menar även 
att denna grupp följer Lawrence och Lorsch (1967) och Galbraith (1973) vad 
gäller avvägning mellan integration/differentiering samt behovet av ”lateral 
relations”. Den tredje punkten syftar i likhet med både Thompsons (1967) 
standardisering på skapandet av regler, rutiner och policys. Martinez och 
Jarillos (1989) fjärde punkt av samordningsmekanismer kan likställas med 
både Thompsons (1967) och March och Simons (1958) beskrivningar av 
samordning genom planering. Den sista punkten av de ”strukturella och 
formella mekanismerna” hämtar Martinez och Jarillo (1989) från Mintzberg 
(1980, 1983) och dennes tre typer av standardisering – i form av kompetens, 
arbetsprocess och resultat. 

Ser vi vidare på Martinez och Jarillos (1989) andra gruppering som de 
benämner som ”andra, informella och mer subtila mekanismer” så består 
dessa av tre punkter av samordningsmekanismer. Den första av dessa 
innefattar de sju olika underkategorier av ”lateral relations” som Galbraith 
(1973) tidigare presenterat. Den andra punkten som innefattar mer subtila 
och informella samordningsmekanismer samt skapandet av informella 
kontakter vilket få tidigare författare tidigare berört. Den sista punkten av 
samordningsmekanismer i denna grupp är socialisering och skapande av 
organisationskultur, en aspekt som adresserats tidigare men inte 
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uttryckligen i förhållande till samordning. Denna sista punkt kan emellertid 
till viss del jämföras med Galbraiths (1973) processuella beskrivning om 
vägen fram till att medarbetare utvecklar och lär sig nya gemensamma 
arbetssätt [procedures]. 

I en litteraturöversikt presenterar Dietrich (2007) även en sammanfattning 
och kategorisering av de nio, enligt honom, idag vanligaste förekommande 
typerna av samordningsmekanismer. Dessa är; 1) formalisering och 
standardisering, 2) planer och scheman, 3) standardisering av beteende och 
resultat, 4) belöningssystem, 5) informationsteknologi, 6) samlokalisering, 
7) integrerande instanser och ”lateral relations”, 8) arbetsrotation och 
interdisciplinär träning samt, 9) socialiseringV. Även Okhuysen och Bechky 
(2009) presenterar en liknande kategorisering som Dietrich (2007). I ett 
försök att innefatta hur framväxande handling formar samordning i 
organisationer har Okhuysen och Bechky (2009) presenterat fem 
övergripande kategorier; planer och regler, objekt och representationer, 
roller, rutiner och närhet. Okhuysen och Bechky (2009) strävar i sin 
kategorisering att sammanfatta de senaste årtiondenas forskning kring olika 
former av samordning med främsta fokus på de situationsbetingade och 
framväxande aspekterna. 

 

Det existerar en stor mängd olika typer av organisatoriska arrangemang 
som alla – på olika sätt – åstadkommer samordning 

Sammanfattningsvis så går det att konstatera att det existerar en stor mängd 
olika samordningsmekanismer (eller organisatoriska arrangemang) som på 
olika sätt anses kunna skapa samordning. Historiskt sett så har, som tidigare 
påpekats, fokus på dessa övervägande lagts på, vad som kan beskrivas som, 
planerade eller designade samordningsmekanismer. Utgångspunkten och 
den underliggande frågeställningen har där varit hur organisationens 
ledning på förhand kan säkerställa att samordningen sker på ”rätt sätt”. 
Successivt har dock ett växande intresse för informella och framväxande 
samordningsmekanismer tagit fart vilket tydligt visas av Martinez och 
Jarillos (1989) genomgång och av Okhuysen och Bechkys (2009) 
konceptualiseringar. 

Av ovan givna genomgång går det därav att sluta sig till att 
samordningsmekanismer främst har beskrivits utifrån två olika aspekter – 

                                                             
V Dietrichs (2007) kategorisering är ursprungligen hämtad från en kategorisering gjord av Weinkauf et al. 
(2005) som dock endast är publicerad på tyska. 
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planerade och framväxande – eller ”strukturella och formella mekanismer”, 
å ena sidan samt ”informella och mer subtila mekanismer”, å andra sidan, 
för att använda Martinez och Jarillos (1989:491) terminologi. Van Fenema et 
al. (2004) som gör en metanalys av utvecklingen argumenterar för att de 
planerade oftast ses (och behandlas) som extern struktur och 
standardisering och de framväxande, informella samordningsmekanismerna 
ses (och behandlas) som interna processer (se figur 2).  

 

Figur 2 - Två perspektiv på samordningsmekanismer 

I den metaanalys som van Fenema et al. (2004) presenterar så konstateras 
också att forskare som intresserat sig för samordning övervägande har tagit 
en utgångspunkt i contingencyteorin och att det till mitten av 1980-talet 
därigenom varit det dominerande perspektivet inom området. Van Fenema 
et al. (2004) framhåller dock tydligt att contingencyansatsen bidrar med en 
vokabulär som framtida teoretiseringar måste bygga på. Van Fenema et al. 
(2004:13) skriver, ”As a starting point for coordination theory, contingency 
theorists developed the basic grammar on which others must build”. 

Situationsanpassning 

Den grundläggande idén om att förhållandet mellan organisationers 
omgivning (de rådande kontextuella och operationella förutsättningarna) 
och organisationens struktur påverkar dess effektivitet, benämns oftast som 
situationsanpassad teori eller contingencyteori [contingency theory]. 
Contingencyteorin kommer i fortsättningen även att benämnas som 
eventualitetsteorin eller contingencyansatsen. 
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Ända sedan Woodward (1958) och Burns och Stalker (1961) presenterade 
idén om att organisationers effektivitet påverkas av förhållandet mellan 
organisationers strukturer och dess omgivning, så har ett omfattande fokus 
lagts på att identifiera och förstå vad som skulle kunna utgöra kritiska 
kontextuella påverkansfaktorer (se exempelvis Hage och Aiken 1967, 
Thompson 1967, Blau 1970, Child 1975, Gresov 1990, Donaldson 2001). 
Contingencyforskare betraktar organisationen som ett öppet system som 
interagerar och påverkas av sin omgivning. Enkelt uttryckt så föreslår 
contingencyteorin att förändringar i organisationens omgivning inverkar på 
organisationens utformning och vilka samordningsmekanismer som en 
organisation lämpligast bör använda. 

Burns och Stalker (1961) påstås av flertalet författare utgöra startpunkten för 
denna strömning (se exempelvis Shenhar 2001, Donaldson 2001) även om 
Woodward (1958) redan några år tidigare presenterade liknande 
tankegångar. Woodward (1958) menade att organisationens teknologi, eller 
tillverkningsmetoder, inverkar på hur organisationsstrukturen bör utformas. 
Woodward (1958) presenterade, vad hon menade vara, tre grundläggande 
produktionsformer; process-, mass- och enstycksproduktion som var och en 
representerades av var sin typ av organisationsform. Burns och Stalker 
(1961) introducerade sedan två typer av organisationsstrukturer, mekanisk 
struktur och organisk struktur, (el. ”systems” som författarna själv 
benämnde dem). Burns och Stalker (1961) argumenterade för att i en stabil 
och förutsägbar omvärld, med låg förändringshastighet, så är en byråkratisk 
regelstyrd organisation (ett så kallad mekaniskt system) det effektivaste 
sättet att organisera på. I en motsatt situation där omvärlden är kaotisk eller 
turbulent så menade Burns och Stalker (1961) att det är lämpligare (och 
effektivare) att välja en platt organisationsstruktur som möjliggör flexibilitet 
för de enskilda medarbetarna, ett så kallat organiskt system. Både 
Woodward (1958) och Burns och Stalker (1961) argumenterade således för 
att organisationens struktur och utformning var beroende av situationen. 

Enligt eventualitetsteorin finns det således inte ett enda universellt sätt att 
organisera på och därigenom kan den – när den utvecklades – sägas ha 
ifrågasatt tidigare övertygelser och sökandet efter ”det bästa sättet” att 
organisera på. Galbraith (1973:2) ger två grundläggande principer för denna 
teoribildning. Han menar för det första, 1) att det inte finns ett bästa sätt att 
organisera på och för det andra, 2) att alla sätt att organisera på inte är lika 
effektivaVI. Dessa två principer kompletterades senare med ytterligare en 

                                                             
VI “1) There is no one best way to organize. 2) Any way of organizing is not equally effective.” (Galbraith 
1973:2) 
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princip som innebär att, 3) bästa sättet att organisera på är beroende av 
kontexten som organisationen befinner sig i (Scott 1981). En princip som 
tidigare kan sägas ha varit underförstådd. 

Organisationsforskningen i allmänhet men framförallt de forskare som 
fokuserat på organisationsdesign, struktur och samordning har följt i 
Woodward (1958) och Burns och Stalkers (1961) fotspår och presenterat ett 
antal, i relation till organisationen, påverkande faktorer. Dessa 
situationsfaktorer benämns ofta även för ”contingencies”. Några exempel på 
olika situationsfaktorer som var och en visats sig inverka på organisationens 
utformning är tillverkningsteknik (Woodward 1965), innovation (Hage och 
Aiken 1967), beroenden (Thompson 1967), storlek (Blau 1970), kontextuell 
förändring (Child 1974, 1975) samt osäkerhet i uppgift (Gresov 1990). 

Donaldson (2001:17) som gör en omfattande genomgång av området menar 
att de konceptualiseringar (och olika situationsfaktorer) som presenterats 
uppvisar väsentliga likheter, något som han menar innebär att en teoretisk 
integration mellan de olika studierna kan göras. Den centrala poängen för 
samtliga dessa exempel är att organisationer befinner sig i olika situationer 
omgivna av olika omständigheter som tillsammans styr eller inverkar på vad 
som är det ”bästa”, effektivaste eller lämpligaste sättet att organisera på. Det 
vill säga i linje med den princip som Scott (1981) presenterade gällande att 
bästa sättet att organisera på är beroende av kontexten som 
organisationen befinner sig i. 

Enligt Donaldson (2001) och enligt figuren som presenteras nedan (se 
figur 3) så går situationsfaktorerna att inordna i två huvudsakliga grupper, 
uppgift [task] och storlek [size]. Där den förstnämnda kan delas upp i (eller 
består av) uppgiftens osäkerhet och uppgifternas beroenden/komplexitet 
(Donaldson 2001).  

 

Figur 3 - Situationsfaktorer 

Värt att framhålla är att Van de Ven (1976:324) tidigare gör en liknande 
uppdelning i osäkerhet i uppgift, komplexitet/beroenden och storlek som 
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Donaldson (2001). Van de Ven (1976) sätter emellertid inte dessa i någon 
hierarkisk ordning – det vill säga att osäkerhet och komplexitet skulle vara 
kopplat till uppgiften och att storlek och uppgift utgör två övergripande 
påverkansfaktorer. Donaldsons (2001) uppdelning ger därigenom en mer 
grundläggande förståelse för sambanden mellan situationsfaktorerna. 

 

Enligt eventualitetsteorin så existerar det tre typer av övergripande 
påverkansfaktorer. Dessa är storlek, komplexitet och osäkerhet 

Innan vi behandlar hur dessa situationsfaktorer anses inverka på olika 
former av samordning måste dock innebörden av de tre situationsfaktorerna 
i tur och ordning utvecklas. Låt oss börja med storlek, därefter komplexitet 
(el. beroende) och avsluta med osäkerhet. 

Storlek 

Inom organisationsteoriområdet behandlas oftast storlek som ett 
grundläggande kännetecken och ett allmänt underlag för klassificering av 
organisationer. Hallin (2009) visar dock på hur storlek – utöver ett 
grundläggande kännetecken – även behandlats som både en beroende och 
en oberoende variabel. Som en beroende variabel har storlek setts som ett 
resultat av kontextuella förhållanden och som en oberoende variabel har 
storlek bland annat visats sig ha betydelse för produktivitet, ha inverkan på 
differentiering och organisationskultur (Hallin 2009), samt sist men inte 
minst på organisationers övergripande struktur (se exempelvis Hall et al. 
1967).  

Till skillnad från de andra två påverkansfaktorerna så anses emellertid 
storlek, enligt Donaldsons (2001) terminologi, inte vara underordnad 
uppgiften (se figur 3, föregående sida). Storlek har därigenom inte heller 
getts lika stort utrymme i förhållande till samordning. Orsaken till detta är 
att samordning, som nämnt, handlar om att uppnå kollektiva prestationer 
och därigenom är direkt kopplat till utförande av uppgifter. Organisationers 
storlek har istället främst ansetts ha betydelse för organisationers 
övergripande utformning.  

Hallin (2009:16) refererar till storlek som en ”teoretisk ödemark” med syfte 
på vad som utgör grunden för hur storlek har beskrivits i organisatoriska 
sammanhang. Antal anställda, omsättning, resultat, årlig försäljning, antal 
kontor, geografisk utbreddhet och antal klienter är några av de olika 
”mätvariabler” som använts för att identifiera och beskriva organisationers 
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storlek (Hallin 2009). I förhållande till samordning definieras emellertid 
storlek, näst intill uteslutande, i förhållande till antalet anställda.  

Även om organisationers storlek inte direkt har kopplats till uppgiften så 
anses den ändå ha indirekta konsekvenser på samordning genom att 
organisationens utformning inverkar på hur uppgifter utförs och hur 
komplex situationen blir. Enligt Donaldson (2001) uppstår och påverkas 
nivån av komplexitet av både exempelvis specialiseringsgrad, diversifiering 
och vertikal integration. Detta innebär att organisationens storlek 
åtminstone indirekt har betydelse för hur organisationen samordnas. 
Mintzberg (1983) menar även på att en ökande storlek är förknippat med ett 
ökat behov av struktur medan minskande storlek är förknippat med 
minskande behov av struktur. 

Bortsett från Mintzbergs (1983) argument att en ökande storlek är 
förknippat med ett ökat behov av struktur och ett minskande storlek är 
förknippat med minskande behov av struktur, så går det dock att konstatera 
att storlekens inverkan på just samordning främst förknippats med indirekt 
inverkan genom de andra två påverkansfaktorerna – komplexitet och 
osäkerhet. Låt oss därför fortsätta med den andra av de tre 
påverkansfaktorerna, dvs. komplexitet. 

Komplexitet 

Baccarini (1996:201-202) menar att komplexitet i organisatoriska 
sammanhang kan definieras på åtminstone två olika sätt. Dels med syfte på 
den omfattning som olika aktiviteter är knutna till – eller beroende av – 
varandra, alternativt med syfte på något som ”enbart” är krångligt, invecklat 
eller tilltrasslat. Som Baccarini (1996:201) uttrycker det, antingen 
”consisting of many varied interrelated parts” eller, ”complicated, involved, 
intricate”. 

I linje med den första av Baccarinis (1996) två tolkningsalternativ kopplar 
Thompson (1967:54-55) komplexitet till olika former av beroenden, eller så 
kallade ”interdependencies”. I sitt arbete argumenterar Thompson (1967) 
rent övergripande för att komplexa organisationer har både fler beroenden 
men även en större blandning av beroendeförhållanden än mindre komplexa 
organisationer. Thompsons (1967) sätt att adressera beroenden kan i stort 
likställas med Williams (1999) beskrivning av strukturell osäkerhet, det vill 
säga härrörande till dels antalet beståndsdelar och dels beroendet mellan 
dessa beståndsdelar. Skillnaden mellan Thompsons (1967) och Williams 
(1999) kategorier är dock att Thompson åsyftar funktioner eller mer fysiska 
enheter, ”interdependent parts” medan Williams är mer öppen för icke 
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fysiska beståndsdelar och refererar till ”interdependent elements” vilket även 
skulle kunna innefatta individer eller aktiviteter. 

Thompson (1967:54-55) knyter beroenden till nivåer av komplexitet och 
utkristalliserar tre olika typer av beroenden som även representerar en 
ökande komplexitetsgrad. Det första typen är indirekta beroenden [pooled 
interdependencies] och syftar på beroenden mellan ett antal delar som är 
avhängiga en och samma resurs och som på olika sätt bidrar till det 
övergripande målet utan att på något sätt vara direkt beroende av varandra. 
Den andra typen benämns sekventiella beroenden [sequential 
interdependencies] och syftar på delar som har ett sekventiellt beroende av 
varandras färdigställande. Den tredje typen av beroende som Thompson 
(1967) presenterar är ömsesidiga beroenden [reciprocal interdependencies] 
som syftar på delar som är ömsesidigt beroende av varandras utfall. En 
fjärde typ av beroende som benämnts som ”arbetsflöde i grupp” [team 
arrangement el. team work flow] har utifrån tolkningar av Thompson 
(1967) även presenterats. Denna typ av beroende återfinns första gången hos 
Van de Ven et al. (1976) och beskrivs på följande vis: 

“Thompson (1967:54-65) defines interdependence in terms of work flow and suggests 
that it be measured by focusing upon the flow of work, materials and objects between 
unit personnel. […] Building upon Thompson, a hierarchy of increasing levels of task 
interdependence between unit personnel can be determined by observing whether the 
work flow is (1) independent (Thompson calls this "pooled"), (2) sequential, (3) 
reciprocal or (4) in a team arrangement.” (Van de Ven et al. 1976:325) 

Enligt Van de Ven et al. (1976) så syftar ”arbetsflöde i grupp” till de 
beroenden som uppstår i situationer då uppgiften kräver ett långtgående 
kollektivt samarbete med gemensam problemlösning. Van de Ven et al. 
(1976) påpekar också att när det gäller arbetsflöde i grupp (till skillnad från 
de andra tre typerna) så finns inte någon förskjutning i tid mellan 
aktiviteternas utförande. Arbetet sker med andra ord simultant. Enligt Van 
de Ven et al. (1976) så är ”arbetsflöde i grupp” den arbetssituation som 
därigenom innebär störst komplexitet. Thompson (1967) påpekar tydligt att 
dessa beroenden emellertid inte existerar var för sig. I situationer med 
sekventiellt beroende ingår även indirekta beroenden och i situationer med 
ömsesidiga beroenden ingår både sekventiella beroenden och indirekta 
beroenden. Beroendeförhållandena bygger således på varandra, delvis 
bortsett från ”arbetsflöde i grupp” som skiljer sig genom att arbetet, så som 
nämnts, sker simultant. 

Som illustreras nedan (se figur 4, nästa sida) så utgör dessa olika typer av 
beroenden enligt både Thompson (1967) och Van de Ven et al. (1976) ett 
kontinuum från låg till hög komplexitet där nivån av komplexitet bestäms av 
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både mängden och typen (eller typerna) av beroenden som existerar. När 
enbart indirekta beroenden existerar så är komplexiteten som lägst och när 
situationen kräver ”arbetsflöde i grupp” så är komplexiteten som högst. 

 

Figur 4 - Komplexitet och beroenden 

Värt att påpeka är att Thompsons (1967) ursprungliga beskrivning av olika 
beroenden utgår från ett sammanhang av olika funktioner eller fysiska 
enheter, ”interdependent parts”, något som Van de Ven et al. (1976) inte 
uttryckligen tar fasta på även om de använder sig av samma kategorisering 
på aktivitets/individnivå. Skillnaden i nivå är dock något som ZlotkinVII 
(1995 enligt Dietrich 2007 och Malone et al. 1999) har tagit fasta på. 

Zlotkin (1995) ger till skillnad från Thompson (1967) exempel på beroenden 
utifrån en aktivitetsnivå och föreslår att det skulle finnas tre typer av 
beroenden, flödande [flow], delande [sharing] och bidragande [fit] 
beroenden. På aktivitetsnivå går ett flödande beroende att kopplas till 
Thompsons (1967) sekventiella beroende. Enligt den beskrivning som 
Malone et al. (1999:429) gör av detta beroende framgår följande, ”… flow 
dependencies arise whenever one activity produces a resource that is used 
by another activity”. Det vill säga i stort överensstämmande med 
Thompsons (1967) beskrivning av ett sekventiellt beroende och som Malone 
et al. (1999) påpekar, vanligt förekommande när det gäller alla typer av 
planeringstekniker som innefattar flödesscheman. Ett delande beroende 
syftar vidare till aktiviteter som är beroende av en och samma resurs (el. 
aktivitet). Denna typ av beroende går att jämföra med Thompsons (1967) 
indirekt beroende och kan exemplifieras med en situation där det krävs att 
två skilda aktiviteter utföras av en och samma person, eller är beroende av en 
och samma resurs. Den tredje och sista typen av beroende som presenterats 
av Zlotkin (1995) är bidragande beroende, det vill säga när flera aktiviteter 
var för sig, eller parallellt, bidrar till ett gemensamt resultat. Malone et al. 
(1999) exemplifierar denna typ av beroende på följande sätt:  

                                                             
VII Denna artikel är opublicerad men är trots detta ofta citerad i studier av samordning.  

  Arbetsflöde i 
grupp   

Indirekta 
beroenden 

Sekventiella 
beroenden 

Ömsesidiga 
beroenden 

Låg komplexitet Hög komplexitet 



 

 31 

”… fit dependencies arise when multiple activities collectively produce a single 
resource. For example, when several different engineers are designing different 
parts of a car (such as the engine, the transmission, and the body) there is a 
dependency between their activities that results from the fact that the pieces they are 
each designing need to fit together in the completed car.” Malone et al. (1999:429) 

Denna tredje typ av beroende som presenterats av Zlotkin (1995) är den 
enda som inte har någon direkt tidigare motsvarighet i Thompsons (1967) 
terminologi. Ser vi emellertid till ett bidragande beroendes förhållande till 
nivå av komplexitet skulle det, baserat på Thompsons (1967) argumentation, 
hamna någonstans mellan ett sekventiellt beroende och ömsesidigt 
beroende. Det vill säga med utgångspunkten i att komplexitet syftar på 
mängden och variationen av beroenden (Baccarini 1996:201). Det 
kontinuum från låg till hög komplexitet som tidigare presenterats (se 
figur 4) kan således sägas vara gångbart även på en individ/aktivitetsnivå. 

Ser vi till de bakomliggande orsakerna till nivå av komplexitet – bortom en 
grundläggande arbetsfördelning och ett övergripande syfte att uppnå 
kollektiva prestationer – är det tydligt att dessa kan vara varierande. Enligt 
Donaldson (2001) uppstår och påverkas nivån av komplexitet, eller mängden 
och variationen av beroendena, av exempelvis specialiseringsgrad, 
diversifiering och vertikal integration. Nära knutet till detta framhåller 
Williams (1999) även antal hierarkiska nivåer, antal formella organisatoriska 
delar och uppdelning av uppgifter, som orsaker. Det vill säga aspekter som 
innefattar hur nära organisatoriska delar och grupper av individer är 
knutna till varandra. I praktiken får således även geografiskt avstånd och 
antal projekt eller enheter i en interorganisatorisk kontext en liknade 
betydelse.  

Även om fokus i denna avhandling inte är att ytterligare i detalj diskutera 
olika typer av beroenden så går det av ovanstående genomgång att 
konstatera att nivån av komplexitet härrör till variationen, mängden och 
typen av beroenden som existerar i en situation. Nivån av komplexitet kan 
variera från låg till hög och anses ha konsekvenser för hur olika aktiviteter 
kan och ”bör” samordnas. Innan vi går vidare in på komplexitetens 
förhållande till olika typer av samordning är det dock på sin plats att 
adressera den sista av de tre påverkande situationsfaktorerna – osäkerhet, 
även benämnt osäkerhet i uppgift eller vanlig osäkerhetVIII. 

                                                             
VIII Till skillnad från strukturell osäkerhet (Williams 1999). 
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Osäkerhet 

Utöver nivån av komplexitet så anses även nivån av osäkerhet inverka på hur 
olika aktiviteter ”bör” eller kan samordnas. Innovation, förändringar i 
omvärlden och nya tillverkningstekniker är bara några av de företeelser som 
har beskrivits som orsaker till och som samlats under begreppet osäkerhet. 
En vanlig uppdelning av osäkerhet är utifrån huruvida den är kontextuell 
eller operationell. Den operationella osäkerheten kan sägas härröra till 
interorganisatoriska och teknologiska förhållanden medan den kontextuella 
osäkerheten utgörs av omgivande intressenternas ändrade krav, plötsliga 
oförutsätta händelser eller samhällets förändring (Christensen och Kreiner 
1998). Enligt Donaldson (2001) är dock inte kontextuell och operationell 
osäkerheten frikopplad från varandra. Donaldson (2001:18) menar att 
gränsdragningen ofta är svår och att kontextuell osäkerhet inverkar på 
operationell osäkerhet, något som påverkar utformningen av 
organisationens struktur samt sättet som samordning kan och bör ske på. 

Osäkerhet har dock konceptualiserats på många olika sätt. Enligt Perminova 
et al. (2008:74) så existerar det – likt för de flesta samhällsvetenskapliga 
begrepp – inte någon allmänt accepterad definition. Galbraith (1973:5) 
definierar exempelvis osäkerhet som skillnaden mellan den information som 
behövs för att genomföra en uppgift och den information som 
organisationen innehar i den aktuella situationen. En liknande definition ges 
även av Christensen och Kreiner (1998:40) som menar att osäkerhet är 
”… skillnaden mellan å ena sidan den informationsmängd som är 
nödvändig för att utföra uppgiften, å andra sidan den informationsmängd 
som vid en given tidpunkt finns till hands för att lösa uppgiften”. Enligt 
Perminova et al. (2008:74) är en grundläggande definition av begreppet 
”… en mental känsla som karaktäriseras av en medvetenhet om 
avsaknaden av kunskap om resultatet av en händelse”. I en genomgång av 
kontextuell osäkerhet inom organisationsteoriområdet lyfter Milliken (1987) 
fram de, enligt henne, tre mest vanligt förekommande definitionerna. Dessa 
tre är;  

”1) An inability to assign probabilities as to the likelihood of future events, 2) A lack 
of information about cause-effect relationships, 3) An inability to predict accurately 
what the outcomes of a decision might be.” (Milliken 1987:134) 

Av ovanstående går det i enlighet med Milliken (1987) att sluta sig till att de 
flesta definitioner av osäkerhet har med avsaknaden av visshet att göra samt 
att osäkerhet infinner sig i en situation med begränsad kunskap (eller 
information) där det är svårt (eller omöjligt) att förutse framtida 
konsekvenser. Milliken (1987:136) själv definierar osäkerhet som, “… an 
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individual's perceived inability to predict something accurately”. Mot 
bakgrund av detta går det därav att hävda att osäkerhet handlar om den 
uppfattade/upplevda nivån av en situations förutsägbarhet, där hög 
osäkerhet innebär en förhållandevis dålig förutsägbarhet och låg osäkerhet 
en förhållandevis bra förutsägbarhet. Något som kan illustreras med figur 5. 

 

Figur 5 - Osäkerhet och förutsägbarhet 

Sammantaget går det så här långt därav att konstatera att storlek – som den 
första av de tre påverkansfaktorerna – näst intill uteslutande i förhållande 
till samordning definieras som antalet anställda. Detta även om geografisk 
utbreddhet indirekt – via komplexitet och osäkerhet – anses kunna ha 
inverkan på organisationens samordning. Komplexitet, som den andra 
påverkansfaktorn, syftar på en kvalitativ aspekt av uppgifters, individers 
eller enheters förhållande (beroende) till varandra och kan beskrivas som ett 
kontinuum från låg till hög komplexitet. Osäkerhet syftar slutligen i dessa 
sammanhang på avsaknaden av visshet, vilket gör att osäkerhet infinner sig i 
en situation med begränsad kunskap (eller information) där det är svårt 
(eller omöjligt) att förutse framtida konsekvenser. Som ett led av detta 
materialiserar sig osäkerhet som den uppfattade/upplevda nivån av en 
situations förutsägbarhet.  

Ser vi vidare på situationsfaktorernas inverkan på samordning bygger dessa 
huvudsakligen på de två senare dimensionerna – det vill säga osäkerhet och 
komplexitet i förhållande till de två kontinuum som presenterats ovan. 
Storleken får däremot enligt eventualitetsteorin, av två orsaker, en 
förklaringsmässigt underordnad roll i sammanhanget. För det första är detta 
kopplat till förändringshastighet där storlek i mindre utsträckning än 
osäkerhet och komplexitet riskerar att förändras för en specifik organisation 
under en kort tid. För det andra är storlek, som tidigare nämnts, inte direkt 
kopplat till uppgiften (Donaldson 2001) och inverkar främst därför indirekt 
på hur samordning tar sig uttryck. Det vill säga via påverkan på osäkerhet 
och komplexitet. Mintzberg (1983) argumenterar emellertid för att ökande 
storlek är förknippat med ett ökat behov byråkrati medan minskande storlek 
är förknippat med en mer ad hoc verksamhet samt ett minskande behov av 
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struktur. Relaterat till samordning skulle detta innebära att små 
organisationer rent generellt skulle ha en avsaknad av exempelvis hierarkier, 
rutiner och planer, dvs. strukturskapande samordningsaspekter, något som 
ifrågasatts av exempelvis Bechky (2006b).  

 

Komplexitet och osäkerhet anses enligt eventualitetsteorin inverka på hur 
samordningen tar sig uttryck 

När de tre olika situationsfaktorerna nu har behandlats så är det på sin plats 
att belysa hur de anses inverka på behovet av olika former av samordning. 
Följande kapitel kommer därför att bygga vidare på de två dimensionerna 
som enligt eventualitetsteorin anses ha betydelse – dvs. de kontinuum som 
presenterats av osäkerhet och komplexitet – och diskutera dess förhållande 
till behovet av samordning. 

Situationsfaktorer och samordning 

Samtida med Woodward (1958), men sällan inkluderade som en del av 
contingencyteorin, presenterade March och Simon (1958) slutsatsen att 
typen av samordning som används i en organisation är beroende av 
situationens standardiseringsgrad. March och Simon (1958) skriver: 

“To the extent that contingencies arise, not anticipated in the schedule, coordination 
requires communication to give notice of deviations from planned or predicted 
conditions, or to give instructions for changes in activity to adjust to these deviations. 
[…] The more stable and predictable the situation, the greater the reliance on 
coordination by plan; the more variable an unpredictable the situation, the greater 
reliance on coordination on feedback.” (March och Simon 1958:182) 

March och Simon (1958) kopplade således samordning till förutsägbarhet 
(och därigenom indirekt till nivå av osäkerhet) och menade att desto 
stabilare och mer förutsägbar en situation är ju mer kan samordningen ske i 
förväg genom instruktioner och rutiner [coordination by plan], samt desto 
mer osäker och varierande en situation är ju mer samordning måste ske 
omedelbart med hjälp av feedback [coordination by feedback]. Osäkerhet 
har därigenom enligt March och Simon (1958) en inverkan på möjligheten 
att planera, skapa instruktioner och rutiner – vilket utgör olika sätt att 
samordna en organisation på. 

I likhet med March och Simon (1958) så menade även Burns och Stalker 
(1961) att en stabil och förutsägbar omvärld, med låg förändringshastighet, 
krävde byråkratiska och regelstyrda organisation där samordningen byggde 
på hierarkier, rutiner, instruktioner och planer. I en motsatt situation där 
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omvärlden är kaotisk eller turbulent så menade Burns och Stalker (1961) att 
det är lämpligare (och effektivare) att välja en platt organisationsstruktur 
som möjliggör flexibilitet för de enskilda medarbetarna. Relaterat till March 
och Simons (1958) terminologi utgör detta en osäkrare situation och ett 
behov av omedelbar samordning – det vill säga med hjälp av feedback.  

Lawrence och Lorsch (1967) visade vidare på hur kontextuell osäkerhet 
inverkar på organisationers utformning. Organisationer med hög osäkerhet 
visade sig ha en organisk samordningsstruktur baserat på mer gemensam 
och informell samordning och ett närmare samarbete mellan olika team och 
individer (Lawrence och Lorsch 1967). Enligt författarna har organisationer 
med låg osäkerhet och låg specialisering ofta mer formella 
samordningsmekanismer såsom regler och skrivna instruktioner men 
samtidigt även behov av direkt övervakning. Lawrence och Lorsch (1967) 
kan därigenom sägas stödja March och Simon (1958) i deras slutsats om att 
desto stabilare och mer förutsägbar en situation är desto mer kan 
samordningen ske i förväg genom regler, rutiner och formella instruktioner. 

Thompson (1967) som, till skillnad från Lawrence och Lorsch (1967) och 
March och Simon (1958), tog fasta på beroenden och komplexitet (istället för 
osäkerhet) menar på att desto mer komplex en organisation är, desto större 
är behovet av ömsesidig anpassning och desto mindre komplex en 
organisation är, desto mer kan den samordnas i förväg genom 
standardisering och planer. Thompson (1967) som använder sig av March 
och Simons (1958) terminologiIX argumenterar för att samordning genom 
standardisering, det vill säga genom att upprätta tydliga regler och rutiner, 
endast kan nås under vissa speciella förhållanden. Centralt är att situationer 
som samordnas genom standardisering måste vara tämligen stabila och i viss 
mån repetitiva. Samordning genom planering innefattar upprättande av 
schema eller preciserad arbetsgång där det i stort framgår vem som ska gör 
vad och när detta skall ske. Enligt Thompson (1967) kräver samordning 
genom plan eller planering inte lika stabila förhållanden som 
standardisering utan möjliggör aningens mer flexibilitet. Samordning genom 
ömsesidig anpassning innefattar både horisontell och vertikal 
kommunikation i en specifik situation och är lämplig och även vanligt 
förekommande i komplexa och därigenom oförutsägbara situationer.  

Thompson (1967) argumenterar även för att olika samordningsformer är 
mer eller mindre lämpade i förhållande till olika nivåer av komplexitet. 

                                                             
IX Bortsett från att han väljer att döpa om ”feedback” till ”mutual adjustment” för att komma bort från 
konnotationen av beslutsordning och riktning i ”super/subordinate”. 
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Enligt Thompson (1967) är standardisering lämpligt att använda vid ett 
indirekt beroende, samordning genom planering lämpligt vid ett sekventiellt 
beroende samt samordning genom ömsesidig anpassning lämpligt att 
använda vid ett ömsesidigt beroende. Även om Thompson (1967) själv inte 
uttryckligen adresserade ”arbetsflöde i grupp” som den mest komplexa 
situationen så inkluderas denna som nämnts av Van de Ven et al. (1976:325). 
Baserat på Thompson (1967) och Van de Ven et al. (1976) går det såldes att 
sluta sig till att olika nivå av komplexitet också innebär olika krav på 
organisationens design och dess samordning – med ett kontinuum från 
förhållandevis låg komplexitet till förhållandevis hög komplexitet där 
standardisering som sätt att samordna på utgör den ena ytterligheten och 
kollektivt simultant arbete den andra. 

Viktigt att tydligt påpeka är att Thompson (1967) diskuterar struktur och 
stabilitet i förhållande till beroenden och olika nivå av komplexitet medan 
exempelvis March och Simon (1958) och Lawrence och Lorsch (1967) 
förhåller sig till förutsägbarhet och kontextuell osäkerhet. Det vill säga två 
olika dimensioner som i tidigare forskning oftast, i förhållande till 
samordning, blandas samman till en dimension.  

 

Komplexitet och osäkerhet har i tidigare forskning sammanblandats men 
går att separera utifrån dess betydelse för samordning 

Utifrån tidigare givna genomgång av skillnaderna mellan osäkerhet och 
komplexitet går det därav att utkristallisera hur förhållandet mellan hög och 
låg komplexitet och hög och låg osäkerhet på olika sätt anses kunna ha 
betydelse för förutsägbarhet (eller planeringsbarheten) och 
formaliseringsgraden av de samordnande aktiviteterna. Baserat på tidigare 
genomgång, det vill säga att osäkerhet tar sig uttryck i den uppfattade nivån 
av en situations förutsägbarhet och att komplexitet handlar om en 
kvalitativ aspekt av uppgifters och individers förhållande (beroende) till 
varandra argumenterar Jacobsson (2008, 2010) för en möjlig klassificering 
utifrån de två dimensionerna, se figur 6.  

Som går att utläsa av figuren (som återfinns på nästa sida) så innebär 
situationer med hög osäkerhet, det vill säga förhållandevis låg 
förutsägbarhet, att samordningen oftast är informell då situationer med hög 
osäkerhet är svåra att formalisera. I situationer med låg osäkerhet, det vill 
säga förhållandevis hög förutsägbarhet är det däremot möjligt att planera, 
förbereda och formalisera arbetet. Hög komplexitet kräver ett kollektivt 
simultant samarbete, här och nu (se Van de Ven et al. 1976), det vill säga 



 

 37 

genom att individer interagerar för att lösa behovet av samordning. Låg 
komplexitet innebär färre beroenden där aktiviteter och individer i större 
utsträckning kan lösa samordningen a priori, utan direkt interaktion.  

 

Figur 6 - Osäkerhets och komplexitetsmatris I 

Lämpligt i en situation som karaktäriseras av både hög osäkerhet och hög 
komplexitet är exempelvis ömsesidig anpassning, kollektivt simultant arbete, 
gemensamma spontana möten och samtal. Karaktäriseras situationen istället 
av låg osäkerhet och låg komplexitet är förutbestämda regler och standarder 
mer tillämpliga, det vill säga samordnande aktiviteter som båda är 
formaliserade och möjliga att i förväg planera. Viktigt att framhålla är 
emellertid att figur 6 ovan utgör en statisk idealbild av förhållandet mellan 
osäkerhet, komplexitet och olika former av samordning.  

Låg 
osäkerhet 

Hög 
osäkerhet 

Låg komplexitet 

Hög komplexitet 

Formellt och  
i förväg 

 

Informellt och i 
förväg 

 

Informellt och 
omedelbart 

 

Formellt och 
omedelbart 

 



 

 38 

Contingencyansatsens betydelse 

Innan det är dags att gå vidare så är det på sin plats att kort reflektera kring 
contingencyansatsens betydelse och samtidigt återknyta till avhandlingens 
syfte, ”att skapa förståelse för samordningens dynamik”. Med 
”samordningens dynamik” åsyftades dels ”samspelet mellan olika typer av 
samordning som löpande sker i arbetet med att utföra kollektiva 
prestationer” och dels ”samordningens förändring över tid”. 

När vi inledde detta kapitel så konstaterades att contingencyansatsen (eller 
eventualitetsteorin) fram till mitten av 1980-talet hade varit det 
dominerande perspektivet när det gäller forskning på samordning. Det 
konstaterades även att denna dominans inneburit att det utvecklats en 
omfattande vokabulär och en förståelse som framtida teoretiseringar enligt 
Van Fenema et al. (2004) borde bygga vidare på. Både den genomgång av 
olika typer av samordning, förståelsen för osäkerhet och komplexitet och 
konceptualiseringen på föregående sida (figur 6) bygger huvudsakligen på 
denna vokabulär och den förståelse för samordning som contingency 
forskningen genererat. Contingencyansatsen (men även tidigare forskning) 
kan därigenom sägas ha bidragit med både en förståelse för vilka typer av 
organisatoriska arrangemang som kan skapa samordning samt även hur 
organisationens omgivning kan inverka på vilka samordningsmekanismer 
(eller organisatoriska arrangemang) som är lämpliga att använda för att 
uppnå samordning. Enligt contingencyansatsen så får vi dock bara en 
begränsad förståelse för hur dessa organisatoriska arrangemang skapar 
samordning. 

Trots att figur 6 utgör en idealbild – med de begränsningar detta innebär – 
så bidrar den i sig själv med en värdefull förståelse för hur osäkerhet och 
komplexitet – på olika sätt – anses inverka på olika typer av samordning. 
Med andra ord bidrar denna konceptualisering med ett ny och värdefull 
förståelse av tidigare forskning. Men även om konceptualisering bidrar med 
en ökad förståelse så ger den inte heller några direkta svar på avhandlingens 
syfte. Det vill säga, en förståelse för ”samspelet mellan olika typer av 
samordning som löpande sker i arbetet med att utföra kollektiva 
prestationer”, och ”samordningens förändring över tid”.  

När det gäller förståelsen för ”samspelet mellan olika typer av samordning” 
så är en stor begränsning med contingencyansatsen nämligen att den utgår 
från att användningen av olika samordningsmekanismer är ömsesidigt 
uteslutande. Antingen förlitar sig organisationen på planer, standarder och 
struktur (vid låg osäkerhet och komplexitet) eller så krävs informell 
ömsesidig anpassning (i situationer av hög osäkerhet och komplexitet). 
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Viktigt att komma ihåg och som ovan även nämndes är att låg respektive hög 
osäkerhet och komplexitet (och olika samordningsmekanismer) nästan alltid 
förekommer simultant i organisationer (Okhuysen och Bechky 2009). I 
praktiken kan exempelvis olika individer uppfatta situationer olika vilket gör 
att låg/hög komplexitet och osäkerhet kan förekomma samtidigt i olika 
dimensioner. Van Fenema et al. (2004) skriver, med syfte på de forskare 
som drivit denna ansats, följande: 

 ”… they do not consider situations where people select and apply different 
coordination mode. Nor do they account for situations where people select the same 
mode (for instance a procedure) but interpret and apply it differently.” (Van Fenema 
et al. 2004:13) 

Ser vi sedan till ”samordningens förändring över tid” så bidrar 
contingencyansatsen endast delvis till en förståelse för detta. Enligt Van de 
Ven och Poole (2005) så finns det övergripande två olika sätt att betrakta 
förändring av organisationer på, dessa är: 

 ”(1) an observed difference over time in an organizational entity on selected 
dimensions; (2) a narrative describing a sequence of events on how development and 
change unfolds.” (Van de Ven och Poole 2005:1380) 

Den första typen studeras oftast genom så kallad varians teori där förändring 
representeras av en beroende variabel som förändras mot bakgrund av ett 
antal oberoende variabler (Van de Ven och Poole 2005) – med andra ord i 
linje med contingencyansatsen och den genomgång som ovan givits. På detta 
vis kan faktiskt contingencyansatsen, till viss del, ses som en typ av 
förklaring till hur samordning förändras över tid eller åtminstone 
samordningens förändring i förhållande till omgivningens eventuella 
förändringar. Mot bakgrund av det dikotoma förhållande till olika typer av 
samordningsmekanismer som ovan beskrevs så förklarar den dock inte på 
något sätt förändringen när olika typer av samordning samspelar och därav 
inte heller avhandlingens övergripande syfte. 

För att fortsätta bygga vidare på den vokabulär och förståelse som 
contingencyansatsen trots allt bidrar med, så är ett nästa steg mot att 
uppfylla avhandlingens syfte att adressera hur samordningsmekanismerna 
åstadkommer samordning. 

Kategorisering av organisatoriska arrangemang 

Baserat på den tidigare genomgången av olika organisatoriska arrangemang 
(el. samordningsmekanismer) så har en integrerande översikt av dessa 
härletts. Denna översikt kommer nedan att presenteras i detalj. 
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Utgångspunkter har tagits i de tidigare beskrivningar som funnits av de sätt 
som olika mekanismer skapar samordning. Dessa har sedan kategoriserats 
utifrån hur de åstadkommer samordning. Det vill säga, grupperat utifrån de 
olika sätt de beskrivits kunna stödja eller åstadkommer samordning, något 
som även påpekats vara viktigt för att vidareutveckla tidigare 
konceptualiseringar (Okhuysen och Bechky 2009:482). De fem grupper av 
organisatoriska arrangemang denna genomgång resulterade i döptes 
sedermera utifrån de sätt som samordningen skapa på. Dessa övergripande 
kategorier är; 

− Styrnings- och kontrollskapande  

− Plan- och strukturskapande  

− Interaktionsskapande 

− Rutin- och kulturskapande 

− Förutsättningsskapande  

Utan att hävda att denna uppdelning på något sätt utgör det enda sättet som 
olika organisatoriska arrangemang går att konceptualiseras på, så bidrar 
denna strukturering dock till en ökande förståelse för vad olika typer av 
samordningsmekanismer åstadkommer. Kategoriseringen möjliggör även 
för att en separation mellan medel och förutsättningar för samordning kan 
göras (men mer om detta något senare). Viktigt att initialt påpeka är även att 
det inte handlar om helt vattentäta skott mellan de olika kategorierna utan 
att vissa samordningsmekanismer innefattas i mer än en kategori då de 
exempelvis både kan bidra till att skapa styrning men även struktur. 

Styrnings- och kontrollskapande 

Den första av de fem kategorierna av organisatoriska arrangemang som 
härletts är styrnings- och kontrollskapande samordningsmekanismer. 
Denna kategori av organisatoriska arrangemang innefattar de 
samordningsmekanismer som på olika sätt åstadkommer eller utgör sätt att 
kontrollera eller styra organisationsmedlemmarnas handlingar eller 
organisationens resultat. Exempel på samordningsmekanismer i denna 
kategori är budget, finansiella planer (Martinez och Jarillo 1989) samt 
kontroll av finansiellt resultat (Mintzberg 1980, 1983, Martinez och Jarillo 
1989) som utgör olika sätt att kontrollera och styra organisationens 
ekonomi. Vidare ingår belöningssystem (Galbraith 1973, Dietrich 2007), 
direkt övervakning (Mintzberg 1980, 1983) men även planer och scheman 
(March och Simon 1958, Thompson 1967, Galbraith 1973, Martinez och 
Jarillo 1989, Okhuysen och Bechky 2009), då de utgör olika sätt att påverka, 
motivera eller styra organisationens medlemmar till specifika handlingar. 
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Utöver ekonomiska och individrelaterade styr- och kontrollmekanismer så 
ingår även schemalagda möten (Hage et al. 1971, Martinez och Jarillo 1989), 
planeringsdagar, kontrakt (Martinez och Jarillo 1989) samt objekt, 
representationer (Okhuysen och Bechky 2009) och användning av 
informationsteknologi (se exempelvis Grandori 1997a, Dietrich 2007). När 
det gäller både schemalagda möten och planeringsdagar så ämnar dessa till 
att på ett mindre direkt sätt (än de andra i denna grupp) styra och/eller 
kontrollera medarbetarnas aktiviteter och organisationens framtida 
utveckling.  

Både objekt, representationer samt användning av informationsteknologi 
fungerar som stöd vid denna typ av aktiviteter. De utgör samtliga, på olika 
sätt, knytpunkter och något att kommunicera och samlas kring vid 
skapandet av en gemensam förståelse (se exempelvis Carlile 2002 och 
Bechky 2003). Viktigt att påpeka är att det sistnämnda – dvs. objekt, 
representationer och användning av informationsteknologi – utgör sådana 
samordningsmekanismer som kan innefattas i fler än en kategori då dessa 
exempelvis samtidigt som de är styrnings- och kontrollskapande även 
mycket påtagligt är interaktionsskapande.  

Plan- och strukturskapande 

Den andra av de fem härledda kategorierna är plan- och strukturskapande 
samordningsmekanismer. Denna kategori innefattar de organisatoriska 
arrangemang som inverkar på utveckling av organisatoriska 
handlingsmönster, stabilitet och organisatorisk struktur. Exempel på 
mekanismer som därigenom blir centrala är; avdelningsuppdelning 
(Galbraith 1973, Martinez och Jarillo 1989), organisationsstruktur (Martinez 
och Jarillo 1989) samt skapande av matris organisationer och team som en 
del av vad Galbraith (1973) benämner ”lateral relations”. 

Utöver ovan nämnda ”direkt grundläggande” och stabilitetsskapande 
organisatoriska arrangemangen så innefattas även samordningsmekanismer 
såsom centralisering/decentralisering av beslut (Galbraith 1973, Martinez 
och Jarillo 1989), skapande eller utveckling av regler, arbetsbeskrivningar 
och policys (March och Simon 1958, Galbraith 1973, Dietrich 2007) samt 
planer och scheman (March och Simon 1958, Thompson 1967, Galbraith 
1973, Martinez och Jarillo 1989, Okhuysen och Bechky 2009). Vad gäller 
planer och scheman är dessa således både styrnings- och kontrollskapande 
men även plan- och strukturskapande beroende på hur de används i 
praktiken. 
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Baserat på Galbraiths (1973) argumentation utgör regler och policys 
komplement till hierarkier som i sig skapar struktur rörande exempelvis 
beslutsmandat och kontroll över belöningar – således nära knutet till de 
styrnings- och kontrollskapande samordningsmekanismerna. Vidare ingår 
även standardisering av arbetsprocesser och resultat (Mintzberg 1980, 
1983), formalisering (Martinez och Jarillo 1989) samt utveckling av roller 
(Bechky 2006a). Det sistnämnda är ett exempel på en mer framväxande 
form av struktur och rutinskapande där Bechky (2006a) exempelvis visar på 
hur specifika individer förlitar sig på erfarenheter och rollförväntningar för 
att skapa struktur bland relationer och uppgifter. 

Interaktionsskapande 

Den tredje kategorin är benämnd interaktionsskapande 
samordningsmekanismer. Som indikeras av namnet innefattar denna 
kategori de organisatorisk arrangemang som på olika sätt initierar eller 
skapar direkt interaktion mellan olika organisationsmedlemmar. Exempel på 
samordningsmekanismer i denna kategori är därigenom direkta 
ledningskontakter, möten och interorganisatoriska team (se exempelvis 
Martinez och Jarillo 1989). Vidare även integrerande instanser (Dietrich 
2007), ömsesidig anpassning (Mintzberg 1980, 1983), eller ”coordination by 
feedback” som det benämndes av March och Simon (1958). Centralt för 
interaktionsskapande samordningsmekanismer är att de i större 
utsträckning bygger på olika former av informella kontakter än de två 
tidigare kategorierna (som även dessa ofrånkomligt innefattar element av 
interaktion). 

I denna kategori ingår således även samordningsmekanismer som icke 
schemalagda möten (se exempelvis Hage et al. 1971) samt de 
underkategorier som Galbraith (1973) innefattar i ”lateral relations”. Det vill 
säga; ”direct contact”, ”liaison roles”, ”task forces”, ”integrating roles” och 
”linking managerial role”. Samtliga dessa har ett underliggande syfte att 
möjliggöra eller förenkla informella kontakter mellan organisationens 
medlemmar och kan därav ses som interaktionsskapande. Enligt Galbraith 
(1973) är detta även ofrånkomligt i situationer där informationsmängden 
ökar och därav kravet på autonomi hos medarbetarna.  

Som tidigare nämnts så ingår slutligen i denna kategori även både objekt och 
representationer (Okhuysen och Bechky 2009) samt användning av 
informationsteknologi (se exempelvis Grandori 1997a, Dietrich 2007). Detta 
då dessa på olika sätt utgör knytpunkter samt något att kommunicera, 
interagera och samordna ”kring” vid skapandet av den gemensam förståelse 
som krävs för att samordning skall kunna ske.  
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Rutin- och kulturskapande 

Den fjärde och näst sista kategorin av organisatoriska arrangemang är rutin- 
och kulturskapande. Denna kategori åsyftar samordningsmekanismer som 
på olika sätt ämnar till skapandet av ett mer eller mindre latent kollektivt 
organisatoriskt klimat som indirekt styr organisationsmedlemmarna genom 
exempelvis delade värderingar, normer, kollektivt förankrad kunskap eller 
antaganden. Det vill säga aspekter som vanligtvis brukar förekomma som en 
del av, eller definieras som, organisationskultur (Encyclopedia of 
Management 2009). 

Samordningsmekanismer som ingår i denna kategori är exempelvis 
organisatoriska arrangemang såsom samlokalisering (Dietrich 2007), 
socialisering (Martinez och Jarillo 1989, Dietrich 2007), standardisering av 
kompetens (Mintzberg 1980, 1983) eller beteende (Dietrich 2007). Det vill 
säga olika organisatoriska arrangemang som både bidrar till att skapa 
rutiner men som även är normbildande. Vidare kan detta även ta sig uttryck 
i välinarbetade yrkesroller där individer i stort sett omedvetet socialiserats 
till att förstå andras (och egna) normer och värderingar (Bechky 2006a). 

Förutsättningsskapande 

Nära gränsande till rutin- och kulturskapande är den sista av de fem 
kategorierna av organisatoriska arrangemang som är benämnd 
förutsättningsskapande samordningsmekanismer. Denna kategori åsyftar 
till skillnad från de fyra första kategorierna sådana organisatoriska 
arrangemang som i stor utsträckning utgör kontextuella förutsättningar och 
indirekt stödjer individers utförande av kollektiva prestationer. Exempel på 
samordningsmekanismer som faller under denna kategori är primärt närhet 
[proximity] (Okhuysen och Bechky 2009) och samlokalisering (Dietrich 
2007) som båda åstadkommer synlighet och möjliggör (eller underlättar) för 
de interaktionsskapande samordningsmekanismerna. I praktiken 
underlättar dessa för att exempelvis informella möten och ömsesidig 
anpassning ska kunna ske. 

Vidare innefattas även sådana samordningsmekanismer som arbetsrotation 
och interdisciplinär träning (Dietrich 2007), informationsteknologi 
(Grandori 1997a), ”vertical information systems”, ”slack resources” och ”self-
contained tasks” (Galbraith 1973). För en sammanfattande överblick av de 
fem kategorierna som ovan presenterats, se tabell 1, nästa sida. 
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Övergripande kategorier Exempel på samordningsmekanismer 

Styrnings- och kontrollskapande Budget och finansiella planer, kontrakt samt kontroll av finansiellt 

resultat 

Schemalagda möten, planeringsdagar, planer och scheman 

Belöningssystem och direkt övervakning 

Objekt och representationer samt användning av 

informationsteknologi 

Plan- och strukturskapande Organisatorisk struktur, avdelningsuppdelning, etc. 

Centralisering/decentralisering av beslut 

”Matrix organisations” och ”Teams” 

Planer, scheman, regler, arbetsbeskrivningar och policys 

Standardisering av arbetsprocesser och resultat 

Formalisering och roller 

Interaktionsskapande Direkta ledningskontakter, möten och interorganisatoriska team 

Integrerande instanser och lateral relations 

Ömsesidig anpassning, informella kontakter och icke schemalagda 

möten  

”Direct contact”, “Liaison roles”, “Task forces”, “Integrating roles” 

och “Linking managerial role” 

Objekt och representationer samt användning av 

informationsteknologi 

Rutin- och kulturskapande Socialisering, samlokalisering, rutiner, standardisering av 

kompetens, beteenden och arbetsprocesser, roller samt 

organisationskultur 

Förutsättningsskapande Närhet och samlokalisering, arbetsrotation och interdisciplinär 

träning, informationsteknologi, ”vertical information systems” 

“slack resources” samt “self-contained tasks” 

Tabell 1 - Kategorisering samordningsmekanismer 

Viktigt att påpeka när det gäller den övergripande kategoriseringen ovan är 
skillnaden i nivå mellan samordningsmekanismerna och de övergripande 
kategorierna. För att möjliggöra en kategorisering utifrån hur de olika 
samordningsmekanismerna skapar (eller möjliggör för) samordning så 
krävdes ett medvetet avsteg från att försöka härleda ömsesidigt uteslutande 
kategorier. I likhet med vad som presenterats i genomgången av de olika 
kategorierna så innebär detta att ett organisatoriskt arrangemang 
(samordningsmekanism) kan vara representerad i mer än en övergripande 
kategori. En kategorisering utan överlappning skulle emellertid inte ha 
möjliggjort denna förståelse.  

Även om ovan givna kategorisering ger en god överblick så ger den trots 
detta bara en förhållandevis ytligt bild av hur samordning uppnås. Van 
Fenema et al. (2004:4-5) konstaterar i sin analys av den förändring som 
teorier om samordning genomgått att själva processen där samordningen 
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skapas handlar om ”… the interplay between structure and process […] or 
coordination as the process of inner and outer worlds”. Med andra ord, den 
process som möjliggör för att individer att göra gemensam sak och uppnå 
kollektiva prestationer. 

 

Figur 7 - Samordningsmekanismer i sitt sammanhang 

Som illustreras i figur 7 så innebär detta att det krävs en förståelse för hur 
olika typer av samordningsmekanismer i praktiken skapar samordning. För 
att kunna ta nästa steg mot att förstå samordningens dynamik och belysa de 
sätt som samordningsmekanismer möjliggör för individer att samordna sig, 
så är det lämpligt att bygga vidare på Okhuysen och Bechky (2009) analys av 
”villkor för integration” [integrating conditions]. 

Villkor för integration 

I arbetet med att utveckla avhandlingens begreppsapparat definierades 
integration baserat på Lawrence och Lorsch (1967) som: 

”… the quality of the state of collaboration that exists among departments that are 
required to achieve unity of effort by the demands of the environment.” (Lawrence 
och Lorsch 1967:11) 

Samordningsmekanismer 

Förknippat med 
struktur 

Förknippat med 
process 

Interaktionsskapande 

Plan- & strukturskapande 

Förutsättningsskapande 

Rutin- & kulturskapande 

Styrnings- & kontrollskapande 
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I samband med denna definition berördes även att integration både kan 
syfta till den process som leder fram till att skilda delar sammanförs, men 
även på resultatet av en sådan process. Baserat på den beskrivning som 
Okhuysen och Bechky (2009) ger så går det att sluta sig till att de åsyftar 
själva processen och inte bara resultatet. Okhuysen och Bechky (2009) 
skriver: 

”These integrating conditions for coordination are the means by which people 
collectively accomplish their interdependent tasks in the workplace. Each of these 
conditions addresses some of the demands that the integration of specialized work 
imposes on the individuals performing the work.” (Okhuysen och Bechky 2009:483) 

De tre villkoren för integration är enligt Okhuysen och Bechky (2009), 
förutsägbarhet, ansvarskyldighet och gemensam förståelse. Som tidigare 
konstaterats så innebär samordning att de inblandade individerna på något 
sätt måste göra gemensam sak av sina individuella uppgifter för att nå ett 
gemensamt kollektivt mål. De tre villkoren för integration kan enklast 
beskrivas som de sätt som individerna skapar den förståelse som krävs för 
att uppnå detta. 

 

Med hjälp av olika organisatoriska arrangemang så skapas den förståelse 
– eller de villkor för integration – som krävs för att samordning ska ske 

Kortfattat kan sägas att villkoren för integration utgör det sätt som olika 
typer av samordning möjliggör för att de iblandade individerna att samordna 
sig. Villkoren för integration innefattar en; 1) förståelse för ansvarskyldighet 
rörande vem som är ansvarig för vad, 2) en förutsägbarhet om när 
samordningen skall ske samt, 3) en gemensam förståelse för hur 
samordningen skall ske. Författarna argumenterar för att villkoren för 
integration måste vara uppfyllda för att samordningen i praktiken skall 
kunna ske, dvs. att individerna skall kunna utföra aktiviteter i rätt ordning 
och i rätt tid.  

Det författarna delvis förbiser i sin analys är den rumsliga dimensionen, det 
vill säga var samordningen skall ske – förslagsvis benämnd orientering. 
Bengtsson et al. (2007:36-44), som på ett mer övergripande sätt försöker 
identifiera ”coordination principles” för hur aktiviteter är distribuerade i tid 
och rum, argumenterar i likhet med Okhuysen och Bechky (2009) för behov 
att förstå när och vem. Bengtsson et al. (2007:36) argumenterar emellertid 
även för behovet av att förstå var samordningen sker – dvs. en fråga om 
rumslig orientering. Baserat på Okhuysen och Bechky (2009) presenteras 
nedan en genomgång av de tre villkoren för integration – förutsägbarhet, 
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ansvarskyldighet och gemensam förståelse – kompletterat med ett fjärde 
villkor, i form av var, eller orientering. 

 

Villkoren för integration måste vara uppfyllda för att samordningen skall 
kunna ske, dvs. att individerna skall kunna utföra aktiviteter i rätt ordning 

– i rätt tid och på rätt plats 

Ansvarsskyldighet 

Den första av de tre villkoren för integration som presenterats av Okhuysen 
och Bechky (2009) är ansvarsskyldighet [accountability]. Ansvarsskyldighet 
innebär enkelt uttryckt, vem eller vilka som är ansvariga för utförandet av en 
specifik uppgift eller område. Enklast uppkommer eller åstadkoms 
ansvarskyldighet genom en fördelning av uppgifter till specifika delar med 
specifikt tillskrivet ansvar (Bengtsson et al. 2007). Enligt Okhuysen och 
Bechky (2009) kan ansvarsskyldighet både skapas genom formella medel 
men även genom mer framväxande typer av samordning. Det vill säga både 
genom exempelvis formell makt, organisatorisk struktur, delegering och 
arbetsbeskrivningar men även genom en, bland individerna, framväxande 
förstående för arbetsprocesser och roller. Ansvarsskyldighet kan därigenom 
delvis (eller helt) vara tydliggjort när aktiviteten påbörjas alternativt växa 
fram som ett resultat av situationens utveckling samt vem som ”råkar” vara 
närvarande och ta ansvar. 

Skapandet av ansvarsskyldighet tydliggör i praktiken förhållandet mellan 
olika organisationsmedlemmar (och de uppgifter som utförs) och skapar 
således en förståelse för var, eller hos vem, ansvar och skyldigheter ligger 
(Okhuysen och Bechky 2009). Med detta innefattas inte bara att individerna 
blir medvetna om sitt eget ansvar utan även en förståelse för andra 
organisationsmedlemmars skyldigheter och ansvar i förhållande till den 
specifika uppgiften som skall samordnas. 

Förutsägbarhet 

Den andra av de – enligt Okhuysen och Bechky (2009) tre och i denna 
avhandling – fyra villkoren för integration är förutsägbarhet [predictability]. 
Förutsägbarhet åsyftar när, det vill säga vid vilken tidpunkt och i vilken 
ordning, genomförandet av aktiviteter kommer att ske. Enligt Bengtsson et 
al. (2007:36) uttryckt som, ”when different actions of an activity shall be 
performed”. Enligt Okhuysen och Bechky (2009) bidrar förutsägbarhet till 
samordning genom att det ger individerna en möjlighet att planera och 
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utföra sitt eget arbete i förhållande till andra utförda aktiviteter (Okhuysen 
och Bechky 2009). Förutsägbarhet gör det såldes möjligt för individerna att 
förutse i vilken ordning som aktiviteter kommer att ske samt vad som skall 
innefattas i själva utförandet. Genom detta kan de därefter anpassa och 
utföra sina egna arbetsuppgifter på ett (i förhållande till situationen och 
andra individer) lämpligt sätt.  

På samma sätt som ansvarsskyldighet bidrar till att skapa en förståelse för 
andra individers skyldigheter och ansvar i förhållande till den specifika 
uppgiften så bidrar förutsägbarhet till en förståelse för, eller möjlighet att 
förutsäga, när andra individer kommer att utför sina uppgifter. 

Orientering 

Den tredje av de fyra villkoren för integration – som dock inte ingår bland de 
villkor som presenterats av Okhuysen och Bechky (2009) – är rumslig 
orientering. Som tidigare nämnts så argumenterar Bengtsson et al. 
(2007:36) för att samordning inte bara är en fråga om ”vem som gör vad”, 
utan även hur aktiviteter är samordnade i ”tid och rum”. Bengtsson et al. 
(2007:36) skriver: 

”Hence the coordinating issue in the organizing of activities is a question of (1) whose 
actions is linked and coordinated with the action of others, (2) when different actions 
of an activity shall be performed and (3) where action shall be places, i.e. how action 
are distributed among actors in time and space.” (Bengtsson et al. 2007:36) 

Bengtsson et al. (2007) utvecklar emellertid inte innebörden i sin fråga om 
var samordningen sker även om författarna använder den rumsliga 
dimensionen i sin analys av olika typer av aktiviteter. För att kunna 
vidareutveckla innebörden av orientering måste vi därför söka stöd på annat 
håll. 

Inom andra områden som knyter an till samordning, såsom exempelvis 
inom CSCW-litteraturen (Computer Supported Co-operative Work), så går 
det dock att återfinna mer utvecklade konceptualiseringar av tid och rum i 
förhållande till mänsklig interaktion. Dessa konceptualiseringar har 
exempelvis tagit fasta på vilken typ av interaktionsstödjande 
kommunikationsteknik som är både lämplig och möjlig att använda i 
förhållande till tid och rum (se exempelvis Baecker et al. 1995:742 och Dix et 
al. 2004:665). Vanligt förekommande för att beskriva detta är ”tid och 
rumsmatriser”, se exempelvis figur 8 nästa sida, som presenter nyttjandet 
av olika interaktionsstöd i förhållande till både tid och rum. 
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Även om matrisen endast i begränsad utsträckning kan sägas utveckla 
innebörden av den rumsliga dimensionen så illustrerar den dock behovet av 
att förstå tid och rum i förhållande till mänsklig interaktion. På så vis 
illustrerar den även betydelsen (dvs. begränsningar och möjligheter) av att 
identifiera och förstå huruvida individer kommer att befinna sig vid samma 
eller olika platser vid samma eller olika tidpunkt. Inledningsvis i 
avhandlingen nämndes att tidigare studier av samordning tog den 
sammanhållna produktionsenheten för given vilket är något som kanske kan 
förklara det bristande intresset för den rumsliga dimensionen – detta då den 
rumsliga dimensionen är en icke-fråga. 

 
 Same time Different time 

 

Same place 

Decision rooms, single 
displays, groupware, 

shared table, wall displays, 
etc. 

Continuous task, team 
rooms, large public 
displays, shift work 

groupware, etc. 

 

Different place 

Video conferencing, 
instant messages 

chat/virtual worlds, shared 
screens, etc. 

Email, bulletin boards, 
blogs, asynchronous 
conferencing, group 
calendars, wikis, etc. 

Figur 8 - Tid och rumsmatris (Dix et al. 2004:665) 

Orientering kan definitionsmässigt således sägas innefatta skapandet av en 
förståelse för både individers och aktiviteters rumsliga förhållande till 
varandra. Med andra ord syftar orientering på en insikt i var samordningen 
sker eller kommer att ske, samt en förståelse för lokalisering av specifika 
uppgifter och andra individer. Orientering kan därigenom i likhet med 
ansvarskyldighet och förutsägbarhet antingen bestämmas på förväg 
alternativt identifieras som en följd av processers utveckling. Orientering 
kan sägas vara centralt för skapandet av en förståelse för andras arbete 
genom synliggörande och/eller igenkännande. 

Gemensam förståelse 

Det enligt Okhuysen och Bechky (2009) tredje, och i denna avhandling 
fjärde och sista, villkoret för integration är benämnd gemensam förståelse 
[common understanding]. Enligt Okhuysen och Bechky (2009:488) åsyftas 
med gemensam förståelse ”… skapandet av ett gemensamt perspektiv för 
helheten och hur individerna förhåller sig till denna helhet”. Centralt för 
skapandet av gemensam förståelse är således den egna rollen i förhållande 
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till det övergripande målet eller kollektiva prestationen som skall uppnås. I 
sin genomgång framhåller Okhuysen och Bechky (2009) följande:  

“Common understanding is important as an integrating condition because it enables 
participants to apply their effort towards a jointly held conception of the work or of 
the process to complete the work. Providing this common ground allows individuals 
and groups to integrate their activities with those of other interdependent parties.” 
(Okhuysen och Bechky 2009:489) 

På samma sätt som för ansvarskyldighet och förutsägbarhet så argumenterar 
Okhuysen och Bechky (2009) för att gemensam förståelse skapas genom 
både formella, planerade former av samordning men även genom mer 
framväxande former. Enligt Okhuysen och Bechky (2009) är den 
gemensamma förståelsen som högst när individerna både 1) delar kunskap 
om arbetet som skall utföras, 2) hur det skall utföras samt, 3) det 
övergripande målet och syftet med arbetet.  

Till skillnad från Okhuysen och Bechky (2009) så argumenteras det i denna 
avhandling för att gemensam förståelse är något som uppnås tillsammans, 
och delvis som en följd av ansvarskyldighet, förutsägbarhet och orientering – 
inte vid sidan av eller som ett komplement till. Det vill säga skapandet av 
gemensam förståelse bygger både på (och innefattar) de tre andra 
förutsättningarna; ansvarskyldighet – ”vem”, förutsägbarhet – ”när”, 
orientering – ”var”. Gemensam förståelse uppnås således inte direkt av olika 
samordningsmekanismer utan som en följd av – eller parallellt till – de tre 
andra villkoren för integration. För en sammanfattande bild över de fyra 
olika villkoren för integration, se tabell 2. 

 

Tabell 2 - Villkor för integration 

Gemensam förståelse innebär således en förståelse för både 1) vem/vilka 
som är ansvarig för vad samt vilka som är delaktiga, 2) när och i vilken 
ordning som aktiviteterna kommer att ske samt, 3) var samordningen 
kommer att ske och en förståelse för lokalisering av specifika uppgifter och 
andra individer. Detta tillsammans ger, ett gemensamt perspektiv för 
helheten och hur individerna förhåller sig till denna helhet. Samtidigt 

Gemensam förståelse 
Gemensamt perspektiv av hur samordningen skall ske 

Ansvarsskyldighet Förutsägbarhet Orientering 

Vem/vilka som är ansvariga för vad 

och vilka är delaktiga 

När och i vilken ordning kommer 

aktiviteterna att ske 

Var kommer aktiviteterna att 

utföras och samordningen att ske 
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möjliggör detta för individernas förmåga att göra gemensam sak och uppnå 
kollektiva prestationer. Hur dessa villkor för integration förhåller sig till 
varandra illustreras i figur 9 nedan. 

 

Figur 9 - Villkor för integration 

Även om Okhuysen och Bechky (2009) argumenterar för att samtliga dessa 
villkor måste vara uppfyllda för att samordning skall kunna ske är det viktigt 
att påpeka att villkoren i vissa situationer kan vara givna (eller uppfyllda) på 
förhand. Som nämndes i anslutning till ”ansvarsskyldighet” så kan 
exempelvis detta villkor helt eller delvis vara tydliggjort när aktiviteten 
påbörjas, alternativt vara givet som ett resultat av situationen och vem som 
”råkar” vara på plats.  

Sammantaget så går det dock att konstatera att villkoren för integration är 
centrala för att förstå den process där individer göra gemensam sak av sina 
individuella uppgifter (dvs. samordna sig). Denna insikt till trots så kvarstår 
dock frågan hur villkoren för integration förhåller sig till de övergripande 
kategorierna av samordning som tidigare härletts. 
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Från mekanismer till förutsättningar och medel 

Som tidigare nämnts så utgör samordningsmekanismer [coordination 
mechanisms] enligt Mintzberg (1989) de mest grundläggande 
organisatoriska strukturelementen och de har definieras som, ”… the 
organizational arrangements that allow individuals to realize a collective 
performance” (Okhuysen and Bechky 2009:472). Det vill säga, de 
organisatoriska arrangemang som tillåter (eller möjliggör för) individer att 
utföra kollektiva prestationer. Underförstått så innebär definitionen även att 
samordningsmekanismer borde bidra till att skapa villkoren för integration 
då detta är de sätt som individer gör gemensam sak på.  

Med utgångspunkter i den tidigare konceptuella utredningen av hur de olika 
samordningsmekanismerna bidrar till att skapa samordning och hur 
villkoren för integration gör det möjligt för individer att uppnå kollektiva 
prestationer, så går det dock att konstatera att begreppet (och definitionen) 
till sin karaktär är väl lämpad bortsett från två aspekter. För det första är det 
problematiskt att den än idag bygger på en mekanisk analogi och för det 
andra att den inte gör åtskillnad på medel och förutsättningar för 
samordning. Det vill säga organisatoriska arrangemang som i sig själv 
skapar samordning (medel för samordning) och organisatoriska 
arrangemang som skapar förutsättningar för att samordning ska kunna ske 
– två till stora delar olika saker som inte skiljts åt inom tidigare forskning. 

För att ta ett aktivt steg från ett huvudsaklig fokus på det medvetna 
hanterandet och synen på samordning som enbart ett problem för 
organisationens företagsledning – det vill säga bryta den mekaniska 
analogin – så ter det sig lämpligt att termen ”mekanism” adresseras i 
förhållande till den ovan givna definitionen av samordningsmekanismer. 
Börjar vi med att se till den mer vardagliga ordalydelsen av termen 
”mekanism” så är maskinanalogin tydlig. Mekanism beskrivs som, ”… inom 
tekniken anordning av mekaniska komponenter som åstadkommer eller 
överför en rörelse av något slag” (NE 2011). Den påtagliga problematiken 
med att använda termen ”mekanism” som samlingsnamn för att beskriva de 
arrangemang som möjliggör utförandet av kollektiva prestationer är att det 
skymmer framväxande handlingar, agerande och sociala processer som en 
viktig del för samordning. Med andra ord riskerar den att exkludera stora 
delar av denna avhandlings fokus.  

Begränsningarna med att använda mekaniska analogier är på inget sätt nytt 
och har tidigare ifrågasatts (se exempelvis Morgan 1980). Trots detta så 
används fortfarande – oreflekterat och i stor utsträckning – begreppet 
”samordningsmekanism” för att beskriva dessa arrangemang. Med en 
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mekanisk analogi antyds exempelvis att organisationens delar fungerar som 
kugghjul och att det är ledningens uppgift att utforma eller välja rätt 
kugghjul för att få organisationen att fungera så väloljat och problemfritt 
som möjligt. Med andra ord, samordning är enbart ett problem för 
organisationens ledning och det är något som planerat och ändamålsenligt 
kan kontrolleras och lyftas in och ut ur organisationen vid behov. 

I denna avhandling så föreslås därför att de organisatoriska arrangemang 
som möjliggör att individer kan utföra kollektiva prestationer bör adresseras 
som medel för samordning istället för samordningsmekanismer. Att 
använda termen ”medel” öppnar (tillsammans med förståelsen för villkoren 
för integration) även upp för att kunna göra den distinktion som utgjorde 
den andra problematiska aspekten med den ovan givna definitionen – det 
vill säga att skilja på organisatoriska arrangemang som i sig skapar 
samordning och de organisatoriska arrangemang som skapar 
förutsättningar för samordning.  

 

Samordningsmekanismer går teoretiskt att separera i förutsättningar för 
samordning och medel för samordning 

För att redan här tydliggöra skillnaden mellan medel och förutsättningar för 
samordning kan två exempel vara på sin plats. Låt oss börja med 
förutsättningar för samordning. 

Förutsättningar för samordning 

Två exempel på typer av organisatoriska arrangemang som kan utgöra 
förutsättningar för, men som inte i sig själv behöver skapa samordning är 
samlokalisering (Dietrich 2007) och närhet (Okhuysen och Bechky 2009).  

Både dessa exempel kan potentiellt underlätta att samordning sker men 
skapar i sig inte samordning. Det vill säga, de skapar inte (eller behöver inte 
skapa) de villkor för integration som krävs för att individer skall kunna göra 
gemensam sak av sina aktiviteter. Det är exempelvis möjligt att två 
organisatoriska enheter är samlokaliserade i en gemensam byggnad 
alternativt befinner sig lokaliserade nära varandra – låt oss säga samma 
stadsdel – utan att detta på något sätt påverkar samordningen. Individerna 
som befinner sig samlokaliserade, eller i närhet av varandra, påverkas 
således inte ”samordningsmässigt” av detta. Även om samlokalisering och 
närhet kan vara mycket positivt utifrån många andra organisatoriska 
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aspekter så kan de dock sägas vara förutsättningar, men inte ett medel, för 
att uppnå samordning.  

 

Förutsättningar för samordning hjälper inte direkt till att skapa de villkor 
för integration som krävs för att samordningen ska ske 

Medel för samordning 

Samlokalisering och närhet – som exempel på förutsättningar för 
samordning – kan som ett andra exempel jämföras med exempelvis liaison 
roles (Galbraith 1973) och standardisering av arbetsprocesser (Mintzberg 
1980, 1983) som snarare är medel för samordning än ”enbart” 
förutsättningar.  

Införandet av individer som har till uppgift att länka samman uppgifter – 
dvs. liaison roles – eller en standardisering av hur kollektivt arbete skall 
utföras är båda delarna specifika sätt, eller medel, för att skapa de villkor för 
integration som krävs för att samordning skall ske.  

 

Medel för samordning hjälper direkt till att skapa de villkor för integration 
som krävs för att samordningen ska ske 

Skillnaden mellan förutsättningar och medel för samordning kan därav 
sägas bestå av dels en kommunikativ kvalitetsskillnad, dels relaterat till 
underlättande eller initierande av handlingar och dels i relation till huruvida 
de direkt bidrar till att skapa villkoren för integration.  

Vad gäller den kommunikativa kvalitetsskillnaden kan sägas att medel för 
samordning i större utsträckning – dock ej alltid – utgör sätt att 
kommunicera på, medan förutsättningar för samordning i sig inte är ett 
sätt att kommunicera på. Standardisering av arbetsprocesser eller ”liaison 
roles” kan i sig vara sätt att kommunicera villkoren för integration på, medan 
samlokalisering och närhet inte i sig utgör meddelelsemedel.  

Värt att påpeka är dock att det inte är en statisk och svartvit gränsdragning 
mellan vilka organisatoriska arrangemang som utgör medel respektive 
förutsättningar utan något som påverkas av situationen. Situationen styr om 
exempelvis samlokalisering är ett medel för samordning eller en 
förutsättning för samordning. Om samlokaliseringen exempelvis innebär att 
individerna (tack vare detta) får förståelse för ansvarsskyldighet eller 
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orientering är det ett medel för samordning och vise versa. På motsvarande 
sätt så kan individen som fått till uppgift att länka samman uppgifter totalt 
misslyckas med, eller helt strunta i, sitt integrerande arbete vilket skulle 
innebära att det inte utgjorde ett medel för samordning. Med andra ord 
innebär detta att frågan huruvida olika organisatoriska arrangemang utgör 
medel eller förutsättningar för samordning är ett resultat av vad som händer 
och inte något som helt kan avgöras på förhand. 

Även om gränsdragningen mellan medel och förutsättningar inte är statisk 
och svartvit så bidrar denna uppdelning dock till en ökad förståelse för de 
sätt som samordning sker på. Som illustrerats ovan (se kapitlet om 
organisatoriska arrangemang) så har tidigare forskning ofta ”klumpat” 
samman allehanda organisatoriska arrangemang utan distinktion mellan 
dess förmåga att möjliggöra individers utförande av kollektiva prestationer. 
Viktigt att framhålla är även att uppdelningen i medel och förutsättningar för 
samordning på inget sätt åsyftar att det ena skulle vara viktigare än det 
andra, enbart att de på olika sätt (och/eller i olika utsträckning) bidrar till att 
skapa samordning. För en sammanfattande tabell över medel och 
förutsättningar för samordning samt dess förhållande till de övergripande 
kategorierna av organisatoriska arrangemang som tidigare presenterats, se 
tabell 3. 

 

Övergripande kategorier av organisatoriska arrangemang 

Medel för samordning Förutsättningar för samordning 

Styrnings- och kontrollskapande  

Plan- och strukturskapande  

Interaktionsskapande  

Rutin- och kulturskapande  

 Förutsättningsskapande 

Tabell 3 - Övergripande kategorisering av organisatoriska arrangemang 

Av tabellen går att utläsa hur styrnings- och kontrollskapande, plan- och 
strukturskapande, interaktionsskapande samt rutin- och kulturskapande kan 
klassas som medel för samordning. Kategorin som kvarstår benämns 
förutsättningar för samordning då dessa in direkt hjälper till att skapa de 
villkor för integration som krävs för att samordningen ska ske. 
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Osäkerhet, komplexitet och organisatoriska arrangemang 

I och med en separation mellan förutsättningar och medel för samordning 
(se figur 10 nedan), så går medlen för samordning att sätta i förhållande till 
den tidigare analysen rörande hur komplexitet och osäkerhet anses kunna ha 
konsekvenser för förutsägbarhet/planeringsbarhet och formaliseringsgrad 
av aktiviteterna. Det vill säga bygga vidare på och utforska delar av de 
erfarenheter som contingencyansatsen och förståelsen av osäkerhet och 
komplexitet bidrog med. 

 

Figur 10 - Förutsättningar och medel separerade 

Förhållandet mellan osäkerhet och komplexitet har tidigare utifrån en 
kommunikationsansats sammanfattats och konceptualiserats av Jacobsson 
(2008, 2010). I denna konceptualisering, som länkar samman osäkerhet och 
komplexitet med olika kommunikativa och samordnande situationer, så 
innefattas inte de organisatoriska arrangemang som ”bara” är 
förutsättningar för samordning då dessa i sig inte inbegriper kommunikativa 
handlingar och därigenom inte direkt bidrar till att skapa villkoren för 
integration som krävs för att samordning ska ske.  

I figuren på nästa sida (figur 11) presenteras sammanlagt fyra övergripande 
kategorier av kommunikativa och samordnande situationer benämnda; det 
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strukturerade mötet, den spontana direktkontakten, den klassiska 
planeringen och den vedertagna praxisen.  

Jacobsson (2008, 2010) som fokuserade på hur kommunikationen tog sig 
uttryck i praktiken beskrev det strukturerade mötet i termer av samordning 
som skedde genom omedelbar och formaliserad kommunikation såsom 
exempelvis schemalagda formella möten, övervakning och direkta 
instruktioner. Det vill säga aktiviteter som har en omedelbart samordnande 
funktion men som på något sätt är formaliserade. Med den spontana 
direktkontakten åsyftades samordning genom omedelbar/direkt och 
informell kommunikation såsom exempelvis informella möten, direkta 
samtal och spontant initierade diskussioner. Med den klassiska planeringen 
åsyftades samordning genom formella och på förhand planerade aktiviteter 
såsom exempelvis skriftlig kommunikation i form av kontrakt, policys, avtal 
och regler. Med den vedertagna praxisen slutligen så åsyftades 
samordnande aktiviteter som är informella men inte direkta, såsom 
exempelvis träning, seder, erfarenhet och traditioner. 

 

Figur 11 - Osäkerhets och komplexitetsmatris II 
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Även om modellen ovan utgör en idealbild så ger den dock en övergripande 
förståelse för hur olika kategorier av samordnade situationer förhåller sig till 
de två dimensionerna av situationsfaktorer som enligt contingencyansatsen 
anses ha betydelse för samordningens utformning. Viktigt att komma ihåg – 
och som tidigare adresserats (se sidorna 36-39) – är dock att dessa 
situationer inte i praktiken uppkommer isolerat vilket innebär att de olika 
typerna av samordning inte heller sker avskiljt var för sig.  

I tabellen nedan har de fyra kategorierna av medel för samordning som 
tidigare presenterats ställts i förhållande till de övergripande 
kategoriseringarna av kommunikativa och samordnande situationer som 
presenterats i Jacobsson (2008, 2010). 

 

Övergripande kategorier av 
medel för samordning 

Övergripande kategorier av samordnande 
situationer (Jacobsson 2008, 2010) 

Styrnings- och kontrollskapande Det strukturerade mötet – omedelbar och formaliserade 

kommunikation 

Plan- och strukturskapande Den klassiska planeringen – formella och på förhand planerade 

aktiviteter 

Interaktionsskapande Den spontana direktkontakten – omedelbar, direkt och informell 

kommunikation 

Rutin- och kulturskapande Den vedertagna praxisen – informella men inte direkta 

Tabell 4 - Medel för samordning och samordnade situationer 

Av tabellen ovan går att utläsa hur den övergripande kategorin av medel för 
samordning som benämnts styrnings- och kontrollskapande går att länka 
till samordnande situationer med hög komplexitet och låg osäkerhet – dvs. 
omedelbar men formaliserad kommunikation som benämnts det 
strukturerade mötet. Vidare går att utläsa hur plan- och strukturskapande 
medel för samordning kan länkas till samordnande situationer med låg 
komplexitet och låg osäkerhet, benämnt den klassiska planeringen. De 
interaktionsskapande medlen för samordning kan på ett liknande sätt 
länkas till omedelbar, direkt och informell kommunikation i situationer av 
hög komplexitet och hög osäkerhet – den spontana direktkontakten. 
Slutligen går det även att utläsa hur rutin- och kulturskapande 
samordningsmekanismer kan länkas till informell men direkt samordning 
som benämnts den vedertagna praxisen.  

Viktigt att påpeka är dock att medlen för samordning inte är att likställa med 
de olika kategorierna av samordnande situationer. De samordnande 
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situationerna kan på en aktivitetsnivå sägas utgöra exempel på samordning 
som ingår i respektive övergripande kategori.  

 

Medlen för samordning går att koppla till de två dimensionerna av 
samordning som tidigare presenterats och därigenom även till komplexitet 

och osäkerhet 

En syntes av teorier om samordning 

Hittills kan konstateras att utvecklingen av teorier om samordning har gått 
från ett tämligen brett fokus på arbetsuppgifters utformning, via ett sökande 
efter mekanismer och situationsanpassning, till ett ökande intresse för en 
arbetsbaserad och processuell ansats där framväxande aktiviteter samt dess 
utveckling över tid och rum har ansetts som viktigt. 

I avhandlingens inledning argumenterades för att tidigare teoretiseringar av 
samordning inte fullt ut har tagit fasta på den dynamik, förändring och det 
samspel som måste ske – och oreflekterat sker – för att samordning skall 
uppstå. Avhandlingen syftar därför till att skapa förståelse för dels, 
samspelet mellan olika typer av samordning som löpande sker i arbetet 
med att utföra kollektiva prestationer, och dels samordningens förändring 
över tid. 

Som en bas för att uppnå detta syfte så togs utgångspunkten i teorier om 
samordning. Teorikapitlet, som hade en integrerande strävan ämnade dels 
till att skapa en förståelse för den historiska utvecklingen, dels sätta den 
empiriska studien i sitt sammanhang, men framförallt utmynna i ett 
konceptuellt ramverk som avhandlingens analys kunde vila på.  

I figuren på nästa sida presenteras en övergripande och sammanfattande 
bild av den teoretiska genomgången (figur 12). Av figuren (som skall läsas 
uppifrån och ner) så går först och främst den uppdelning som gjorts av 
förutsättningar och medel för samordning att utläsa. Denna uppdelning 
innebär inte bara en viktig renodling av olika organisatoriska arrangemang 
utan den hjälper även till att bryta den tidigare mekaniska analogin och ta ett 
steg från koordinering och mot samordning. Renodlingen bidrar även i sig 
med att öka förståelsen för hur olika organisatoriska arrangemang skapar 
samordning och bör sättas i förhållande till hur tidigare forskning ofta 
”klumpat” samman allehanda organisatoriska arrangemang utan distinktion 
mellan dess potential att möjliggöra individers utförande av kollektiva 
prestationer.  
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Figur 12 - En sammanfattande bild av teorier om samordning 
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strukturskapande, interaktionsskapande, samt rutin- och kulturskapande. 
Baserat på de kontextuella påverkansfaktorer som identifierats så 
presenterades även (i två steg) en konceptualisering som i sig bidrar med 
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förståelse för hur osäkerhet och komplexitet – på olika sätt – enligt 
contingencyansatsen anses kunna inverka på olika typer av samordning (se 
figur 6 och 11). Denna konceptualisering länkar på ett nytt sätt samman 
olika samordnande situationer med osäkerhet och komplexitet. Två 
dimensioner som i tidigare forskning på samordning ofta blandas samman 
till en och samma dimension. Viktigt att påpeka är att vare sig den 
övergripande kategoriseringen av medel för samordning eller den 
konceptualisering som presenterats innebär att olika organisatoriska 
arrangemang är ömsesidigt uteslutande. Detta är både något som påpekats i 
tidigare forskning och något som även kommer att påvisas i avhandlingens 
analys.  

Delvis baserat på Okhuysen och Bechky (2009) och inspirerat av Bengtsson 
et al. (2007) presenterades fyra olika villkor för integration som tillsammans 
kan sägas skapa den förståelse som krävs hos individer för att de skall kunna 
samordna sig. Tillsammans ger villkoren för integration en förståelse för; 1) 
vem/vilka som är ansvarig för vad samt vilka som är delaktiga, 2) när och i 
vilken ordning aktiviteter kommer att ske, 3) var samordningen kommer att 
ske samt, 4) ett gemensamt perspektiv för helheten och hur individerna 
förhåller sig till denna helhet. Samspelet mellan de olika medlen för 
samordning möjliggör vidare för att villkoren för integration ska skapas och 
att individer därigenom kan göra gemensam sak – dvs. uppnå kollektiva 
prestationer genom att samordna sig. 

Utifrån detta kan nu konstateras att den teoretiska genomgången dels har 
visat på vad det finns för olika typer av samordning och dels belyst ett antal 
aspekter som mer eller mindre har förbisetts i tidigare forskning. På ett 
konceptuellt plan har även genomgången visat hur integrationen som krävs 
för att samordning skall ske uppstår – detta måste dock även påvisas 
empiriskt. Med andra ord har den teoretiska genomgången grundat för att 
en empirisk analys kan göras av ”samspelet mellan olika typer av 
samordning som löpande sker i arbetet med att utföra kollektiva 
prestationer” – det vill säga syftets första del. 

När det däremot gäller syftets andra del, ”samordningens förändring över 
tid”, så går det att konstatera att genomgången av contingencyansatsen 
utgjorde ett sätt att förstå förändring av samordning. Contingencyansatsen 
begränsas emellertid av att den utgår från att användningen av olika 
organisatoriska arrangemang anses vara ömsesidigt uteslutande. Det vill 
säga beroende på omgivningens förutsättningar så förlitar sig organisationen 
antingen på planer, standarder och struktur eller så krävs mer 
relationsinriktad samordning såsom olika former av ömsesidig anpassning. 
Även om contingencyansatsen har visat sig kunna bidra med stöd till att 
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konceptualisera och strukturera olika former av samordning, så hjälper den 
inte till att förklara vad som händer när både låg och hög osäkerhet och 
komplexitet (och olika typer av organisatoriska arrangemang) förekommer 
simultant i organisationer. 

Den ökade förståelsen som den teoretiska utvecklingen bidragit med till 
trots, så går det att konstatera att förståelse för samspel, dynamik och 
förändring fortfarande begränsad. För att uppfylla avhandlingen syfte är det 
därför dags att – med teorikapitlet som grund – gå vidare och utforska 
ytterligare sätt att förstå de utmaningar som beskrivits.  
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Metodologiska överväganden 

Syftet med denna avhandling är att skapa förståelse för samordningens 
dynamik. Som inledningsvis förklarades så åsyftar detta både samspelet 
mellan olika typer av samordning som löpande sker i arbetet med att utföra 
aktiviteter, men även den förändring som sker av samordningen över tid. Då 
detta innebär ett behov av att förstå mänsklig interaktion och handlade – 
vilket utgör grunden för samordning – så har utgångspunkten tagits i ett 
förståelsebaserat kvalitativt upplägg. Kvalitativa metoder är enligt både 
Jacobsen (2002) och Ritchie et al. (2003) just lämpliga när syftet är att 
skapa klarhet och förståelse för innebörden av sociala företeelser. Även 
Holme och Solvang (1997) argumenterar för att kvalitativa metoder är 
lämpliga om syftet är att fånga särarten hos det enskilda studieobjektet och 
”dennes speciella levnadssituation”, det vill säga dess sammanhang. 

Övergripande kan det framväxande arbetet med denna avhandling beskrivas 
i termer av en iterativ process (Orton 1997). Det emiriska materialet som 
samlats in är enligt både Langleys (1999) och Smiths (2002) terminologi, 
processorienterat. Enligt Smith (2002:383) utgörs processorienterad empiri 
av sådant empiriskt material som är insamlat i en organisation för att förstå 
hur och varför händelser utspelar sig som de gör över tid. Med andra ord, i 
linje med det övergripande syfte som empiriinsamlingen för denna 
avhandling har haft.  

Den iterativa processen 

Som en följd av det ökande intresset för processorienterad teoribildning så 
argumenterar Orton (1997) för behovet att explicitgöra den ofta 
förkommande iterativa processen. Med iterativa process åsyftar Orton (1997) 
den växelverkan mellan empiriskt, teoretiskt och analytiskt arbete som 
karaktäriserar processorienterad kvalitativ forskning. Orton (1997) menar på 
att de ”linjära processer” som deduktion och induktion representerar, vare 
sig är tillräckliga eller överensstämmande med det tillvägagångssätt som 
krävs för att förstå komplexa organisatoriska fenomen som uppstår eller 
utvecklar sig över tid. 

För att tydliggöra den iterativa process som präglat just denna avhandling så 
presenteras på nästa sida (tabell 5) en översikt och tidslinje över samspelet 
mellan och utvecklingen av både det empiriska arbete som genomförts, 
avhandlingens teoretiska fokus och det analysarbete som genomförts.  
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Faser Empiriarbete Teoretiskt fokus Teoretiskt/empiriskt 
analysarbete 

Fas 1, 

1-6  

månader 

Studiebesök samt förberedande 

och orienterande intervjuer 

inom bygg- och 

anläggningsbranschen 

Inläsning på teorier kring IKT 

och hållbarhet samt bygg- och 

anläggningsbranschen  

Författande av avhandlingsplan 

Fas 2, 

6-12  

månader 

Identifikation av studieobjekt, 

inläsning av tidigare insamlad 

empiri, praktiska förberedelser 

för empiriinsamling 1 samt 

utveckling av intervjuunderlag  

Kompletterande teoretisk 

inläsning, främst 

kommunikationsteorier men 

även med fokus på projekt och 

temporära organisationer 

Anpassning av 

avhandlingsplan, initial 

utveckling av teoretiskt 

ramverk och övergripande syfte 

Fas 3, 

12-18  

månader 

Empiriinsamling - omgång 1, 

fokus på de projektinterna 

processerna 

Utökat fokus på 

projektorganisering och 

samordning som ett sätt att 

förstå behovet av IKT och 

arbetet med hållbarhet 

Direktanalys, transkribering, 

vidareutveckling av teoretiskt 

ramverk, analys av projektets 

samordning – huvudsakligen 

från en kommunikationsansats 

Fas 4, 

18-24 

månader 

Avstämning via mail och 

telefon 

Samordning tar en central plats 

i licentiatuppsatsen 

Internseminarium, 

färdigställande av analys, 

kompletteringar teori 

Licentiat 

uppsats 

Samordning och kommunikation i ett anläggningsprojekt: Mellan en laminerad A3-karta och ett 

dike [Slutseminarium, 4 juni 2008] 

Fas 5, 

24-36 

månader 

Empiriinsamling – omgång 2 

och 3, utöver projektets interna 

processer även fokus på externa 

aktörer, projektets 

ledningsstruktur samt 

projektets förhållande till 

Jämtkraft och Skanska 

Aktivt val att huvudsakligen 

fokusera på samordning 

baserat på slutsatser från fas 4 

– initialt fokus på contingency 

inspirerade teorier om 

samordning och dess 

utveckling 

Direktanalys, transkribering, 

vidareutveckling av 

samordningskapitlet från 

licentiatuppsatsen, utveckling 

av osäkerhets- och 

komplexitetsargumenten 

Fas 6, 

36-42 

månader 

Uppföljning, mailkontakt för 

kompletterande information 

Fortsatt intresse för 

samordning men med fokus på 

dess uppbyggnad – initialt 

processfokus som led av 

empirianalys 

Fullständigt utkast av 

teorikapitel, initialt utkast av 

processorienterad 

empiribeskrivning, 

processanalys påbörjas 

Fas 7, 

42-48 

månader 

 

Empiriinsamling - omgång 4, 

uppföljning av projektets 

utveckling, dess genomförande 

samt komplettering av historisk 

kontext 

Utvecklat intresse för 

samordningens uppbyggnad 

och dynamik – utveckling över 

tid i fokus. 

Direktanalys, transkribering, 

färdigställande av tematisk 

teorigrundad analys, initialt 

arbete med ’temporal brackets’ 

analys 

Fas 8, 

48-54 

månader 

Avstämning och 

återrapportering 

Samordningens förhållande till 

processer och hur processer 

kan analyseras 

Färdigställandet teori, fortsatt 

arbete med ’temporal brackets’  

Fas 9, 

54-60 

månader 

 Samordningens dynamik Fortsatt analysarbete, 

internseminarium, 

omarbetning till slutversion 

Tabell 5 - Den iterativa processen i praktiken 



 

 65 

Av tabellen går att utläsa på de sätt som empiriinsamling, det teorietiska 
ramverket och analysarbetet successivt har utvecklats. I den iterativa process 
som avhandlingsarbetet i praktiken tagit, så har exempelvis empiriska 
insikter haft betydelse för det teoretiska fokuset och löpande analysarbete 
fört både empiriinsamling och teoriutvecklingen framåt. Men även om det 
praktiska genomförandet går att beskriva i termer av en iterativ process där 
min personliga utveckling som forskare går hand i hand med det teoretiska, 
empiriska och analytiska arbetet, så går det trots detta att retrospektivt bryta 
ner och beskriva arbetet i några olika steg eller delar. Dessa delar speglar vad 
Orton (1997:422) kallar för en ”linjär retorik” och inte själva 
avhandlingsprocessen som i sig är iterativ.  

För enkelt och förhållandevis strukturerat kunna ge en utvecklad bild av det 
tillvägagångssätt som används, tankarna bakom och de utmaningar som 
avhandlingsprocessen inneburit så kommer därför i tur och ordning 
förberedelser, empiriinsamling och analysförfarandet att behandlas. Dessa 
tre delar kommer dock att förhållas till den iterativa process som präglat 
avhandlingsarbetat, tabell 5. Kapitlet kommer, efter att dessa tre delar har 
behandlats, att avslutas med några korta reflektioner kring den återföring 
och avstämning som skett till det studerade projektet samt en övergripande 
illustration av själva analysprocessens uppbyggande. 

Förberedelser 

De initiala förberedelserna för empiriinsamling (som främst återfinns i fas 1 
och 2 i tabell 5) har, utöver val av fallstudieobjekt och individer att intervjua, 
bestått av ett omfattande arbete med att utarbeta en teoretisk 
begreppsapparat och tillika ramverk.  

Utveckling av teoretiskt ramverk 

Utvecklingen av det teoretiska ramverket har – som illustreras i tabell 5 – 
löpt parallellt med både empiriinsamling och analysprocess under i stort sett 
samtliga faser. Som framhållits tidigare så har kapitlet som arbetet 
resulterade i en integrerande strävan som bygger på teorier om samordning. 
Den övergripande tanken (som successivt växt fram) har varit att göra en 
genomgång av tidigare presenterade teorier om samordning samt skapa ett 
konceptuellt ramverk för analysarbetet.  

Arbetet med det teoretiska ramverket som sådant har även utgjort ett viktigt 
stöd i samband med utarbetandet av studiens problematisering och syfte. 
Som framhålls av Andersen (1998) så kan dock själva processen fram till den 
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slutgiltiga formeringen, vara både iterativ och utdragen till sin karaktär. 
Andersen (1998) skriver: 

”… processen karaktäriseras av att man inte kan formulera problemet förrän man 
känner till svaret […] formuleringen av en relevant problemställning kräver att vi 
kan ange i vilken riktning vi ska söka svaret.” (Andersen 1998:54) 

Det går att konstatera att avhandlingens syfte, likt Andersen (1998) 
beskriver, successivt har förändrats. Denna förändring kan både tillskrivas 
de erfarenhetsmässiga insikter som empiriinsamling medfört, det teoretiska 
ramverkets utveckling samt min personliga utveckling och lärprocess i 
förhållande till både empiriinsamling och litteraturstudier. Efterhand har 
dock avhandlingens syfte blivit allt tydligare och från och med hösten 2009 
– dvs. i brytpunkten mellan fas 6 och 7 – har det hållit sig förhållandevis 
oförändrat. 

Arbetet med att utveckla det teoretiska ramverket efter licentiatuppsatsens 
färdigställande har vidare präglats av ett tydligt fokus på teorier om 
samordning och hur dessa förhåller sig till dynamik och förändring. De 
centrala delarna i detta arbete har kretsat kring 1) de konceptutredningar 
som resulterat i figurerna 6 och 11), 2) genomgången och kategoriseringen 
av olika organisatoriska arrangemang och hur dessa skapar samordning, 
samt 3) uppdelningen i förutsättningar och medel för samordning. Som 
konstaterades i både föregående kapitel men även i kapitlet om 
contingencyansatsens betydelse, så har dock dessa konceptualiseringar sina 
begränsningar vad gäller vilka förklaringar (eller svar) de ger i förhållande 
till avhandlingen syfte. Det teoretiska ramverket utgör således en bra 
utgångspunkt men räcker dock inte till för att (självständigt) förklara 
samordningens dynamik. För att uppnå detta så krävs en förändrad ansats. 

En förändrad ansats 

Enligt Van de Ven och Poole (2005) så finns det dock övergripande två olika 
sätt att betrakta och förstå förändring av organisationer på. Det ena sättet är, 
“(1) an observed difference over time in an organizational entity on selected 
dimensions” och det andra är “(2) a narrative describing a sequence of 
events on how development and change unfolds” (Van de Ven och Poole 
2005:1380). Den första typen studeras enligt författarna genom varians 
metod eller varians teori. Den andra typen studeras däremot med hjälp av 
olika former av processmetoder (Van de Ven och Poole 2005). Utifrån denna 
uppdelning kan man säga att genomgången av contingencyansatsen och dess 
betydelse för samordning ger en variansteoretisk förståelse för 
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samordningens förändring. En förståelse som dock inte räcker till för att 
uppfylla avhandlingens syfte. Poole et al. (2000) konstaterar:  

“While the variance approach offers good explanations of continuous change driven 
by deterministic causation, this is a very limited way to conceptualize change and 
development.” (Poole et al. 2000:29) 

Med en strävan efter att visa på olika ansatser till att studera förändring 
inom organisationer så kompletterar Van de Ven och Poole (2005) de två 
sätten att betrakta förändring med en dimension som utgörs av forskarens 
uppfattning av det organisatoriska fenomenet (se figur 13, nästa sida). Van 
de Ven och Poole (2005:1387) beskriver detta i termer av skillnaden mellan 
att beskriva och förstå det organisatoriska fenomenet som en sammanhållen 
fysisk enhet eller som organiseringsprocess. Just detta är i grund och botten 
en filosofisk fråga som kan härledas till diskussionen om världen är 
uppbyggd av stabil materia eller om den är i ständig förändring – en 
diskussion som ursprungligen sägs ha förts mellan de grekiska filosoferna 
Democritus och Heraclitus (Rescher 1996). Utan att här försöka ta sig an den 
filosofiska problematiken så går det dock att konstatera att den 
organisationsteoretiska forskningen successivt har gått från ett stort intresse 
för enheter och ting till ett ökande intresse för processer och upplevelsen att 
organisera.  

Chia (1995:580) beskriver skillnaden i perspektiv som en förändring av sätt 
att tänka, där respektive perspektiv kommer med olika ontologiska 
förpliktelser, intellektuella prioriteringar och teoretiska intressen. Tsoukas 
(2005) beskriver det som en skillnad mellan att fokusera på organisationer, 
ting och substantiv, till ett intresse för organisering, processer och verb. På 
en organisatorisk “meso” nivå innebär denna förändring ett fokus på kultur 
och interorganisatoriska nätverk och på en organisatorisk ”mikro” nivå – i 
likhet med denna studie – innebär det ett fokus på individer, grupper och 
den dynamik som de vardagliga och ständigt pågående aktiviteterna utgör 
(Chia 1995). Weick (1969/1979) förklarar det hela med att gå från ett intresse 
av att skapa en modell över organisationer till ett intresse för upplevelsen att 
organisera. Innebörden (och valet) av begreppet samordning innefattar 
således även ett intresse för upplevelsen av att samordna. I likhet med 
begreppet organisation så fångar koordination [coordination] – som 
inledningsvis använts synonymt med samordning – något statiskt, 
mekaniskt och ett resultat av, snarare än en temporärt framväxande och 
kontextualiserad process.  

Van de Ven och Poole (2005:1387) sätter vidare dessa två dimensioner i 
förhållande till varandra och argumenterar för fyra olika ansatser att studera 
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förändring i organisationer på, se figur 13 nedan. I förhållande till intresset 
för samordning så innebär den första ansatsen [Approach I] studier av 
samordning likt vad som har beskrivits i samband med redogörelsen av 
contingencyansatsen. Som adresserades i avhandlingens inledning så anses 
tidigare teoribildningar av samordning dock i stort sett ha förbisett de 
mikroprocesser och sociala aspekter som utgör den ständigt pågående 
dynamiska interaktionen mellan individer som beskrivit som ”the act of 
coordination”. Med andra ord så har tidigare teoribildningar förbisett 
samordning som den beskrivs enligt den tredje ansatsen [Approach III]. 
Denna avhandling ämnar ta detta steg. 

 

  Ontology 
An organization is represented as being: 

  A noun, a social actor, a 

real entity (‘thing’) 

A verb, a process of 

organizing, emergent flux 

 
 
 
 
 

Epistemology 
(Method for 

studying change) 

Variance method Approach I 

Variance studies of change 

in organizational entities 

by causal analysis of 

independent variables that 

explain change in entity 

(dependent variable)? 

Approach IV 

Variance studies of 

organizing by dynamic 

modelling of agent-based 

models or chaotic complex 

adaptive systems 

 Process narratives Approach II 

Process studies of change 

in organizational entities  

narrating sequence of 

events, stages or cycles of 

change in the development 

of an entity 

Approach III  

Process studies of 

organizing by narrating 

emergent actions and 

activities by which 

collective endeavors unfold 

Figur 13 - Ansatser att förstå förändring (Van de Ven och Poole 2005:1387) 

Att ta steget från ansats ett [Approach I] till ansats tre [Approach III] 
innebär i samordningstermer en strävan att gå från att se samordning som 
något statiskt och som resultatet av en process, till att istället se det som en 
kontextualiserad process. En förändring av perspektiv som både har 
efterfrågats, men även till viss del även adresserats, av exempelvis Bechky 
(2006a, 2006b), Faraj och Xiao (2006), Okhuysen och Bechky (2009) och 
Gittell (2010). Van de Ven och Poole (2005:1377) skriver dock, ”… although 
the four approaches have been treated as opposing or competing views, we 
see them as being complementary”. Med den integrerande strävan som 
teorikapitlet hade så är utgångspunkten i denna avhandling övergripande 
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densamma. Samtidigt är det dock viktigt att vara medveten om, tydliggöra 
och förhålla sig till den skillnad som de olika ansatserna innebär.  

Ett första steg mot den skillnad i ansats eller ”perspektivförändring” som 
krävs för att förstå samordning i termer av en dynamisk process har implicit 
redan tagits i och med att villkoren för integration har presenterats. Dessa 
tar på ett påtagligt sätt fasta på de mikroprocesser som arbetet med att göra 
gemensam sak av individuella uppgifter innebär (Okhuysen och Bechky 
2009). Perspektivförändringen innebär även ett behov att granska den 
vokabulär som tidigare använts för att beskriva samordning. Chia (1995:589) 
beskriver detta som en strävan, “… to seek alternative modes of expression”. 
Även detta steg har delvis tagits i och med uppdelningen av förutsättningar 
och medel för samordning där den ”mekaniska” konnotation av mekanism 
bröts. Valet av samordning framför koordinering utgör även detta ett tydligt 
steg i denna strävan. Det mest påtagliga steget utgörs dock av processfokuset 
på den insamlade empirin och den fortsatta analysen. Låt oss därför belysa 
empiriinsamling och analysförfarande med början i val av studieobjekt. 

Val av studieobjekt 

Parallellt med att utarbeta grunderna till det teoretiska ramverket och 
definiera studiens initiala syfte (fas 1 och 2), så identifierade och valdes 
avhandlingens studieobjekt ut – projektet Destination 2011. Valet av just 
projektet Destination 2011 skedde huvudsakligen mot bakgrund av två 
aspekter; 1) dels ett uttryckligt önskemål om att bli studerade och dels, 2) att 
det till organisationen redan existerade en etablerad kontakt i form av Lars 
HuemerX. Den etablerade kontakten tillsammans med önskemålet om att bli 
studerade möjliggjorde för en omedelbar och god access. Såsom Andersen 
(1998:139) påpekar så är god access av central betydelse vid kvalitativ 
forskning. I samråd med den övriga projektgruppen – vari denna avhandling 
initialt var en del – samt utifrån studiens initiala utformning och inriktning 
så gjordes bedömningen att Destination 2011 skulle kunna utgör ett lämpligt 
fallstudieobjekt. Dess lämplighet för att förstå de specifika 
samordningsutmaningar som beskrivits i avhandlingens inledning och syfte 
har emellertid successivt växt fram i den iterativa processen. 

Inledningsvis i avhandlingen så konstaterades att en förändrad samtid har 
lett till att den organisatoriska verkligheten idag kantas av bland annat nya 
samarbets- och kontraktsformer som bygger på öppenhet, tillit och löpande 

                                                             
X Docent vid BI – Norwegian School of Management, som vid tiden arbetade deltid vid Handelshögskolan vid 
Umeå universitet. 
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interaktion, ökande användning av moderna teknik, geografisk utspriddhet 
och flexibla arbetsformer. Detta har tillsammans skapat en mer dynamisk 
tillvaro som forskning om samordning inte fullt ut tagits fasta på. Med ett 
intresse för just samspelet mellan olika typer av samordning och 
förändring över tid konstaterades att denna utmaning kan sägas vara 
speciellt påtaglig i en projektkontext då projektorganisationer på många sätt 
balanserar på gränsen mellan gammalt och nytt. Det vill säga att design och 
planering utgör grunden för projektverksamheten samtidigt som öppenhet 
och löpande interaktion, som lett till nya krav på samordning, utgör en 
central del av den vardagliga praktiken. Projektorganisationer är således på 
inget sätt den mest dynamiska organisatoriska kontexten men en av de 
kontexter som på ett tydligt sätt står i gränslandet mellan det mer 
traditionella och det moderna sättet att se på samordning. De facto att 
projekt per definition även är begränsade i tid utgör, tillsammans med 
ovanstående, en god grund för att kunna följa projektorganisationens (och 
samordningens) utveckling över tidXI och därigenom förstå de utmaningar 
som beskrivits som samordningens dynamik. Valet av en encaseansats 
grundar sig vidare i behovet av ”thick narrative description” vilket enligt Ven 
och Poole (2005) är en förutsättning för att kunna förstå förändring i linje 
med den ansats som ovan beskrivits. 

Urvalet av individer att intervjua baserade sig rent generellt på 
avhandlingens syfte. Detta innebar en strävan att vid varje besökstillfälle 
identifiera och komma i kontakt med individer som var en del av – eller på 
något sätt inblandade i – projektets genomförande. I och med att syftet 
initialt inte var fullt utvecklat så baserades urvalet (vid den första 
intervjuomgången) på att identifiera individer som hade en central roll för 
projektets genomförande. Utifrån dessa intervjuer och de informella samtal 
som hölls i samband med de initiala intervjuerna så identifierades fler 
individer som, i förhållande till den successivt ökande förståelsen och syftets 
utveckling, uppfattades som lämpliga. Vid den första intervjuomgången, låg 
intresset således huvudsakligen på de projektinterna processerna. Efter hand 
vidgades dock intresset till att även innefatta externa aktörer, projektets 
ledningsstruktur samt projektets historiska utveckling och kontext. 

Empiriinsamling 

Den insamlade empirin består i sin helhet av semistrukturerade intervjuer, 
observationer, informella samtal, mötesdeltagande, mötesprotokoll, 

                                                             
XI Projektet i sin helhet pågick från början av 2006 till 1/1 2011 vilket möjliggjorde att det i stort sett kunde 
följas från start till mål. 
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mötesanteckningar samt informationsmaterial. En blandning av olika typer 
av empiri är enligt Langleys (1999) både lämpligt och vanligt förekommande 
för processtudier och enligt Van de Ven och Poole (2005) lämpligt för att 
förstå förändring som en kontextualiserad process. 

Totalt har 41 stycken semistrukturerade personliga intervjuer genomförts vid 
fyra tillfällen mellan december 2006 och november 2010. Samtliga dessa 
intervjuer spelades in vid intervjutillfället, ett förfarande som tydliggjordes 
och godkändes med respektive individ innan intervjuerna påbörjades. 
Utöver dessa personliga intervjuer så har 15 personer intervjuats genom 
öppna gruppintervjuer (inspelat material). Därtill kommer löpande 
mötesdeltagande samt drygt två och en halv veckors observationer. I 
samband med observationerna fördes även omfattande informella samtal 
med ett flertal av projektmedlemmarna, något som tillsammans med 
observationerna har hjälpt till att skapa en helhet och ett sammanhang för 
de inspelade intervjuerna. Vidare har mer specifika informella 
intervjuer/samtal hållits med 8 personer omfattande ca 20 timmar (icke 
inspelat material). De informella samtalen har möjliggjort att de inspelade 
intervjuerna har kunnat begränsas tidsmässigt och hållas fokuserade till de 
områden som ingick i studiens fokus. Till detta har även publika och 
projektinterna dokument samlats in vilket sammantaget ligger till grund för 
empiriframställan och analysen. Värt att nämna är även att citat från 
projektdeltagarna inte hämtats från de icke inspelade eller informella 
samtalen utan endast från det inspelade materialet. För en sammanställning 
över inspelade intervjuer, dess omfattning och tidpunkt för genomförande, 
se bilaga 1.  

Av de 41 personliga intervjuerna som ingår i denna studie har sex av dessa 
genomförts av Lars Huemer och Debbie HarrisonXII. Detta material hade 
initialt en viktig roll då det gav möjligheten att snabbt få en övergripande och 
god förståelse för det arbete som utfördes inom ramen för projektet. Med 
andra ord möjliggjorde detta att den initiala ”orienteringsfasen” kortades ner 
avsevärt. Redan vid den första intervjuomgången kunde ett direkt fokus 
läggas på (för avhandlingen) relevanta områden. De intervjuer som 
genomförts av Huemer och Harrison (se bilaga 1) har därigenom främst gett 
grundläggande insikt och allmän förståelse för arbetet i projektet och 
projektets deltagare. Då materialet från Huemer och Harrison 
huvudsakligen fokuserade på projektets framväxt (och inte genomförandet) 
så ingår det inte i den processorienterade fallstudiebeskrivning utan endast i 
den bakgrundsinformationen kring projektet som presenteras. 

                                                             
XII Docent vid BI – Norwegian School of Management, som vid tiden arbetade tillsammans med Huemer. 
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Intervjuerna som genomförts har enligt Johansson-Lindfors (1993:119-121) 
terminologi varit av öppen karaktär där den initiala utgångspunkten alltid 
har varit att förstå vad personerna i fråga gör när de utför sitt arbete, varför 
de handlar som de gör och hur deras arbete förhåller sig till de andra 
projektmedlemmarnas arbete. Då projektmedlemmarnas arbetsuppgifter 
och insikt i projektet varierat så har även frågornas fokus och 
struktureringsgrad varierat. Detta har inneburit en möjlighet att – när det 
funnits behov – kunna avvika eller variera frågorna utifrån de intervjuade 
individernas unika situation, kunnande, erfarenheter och ansvarsområden. 
Som belysts av den iterativa processen (se tabell 5, sidan 64) så förändrades 
även med tiden det huvudsakliga fokuset vid intervjuerna vilket även har 
inneburit att de intervjuunderlag som användes successivt förändrats. 
Viktigt att påpeka är dock att underlagen inte utgjort en frågemall för 
respektive intervju utan ett sätt att säkerställa att de områden som ämnades 
täckas in, faktiskt täcktes in (se bilaga 2 och 3).  

De observationer som genomförts kan vidare beskrivas i termer av direkta, 
öppna deltagandeobservationer (Andersen 1998:153-155, Holme och Solvang 
1997:113). Viktigt att nämna är att syftet med dessa observationer inte har 
varit att förstå meningen eller symboliken i handlingarna – vilket oftast är 
fallet – utan främst sätta de beskrivna handlingarna i sitt sammanhang 
(Johansson-Lindfors 1993:126-127).  

Utöver berörda intervjuer och observationer så har även publik- och 
projektintern dokumentation, mötesprotokoll och mötesanteckningar 
samlats in. Detta material har likt observationerna främst varit stödjande till 
sin karaktär. Det vill säga, de har hjälp till att ge en kompletterande 
förståelse för ”vad” som projektets deltagare håller på med och därigenom 
fungerat som ett komplement till intervjuernas mer utförliga beskrivningar 
om ”hur” arbetet går till. Både intervjuer och observationer har genomförts i 
anslutning till individernas egen arbetsplats och i samband med deras 
dagliga arbete. Jacobsen (2002:164) menar på att en bekant och ”trygg” plats 
är att föredra för intervjuer då en ”otrygg plats” kan ha negativ inverkan på 
samtalet då individerna inte känner sig bekväma med själva 
intervjusituationen.  

Vid slutet av respektive dag som spenderades vid Destination 2011 så 
genomfördes direktanalyser av materialet. Med direktanalyser åsyftas 
nedtecknande av intryck, tankar och reflektioner från de intervjuer och 
observationer som genomförts. De återkommande besöken till Destination 
2011 med mellanliggande mikroanalyser av det empiriska materialet har 
möjliggjort för den iterativ process med överlappningar mellan analys och 
empiriinsamling som beskrivs i tabell 5 (se sidan 64). Detta förfarande är 
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fördelaktigt då det även ger en möjlighet att successivt identifiera nya 
”kunskapsluckor” som vid nästa intervjuomgång täcks in (Orton 1997). 

Som en bas för arbetet med både det teoretiska ramverket och 
empiriinsamlingen har stöd även tagits i olika referensgrupper. Dessa har 
dels kritiskt granskat arbetet men även utgjort ett bollplank som kommit 
med idéer vilket hjälp arbetet framåt. Referensgrupperna kan delas in i en 
formell och en informell del där exempelvis handledare, forskningsgruppen 
08:23XIII samt till forskningsgruppen knutna individer ingår i den formella 
delen. Den mer informella, men samtidigt nästan lika viktiga delen, består av 
individer som skuggläst texten, bekanta som arbetar i byggbranschen samt 
kollegor som arbetar inom närliggande forskningsområden. När största 
delen av empiriinsamlingen var genomförd och det teoretiska ramverket 
utvecklat (brytpunkten fas 6-7, tabell 5, sidan 64), så påbörjades det 
huvudsakliga analysförfarandet. 

Analysförfarandet 

Langley (1999) argumenterar för att den stora utmaningen med att 
teoretisera från ”process data” utgörs av att gå från yta till en underliggande 
teoretisk förklaring. En utmaning som kan sägas vara generell för all 
kvalitativ forskning. Van de Ven (1992) menar även på att teoretisering av 
processer måste gå bortom ytliga beskrivningar för att försöka förstå den 
underliggande logiken. Langley (1999) skriver: 

”… and this is where the central challenges lies: moving from a shapeless data 
spaghetti towards some kind of theoretical understanding that does not betray the 
richness, dynamism, and complexity of the data but that is understandable an 
potentially useful to others.” (Langley 1999:694) 

Den centrala aktiviteten mellan yta och underliggande förklaring – det vill 
säga att gå från empiri till teoretisk förklaring – utgörs av tolkning och 
analys av det insamlade empiriska materialet (Johansson-Lindfors 1993:57). 
Analys och tolkningsförfarandet innebär dock ett ofrånkomligt avkall på 
detaljrikedom då teori – per definition – alltid är en idealiserande reduktion 
av verkligheten som inte har ett direkt empiriskt motstycke. Thorngate 
(1976:406) skriver, “It is impossible for a theory of social behaviour to be 
simultaneously general, simple or parsimonious, and accurate”. 

                                                             
XIII http://www.0823.se 
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I och med strävan att försöka gå från ”ytliga” observationer till att utforska 
och förstå underliggande strukturer, så går även analysen från att 
huvudsakligen vara deskriptiv och detaljerad till att vara mer analytisk och 
förklarande. Med Langleys (1999:706) terminologi skulle detta innebära att 
gå från en empirinära beskrivning med hög exakthet [accuracy] men låg 
enkelhet [simplicity] och allmängiltighet [generality], till en mer 
allmängiltig och enkel förklaring men på bekostnad av exakthet och 
detaljrikedom.  

För att på ett trovärdigt sätt möta ovanstående utmaning samt uppfylla 
avhandlingen övergripande syfte, att skapa förståelse för samordningens 
dynamik så har avhandlingens analys strukturerats i fyra steg, se figur 20 
sidan 86. Dessa fyra steg speglar således vägen från en empirinära 
beskrivning med hög exakthet eller precision [accuracy], låg enkelhet 
[simplicity] och allmängiltighet [generality], till en mer allmängiltig 
teoretiserande förklaring. De fyra stegen speglar vidare i linje med Orton 
(1997) en blandning av både induktiv och deduktiv slutledning vilket har 
varit berikande för analysen. Som Langley (1999) framhåller: 

 “In theorizing from process data, we should not have to be shy about mobilizing both 
inductive (data-driven) approaches and deductive (theory-driven) approaches 
iteratively or simultaneously as inspiration guides us.” (Langley 1999:708) 

De fyra stegen bygger stegvis på varandra även om de samtliga, i grund om 
botten, är förankrade i avhandlingens empiri. Denna empiri kan dock av 
utrymmesskäl inte till fullo presenteras i avhandlingens empirikapitel vilket 
innebär att viss ny empiri successivt kommer att lyftas in i de fyra 
analysstegen. Första steget [steg 1] innebär skapandet av ett narrativ om 
projektet med fokus på projektets framväxt och de aktiviteter som bygger 
upp respektive delprojekt. Syftet med denna är att utifrån de intervjuer och 
observationer som genomförts ge en detaljrik förståelse för projektets 
genomförande. Andra steget [steg 2] innebär en tematisk teorigrundad 
analys av det empiriska materialet. Detta steg tar fasta på medel och 
förutsättningar för samordning samt hur projektmedlemmarna använder en 
kombination av medel för att skapa de villkor för integration som krävs för 
att samordning ska ske. Tredje steget [steg 3] i analysen utgörs av en 
processanalys i kombination med ”temporal bracketing”. Syftet med detta 
tredje steg är att fånga samordningens utveckling över tid. Sista steget [steg 
4] i analysen består slutligen av komparativ analys med illustrativa 
narrativa sekvenser för att åskådliggöra de underliggande förklaringarna till 
samordningens förändring över tid. Detta fjärde steg tar således tydligt fasta 
på analysens tredje steg. Även om de fyra stegen förhållandevis detaljerat 
beskriver det analytiska tillvägagångssättet, så är det ändå på sin plats att 
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citera Weick (1989:707), “… whatever strategy is used, there will always be 
an uncodifiable step that relies on the insight and imagination of the 
researcher”. Nedan kommer de fyra stegen i tur och ordning att beskrivas 
mer i detalj. 

Ett narrativ om projektet 

Parallellt med insamlandet av empiri genomfördes transkribering av 
samtliga intervjuer. Även om det initiala analysarbetet till viss del 
(tankemässigt) redan påbörjats i samband med själva empiriinsamlingen 
och de direktanalyser som genomfördes så utgörs emellertid det första mer 
strukturerade – eller påtagliga – steget av analysen [steg 1] att skapa ett 
narrativ om projektet.  

 

Figur 14 - Författande av narrativ 

Denna framställan kommer att delas upp i två delar, en mer allmän del som 
berör projektets framväxt och en del som berör själva genomförande (se 
figuren 14). Enligt både Van de Ven och Poole (2005) och Pentland (1999) så 
är just narrativ speciellt lämpligt för analyser av organisatoriska processer då 
organisationsmedlemmarna inte bara berättar historier utan både skapar 
och lever ut dessaXIV. Narrativ är också en av de strategier som Langley 
(1999:695) föreslår som lämpliga för att teoretisera från ”processdata”. 
Narrativ definieras enligt Pentland (1999:772), i sin enklaste form, som en 
berättelse av en utveckling eller sekvens av olika händelser. Begreppet 
”narrativ” används fortsättningsvis i denna vida bemärkelse och benämns 
även omväxlande som fallbeskrivning.  

I och med att empirin successivt samlades in över flera år så växte även 
fallbeskrivningen stegvis fram under samma tidsperiod. Mot bakgrund av 
detta så fanns även möjlighet att anpassa och komplettera intervjuerna 
efterhand som förståelsen för projektets genomförande ökade. Enligt 

                                                             
XIV Pentland (1999:771) skriver, ”Narrative is especially relevant to the analysis of organizational processes 
because people do not simply tell stories – they enact them”. 
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Reissmann (1993) utgör narrativ en övergripande metodologisk kategori 
som kan ta sig uttryck på många olika sätt. Den stora styrkan är möjligheten 
till hög precision eller ”accuracy” som Langley (1999:706) benämner det. 
Med andra ord möjligheten att ge en empiriskt närliggande och detaljerad 
återgivning av det fenomen som skall förklaras (Pentland 1999:712). 

Enligt Nylén (2005:63) är kopplingen mellan den presenterade 
fallbeskrivningen och verkligheten en grundläggande fråga av ontologisk 
natur som bör belysas. Fallbeskrivningen utgör i denna avhandling – i likhet 
med Pentlands (1999) beskrivning – ett medel för att förstå processer då de 
hjälper till att förklara relationen mellan olika händelser [events] i en 
process. Nylén (2005:67-70) knyter samman forskarens ontologiska och 
epistemologiska utgångspunkt med fyra olika textpresentationsmetoder. Mot 
bakgrund av att jag ser den verklighet som studeras inom 
samhällsvetenskapen, som mångfacetterad och socialt konstruerad men med 
en fysisk och materiell ”bakomliggande” del, så innebär detta enligt Nylén 
(2005:67-70) att jag ligger någonstans mellan en syn på att fallbeskrivningen 
helt återspeglar en fristående social verklighet och att den i sig själv utgör 
själva verkligheten. Då framställan vidare enligt Langley (1999) kräver hög 
empirinärhet och detaljrikedom så innebär detta en framställningsstrategi i 
linje med vad Nylén (2005:70-72) benämner som ”den sammanhållna 
fallbeskrivningen”.  

Den fallbeskrivning som presenteras syftar till att sammanhållet återge de 
olika händelser [events] som bygger upp projektets huvudsakliga 
genomförandeprocess. Fallbeskrivningen som huvudsakligen har ett 
deskriptivt och strukturerande syfte tar alltså fasta på de aktiviteter och 
händelser som bygger upp projektets genomförandeprocess. Utöver att ett 
narrativ i sin enklaste form åsyftar en berättelse av en utveckling eller 
sekvens av olika händelser så presenterar Pentland (1999:772) inspirerad av 
Bruner (1990) och Barthes (1977) ett antal kriterier som är karaktäristiska 
för framställan. Dessa är; 1) en sekvens av tid med en tydlig början, mitten 
och slut, 2) någon/några huvudsakliga aktörer, 3) en identifierbar 
berättarröst, 4) en tydlig referensram, samt 5) innehåll och kontext utöver 
isolerade händelser. För att kunna göra en distinktion mellan de två delarna 
– det vill säga den som ämnar beskriva projektets framväxt och den som 
ämnar beskriva själva projektprocessen – så kommer de ovan presenterade 
kriterierna användas som utgångspunkt.  

Den första delen utgörs av en bakgrundsbeskrivning som syftar till att spegla 
det sätt som projektet växte fram, presentera de aktörer som är involverade, 
deras samarbetsförhållande samt den omgivande strukturen som ger 
projektet sitt sammanhang. Med andra ord så ger denna en sekvens av tid, 
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de huvudsakliga aktörerna, en referensram samt innehåll och kontext som 
sträcker sig utöver de isolerade händelserna i projektet. Jag utgör här den 
huvudsakliga berättarrösten men med stöd av Lars [projektchef] och Franz 
[projektledare] som båda utgjorde centrala aktörer i projektets initiala 
skede. Denna första del av fallbeskrivningen speglar således både Skanskas 
och Jämtkrafts respektive syn på projektets framväxt (representerat av Lars 
och Franz). 

Den andra delen av fallbeskrivningen skiljer sig aningen från det första. 
Denna del tar huvudsakligen fasta på de händelsesekvenser [event 
sequences] som tillsammans bygger upp projektets genomförande (Pentland 
1999). Den kedja av händelsesekvenser (eller process) som beskrivs i denna 
andra del av omfattar genomförandeprocessen av en helt ny dragning (dvs. 
delprojekt). Övergripande initieras en sådan process med ”händelsen” att 
projektet får en beställning från Jämtkrafts permanenta organisation. Denna 
beställning tas emot av resursplanerings- och beredningsgruppen vilket 
utgör nästa ”händelse”. I projektet påbörjas därefter beredningsarbetet som 
genererar ett underlag, nästa ”händelse”, etc. De olika händelserna byggs på 
detta sätt upp de olika händelsesekvenser som tillsammans representerar 
projektets genomförandeprocess. 

En central del av detta arbete är att sammanställa de olika individernas 
(ibland olika och varierande) syn på projektet till ett sammanhållet narrativ. 
Respektive händelsesekvens representeras i fallbeskrivningens andra del av 
en eller ett par projektdeltagare. Valet av vilken/vilka som fått komma till 
tals har främst avgjorts av projektmedlemmarnas narrativa förmåga, det vill 
säga på det sätt dessa har lyckats sammanfatta och beskriva de aktiviteter 
eller händelser som bygger upp respektive händelsesekvens. Viktigt att 
påpeka är således att de individer som inte fått komma till tals på inget sätt 
har varit mindre viktiga för projektets genomförande eller för förståelsen av 
vad som händer i projektet. Dessa individers röst får även till viss del 
utrymme genom den övergripande berättarrösten. Den övergripande 
berättarrösten har dock i den andra delen en mindre framträdande roll till 
förmån för de projektmedlemmar vars vardag fallbeskrivningen avser att 
återspegla. Enligt Nylén (2005:70-72) är nyttjande av citat lämpligt för 
denna framställningsstil och enligt Holme och Solvang (1997:144) så är det 
ett bra sätt för att skapa engagemang i texten och låta aktörerna komma till 
tals. Som en integrerad del används därför löpande citat för att dels försöka 
lätta upp texten och skapa intresse samt dels ge en känsla av närhet till 
projektdeltagarna. Likt Nylén beskriver (2005:96-97) som brukligt för denna 
typ av framställan, så anpassas även detaljrikedomen löpande, detta då 
behovet av detaljer varierar beroende på hur närliggande beskrivningen är 
studiens syfte och problemställning.  
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Som tidigare nämnts så utgörs styrkan i en narrativ framställan av närheten 
till det empiriska fenomenet (Pentland 1999:712) och därigenom den 
möjlighet detta ger till att uppnå hög precision eller ”accuracy” (Langley 
1999:706). Nackdelen – om syftet är att teoretisera – utgörs samtidigt av att 
framställan är både detaljerad och specifik vilket innebär att den riskerar att 
ha låg ”simplicity” och ”generality” (Langley 1999:706). Ett narrativ riskerar 
enligt Pentland (1999) på detta vis att (i sig själv) vara begränsat till att 
endast visa på ytan av ett fenomen, om än en detaljrik sådan. Därigenom är 
det svårt att med endast en fallbeskrivning nå underliggande strukturer eller 
en djupare förståelse av de fenomen som skall förklaras. Langley (1999:695) 
menar dock på att narrativ (i sig själv) kan utgöra det huvudsakliga resultatet 
och bidraget av forskningen. Men mot bakgrund av de allmänna sätt som 
narrativ används i denna avhandling så krävs dock, Langleys (1999:695) 
argument till trots, en mer strukturerad approach för att nå en djupare 
förståelse för hur samordningen sker samt hur och varför den förändras över 
tid. Med andra ord krävs en analys som successivt går mot ett mindre fokus 
på hög precision och detaljrikedom mot ett högre fokus på enkelhet och 
allmängiltighet. 

En tematisk teorigrundad analys 

Analysens andra steg [steg 2] syftar till att belysa samspelet mellan olika 
typer av samordning och bygger på en tematisk teorigrundad analys i två 
delar (se figur 15). En tematisk analys är en analys som syftar till att 
identifiera mönster eller teman i ett empiriskt material (Braun och Clarke 
2006:79). Med andra ord så utgör en tematisk analys ett sätt att utefter olika 
teman strukturera och presentera det empiriskt material på. I detta fall 
baserat på det empiriska material som samlats in och övergripande 
presenteras i analysens första steg.  

 

Figur 15 - Tematisk teorigrundad analys 
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Braun och Clarke (2006:80) framhåller hur ”framväxten” av teman aldrig är 
en passiv process utan alltid ett aktivt val av forskaren. I detta fall grundar 
sig valet i avhandlingens teoretiska ramverk och de konceptualiseringar av 
samordning som tidigare presenterats. De teman som används bör enligt 
Braun och Clarke (2006:82) även alltid fånga något centralt i relation till den 
forskningsfråga som driver analysen, eller som författarna uttrycker det 
”something important”. I detta fall är valet av teman direkt kopplat till att 
förstå på vilket sätt som olika typer av samordning ger/får samordnande 
effekt. För att nå detta så tar den tematiska analysen sin utgångspunkt i de 
konceptualiseringar av medel och förutsättningar för samordning samt 
villkoren för integration som tidigare presenterats. Analysen syftar till att 
förstå vad som i projektet utgör förutsättningar för samordning och vad 
som utgör medel för samordning, samt hur villkoren för integration skapas 
med hjälp av de medel för samordning som existerar i projektet. Med andra 
ord, en förståelse för de sätt som projektmedlemmarna använder sig av en 
kombination av olika medel för att skapa de villkor för integration som krävs 
för att samordningen ska kunna ske.  

Den tematiska analysen kan således sägas vara teoretiskt driven (eller mer 
deduktiv) till skillnad från en induktivt driven analys som huvudsakligen 
skulle ha byggts upp utifrån den tidigare presenterade fallbeskrivningen. 
Braun och Clarke (2006:84) skiljer vidare på om analysen genomförs på en 
semantisk eller en latent nivå. Med semantisk nivå åsyftas en förhållandevis 
empirinära analys där den direkta meningen av de berättelser som de getts 
tas fasta på. Med latent nivå åsyftas däremot en djupare mer underliggande 
mening som går bortom vad individerna uttryckligen beskriver.  

Den första delen av den tematiska analysen, som tar fasta på vad som utgör 
förutsättningar för samordning och vad som utgör medel för samordning 
kan sägas vara en semantisk analys. Denna del av analysen är förhållandevis 
empirinära och tar direkt fasta på de sätt aktörerna (projektmedlemmarna) 
uttryckligen beskriver användandet av olika medel för samordning. Den 
andra delen som fokuserar på förståelsen för hur villkor för integration 
skapas kan däremot sägas vara mer på en latent nivå och även gå bortom vad 
som alltid uttryckligen beskrivs i empirin. För att förstå de sätt som medlen 
för samordning skapar villkoren för integration, krävs nämligen en analys 
och tolkning av hur individerna förhåller sig till varandra, vilket oftast går 
djupare än enbart aktörernas semantiska beskrivningar.  

För en övergripande illustration av hur de två tematiska delanalyserna (del 1 
och del 2) förhåller sig till varandra och till de dimensioner som presenterats 
av Braun och Clarke (2006:84), se figur 16, nästa sida. Figuren – som är 
inspirerad av Braun och Clarkes (2006) beskrivningar – illustrerar 
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förhållandet mellan en tematisk analys som är induktivt eller teoretiskt 
driven och/eller om analysen utförs på en semantisk eller latent nivå.  

 

Figur 16 - Analysinriktningar för en tematisk analys 

Av figuren ovan går att utläsa hur den första analysen (del 1) utgår från de 
teoretiska konceptualiseringar som tidigare utvecklats och huvudsakligen tar 
fasta på projektmedlemmarnas uttryckliga beskrivningar. Vidare går att 
utläsa hur den andra analysen (del 2) även den utgår från den teoretiska 
konceptualiseringar som tidigare utvecklats men, till skillnad från den första 
delanalysen, går djupare än endast de uttryckliga beskrivningar som 
projektmedlemmarna gett i intervjuerna. Dessa två analyser är således båda 
– men på olika sätt – teoretiskt drivna vilket dock bör skiljas från rent 
empiriskt drivna kategoriseringar såsom beskrivs av figurens vänstra sida. 

Braun och Clarke (2006) presenterar vidare att antal faser som stegvis 
beskriver vägen från insamlat empiriskt material till färdig tematisk analys. 
De sex faserna utgörs av, 1) att bekanta sig med det empiriska materialet, 2) 
att generera initiala koder, 3) att söka efter teman, 4) att granska teman, 5) 
att definiera samt namnge teman, samt 6) författa en rapport (för en utförlig 

Del 1, Analysen av 
förutsättningar och 

medel för 
samordning 
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beskrivning, se tabell 6 nedan). Värt att nämna är att dessa faser är 
förhållandevis generiska till all kvalitativt analysarbete (jämför exempelvis 
Dey 1993, Ritchie och Lewis 2003). Då den tematiska analysen är 
teorigrundad – och även begränsad till att endast belysa de sätt som olika 
typer av samordning ger/får samordnande effekt – så begränsas både del 1 
och del 2 till att huvudsakligen omfatta steg ett till fyra.  

 

Phase  Description of the process 

1. Familiarizing yourself with your data: 

 

Transcribing data (if necessary), reading and re-reading the 

data, noting down initial ideas. 

2. Generating initial codes:  

 

Coding interesting features of the data in a systematic fashion 

across the entire data set, collating data relevant to each code. 

3. Searching for themes:  

 

Collating codes into potential themes, gathering all data 

relevant to each potential theme. 

4. Reviewing themes:  

 

Checking if the themes work in relation to the coded extracts 

(Level 1) and the entire data set (Level 2), generating a 

thematic ‘map’ of the analysis. 

5. Defining and naming themes: 

 

Ongoing analysis to refine the specifics of each theme, and the 

overall story the analysis tells, generating clear definitions and 

names for each theme. 

6. Producing the report:  The final opportunity for analysis. Selection of vivid, 

compelling extract examples, final analysis of selected extracts, 

relating back of the analysis to the research question and 

literature, producing a scholarly report of the analysis. 

Tabell 6 - Analysfaser för en tematisk analys (Braun och Clarke 2006:87) 

Den tematiska analysens första fas kan (för båda delanlyserna) sägas 
överlappa med själva empiriinsamlingen och författandet av ett narrativ för 
projektets genomförande. Det vill säga, i processen fram till 
fallbeskrivningen så skapades en god insikt i materialet vilket är huvudsyftet 
med första fasen. Analysens andra fas, att generera initiala koder, var som 
nämnts teoretiskt drivet för både den semantiska och latenta delen och 
baserat på de konceptualiseringar av samordning som tidigare presenterats.  

Analysens tredje fas, sökandet efter teman, skilde sig dock aningens mellan 
den tematiska analysens första och andra del. Sökandet efter teman för del 1 
genomfördes baserat på upprepade genomläsningar av fallbeskrivningen där 
respektive tema färgkodades. Respektive färgkod samlades därefter under 
respektive tema med huvudrubrikerna ”förutsättningar i praktiken” och 
”medel i praktiken”, där medel delades upp i de fyra övergripande 
kategorierna av medel – styrnings- och kontrollskapande, plan- och 
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strukturskapande, interaktionsskapande samt rutin- och kulturskapande. 
Efter att kodningen var genomförd så granskades och jämfördes respektive 
grupp med de beskrivningar som tidigare getts i det teoretiska ramverket för 
att identifiera likheter och skillnader. Sökandet efter teman för del 2 
genomfördes även den manuellt baserat på återkommande genomläsningar 
och färgkodning av respektive tema. Till skillnad från del 1 så utgjorde dock 
endast sammanställningen av ”medel i praktiken” den empiriska basen för 
del 2. Med andra ord, analysen av hur villkor för integration skapas 
grundade sig huvudsakligen i de olika medlen för samordning. Även del 2 
jämfördes därefter med de beskrivningar som tidigare getts i det teoretiska 
ramverket för att identifiera likheter och skillnader. Att definiera och 
namnge de teman som använts (fas 5) genomfördes därigenom på förhand 
redan i avhandlingens teoretiska ramverk. I likhet med vad som föreslås i 
den tematiska analysens sista fas så användes sedan empiriska exempel för 
att tydliggöra olika skeenden. Resultatet av de både delanalyserna (del 1 och 
del 2) sammanfattas i tabell 13, sidan 186. 

En processanalys i kombination med ”temporal bracketing” 

Pentland (1999:772) skriver, ”… to describe a process, one needs event 
sequences. But to explain a process, one needs to identify the generative 
structure that enables and constrains it”. Den narrativa framställan som 
utgjorde analysens första steg motsvarar den deskriptiva delen som Pentland 
(1999:772) ovan nämner. För att förklara processen (och framförallt 
processens utveckling över tid) måste dock den underliggande strukturen 
som både bygger upp, driver och begränsar processen identifieras.  

 

Figur 17 - Processanalys med temporal brackets 

Nästa steg i analysen [steg 3] utgörs därför av en processanalys i 
kombination med ”temporal bracketing” (se figur 17). ”Temporal bracketing” 
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är ett tillvägagångssätt (eller en sensemakingXV strategi) som enligt Langley 
(1999:703) lämpar sig väl till ”… a nonlinear dynamic perspective on 
organizational processes”. Med andra ord så är tillvägagångssättet i linje 
med Van de Ven och Pooles (2005) beskrivning av ansats tre och 
avhandlingens övergripande syfte – att skapa förståelse för samordningens 
dynamik. Syftet med detta specifika analyssteg är dock begränsat till att 
förstå samordningens uppbyggnad samt möjliggöra för en vidare analys av 
samordningens förändring över tid. ”Temporal bracketing” innebär 
skapandet av två (eller flera) jämförelsepunkter för att med hjälp av dessa 
åskådliggöra och analysera förändring över tid (Langley 1999:703). Styrkan 
utgörs av möjligheten att åstadkomma intern replikerbarhet inom ett 
specifikt case. Det vill säga möjligheten att kontrastera två (eller flera) faser 
eller tidpunkter. Enligt Langley (1999) så innebär detta, i jämförelse med 
den narrativa strategin, ett steg mot högre allmängiltighet och enkelhet men 
på bekostnad av precision. 

Analysen tar sin utgångspunkt i fallbeskrivningen, de händelsesekvenser 
som bygger upp delprojekten och analysens andra steg av medel för 
samordning. Syftet är att öppna upp för att kunna förstå utvecklingen av 
projektets genomförande som helhet (perioden 2006-2011), det vill säga vad 
som händer med samordningen över tid. Projektets utveckling illustreras 
genom två ”temporal brackets” eller ”mikroprocesser” i form av delprojekt. 
En mikroprocess som representerar ett delprojekt under projektets första 
halva och en mikroprocess som representerar ett delprojekt under projektets 
andra halva. Begreppet ”mikroprocess” syftar således på en tidsperiod i form 
av genomförandet av ett delprojekt (se figur 18).  

 

Figur 18 - Temporal brackets eller mikroprocesser av projektet 

Med respektive mikroprocess som utgångspunkt så genomfördes vidare en 
processanalys som syftade till att förstå det sätt som samordningen under ett 
delprojekt byggs upp på, enligt Pentlands (1999:772) terminologi, ”… to 

                                                             
XV”Sensemaking is a personal activity to understand and to give meaning to the unfolding of events and 
actions taken over time.” (Smith 202:384) 

Mikroprocess 1 Mikroprocess 2 

2006 2011 
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identify the generative structure that enables and constrains it”. Som stöd 
för processanalysen och för att identifiera den underliggande logik som 
driver fram systematiseringen av projektets samordning så användes ”table 
grids” (eller matriser). Matriser är enligt Smith (2002) ett beprövat sätt att 
kategorisera och strukturera analysarbete på. Liknande tillvägagångssätt har 
används av bland annat Barley (1986), Denis et al. (1996), Doz (1996) samt 
Dutton och Dukerich (1991).  

Med stöd i den föregående analysen och de teoretiska konceptualiseringarna 
av medel för samordning, så identifierades för respektive mikroprocess de 
samordningsprocesser som bygger upp genomförande. Analysen resulterade 
i att tre parallella samordningsprocesser identifierades för den första 
mikroprocessen och fyra parallella samordningsprocesser för den andra. 
Dessa samordningsprocesser beskriver samordningens uppbyggnad för 
respektive delprojekt och visar därigenom på hur det löpande samspelet 
mellan olika medel tar sig uttryck. För en sammanfattning se tabell 14 och 
15, sidorna 202 och 210. Denna delanalys kan i termer av Braun och Clarke 
(2006) sägas vara en induktivt driven tematisering på latent nivå (se figur 
16). Det vill säga utgå från empirin med en strävan att gå djupare än enbart 
de uttryckliga beskrivningar som aktörerna gett. Nämnvärt är att den första 
mikroprocessen, i en tidigare version, har presenterats av Jacobsson (2008) 
och därigenom tar fasta på projektets utveckling fram till början av 2008. 
Redan när den första mikroprocessen presenterades så användes matriser 
för att beskriva och förstå samordningens uppbyggnad.  

En komparativ analys med illustrativa narrativa sekvenser 

Det sista analyssteget [steg 4] mot uppfyllande av avhandlingens syfte 
innebär en analys av samordningens förändring över tid samt vad som utgör 
och ligger till grund för denna förändring. För att både åskådliggöra och 
teoretisera förändringen bygger denna analys vidare på de mikroprocesser 
eller ”temporal brackets” som skapades i föregående analysfas. Langley 
(1999:703) skriver: 

”Specifically, it [med syfte på ‘temporal bracketing’] permits the construction of 
comparative units of analysis for the exploration and replication of theoretical 
ideas.” (Langley 1999:703)  

Utifrån den tidigare analysen genomfördes en komparativ analys 
kompletterat med illustrativa narrativa sekvenser för att förklara både hur 
och varför (det vill säga vad som ligger till grund för) samordningens 
förändring över tid (se figur 19). Sutton och Staw (1995:378) menar på att 
grundläggande förklaringar eller, ”the answer to queries of why” är basen till 
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all god teoretisering. I avhandlingens syfte beskrivet som en analys av vad 
som inverkar på och formar hur samordningen tar sig uttryck över tid.  

 

Figur 19 - Komparativ analys med empiriska illustrationer 

Första delen av analysen innebar att sätta de två mikroprocesserna och de 
matriser som genererats i förhållande till varandra. Genom att lista likheter 
och skillnader i hur det två processerna (genom olika medel för samordning) 
byggs upp så skapades en förståelse för samordningens utveckling över tid 
(se bilaga 4). De identifierade skillnaderna och likheterna jämfördes och 
diskuterades därefter i förhållande till litteratur som både bekräftade och 
motsade den identifierade förändringen och dess orsaker. Enligt Langley 
(1999:706) möjliggör ett sådant tillvägagångssätt för att höja den teoretiska 
nivån och resultatens allmängiltighet. För att ytterligare förklara 
förändringens orsaker söktes återigen stöd i empirin. Från detta 
identifierades fyra narrativa sekvenser som karaktäriserade den förändring 
av samordningens logik som identifierats. Pentland (1999:771) menar på att 
sådana sekvenser (eller händelser) kan användas till att exemplifiera och 
förklara mönster och i det empiriska materialet. Från skillnaden mellan 
dessa sekvenser härleddes slutligen, som Sutton och Staw (1995:378) 
uttrycker det, ”the answer to queries of why”. För en översikt av hela 
analysprocessen se figur 20, nästa sida. 

Avstämning 

Som en parallell del av analysen så hölls även två avstämningsmöten med 
projektledaren, projektchefen och elproduktionsansvarig i projektet. Inför 
dessa möten så skickades hela analysens första del – det vill säga 
fallbeskrivningen. Samtliga tre personer hade tagit sig tid att noggrant läsa 
igenom materialet och hade (trots detta) mycket marginella påpekanden och 
mycket begränsade förslag på kompletteringar. Vid de två 
avstämningsmötena så diskuterades materialets innehåll och de 
förtydliganden som ansågs kunna vara lämpliga. Inför ett av de två 
avstämningsmötena mottogs även ett mail (se bilaga 5) där projektledaren 
påpekar två sakfel samt uttryckte sin uppskattning över framställan. 
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Figur 20 - Översikt över analysprocessen 

Steg 1) Författande av narrativ 

Steg 2) Tematiskt teorigrundad analys i två steg 

– Första delen baserat på narrativet 

– Andra delen baserat på första delen 

Steg 3) Processanalys baserat på temporal brackets 

 a) en uppdelning i två mikroprocesser 

b) processanalys av respektive mikroprocess utifrån narrativet, den teoretiska 

referensramen och resultatet av den tematiska analysen 

Steg 4 ) Komparativ analys utifrån processanalysen kompletterat med narrativa illustrationer 
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Destination 2011 

Som beskrivits i avhandlingens metodkapitel så utgörs analysens första 
steg [steg 1] av fallbeskrivningen en övergripande presentation och en 
processbeskrivning. Dessa två delar ligger tillsammans med det teoretiska 
ramverket till huvudsaklig grund för den fortsatta analysen. Låt oss inleda 
med den övergripande presentationen av Destination 2011. 

Projektet Destination 2011 är ett så kallat partneringprojekt med Skanska 
och Jämtkraft som de två huvudpartnerna. Representanter från dessa två 
organisationer bildar vidare den samverkanslinje som är grunden för 
projektets organisationsstruktur. Jämtkrafts ordinarie organisation fungerar 
som projektets beställare och den centrala delen av själva 
projektorganisationen består av en blandning av personal från både Skanska 
och Jämtkraft, samt (inledningsvis) en mindre del externt rekryterad 
personal. 

Jämtkraft med dess dotterbolag producerar och säljer elektricitet i hela 
Sverige och fjärrvärme i den lokala regionen. Jämtkraft – vars anor sträcker 
sig ända tillbaka till 1889 och grundandet av Östersunds Elektriska 
Belysningsaktiebolag – har idag totalt nära 94 000 kunder, varav omkring 
60 000 finns inom kommunerna Östersund, Krokom och Åre (Jämtkraft 
2009, 2010). I den lokala regionen tillhandahåller Jämtkraft även, som ett 
komplement till elektricitet och fjärrvärme, bredbandsanslutningar via 
optisk fiber och radiolänk. Företagets vision är att vara ”… en drivkraft för 
regionens utveckling och framgång” (Jämtkraft 2010). Som en del i denna 
vision så ingår Destination 2011 vars syfte är att vädersäkra Jämtkrafts 
kraftnät. Projektet, som beräknas pågå till slutet av 2011XVI, utgör en 
investering på ca 1 miljard SEK vilket gör Jämtkraft till en regionalt 
betydelsefull aktör. Projektet i sig utgör således även en markant 
infrastruktursatsning för Jämtland. 

När arbetet med denna avhandling inleddes våren 2006 så ägdes Jämtkraft 
AB till 77,8 procent av Östersunds kommun och till 20,6 procent av 
Vattenfall AB. Utöver detta så ägde även Krokoms och Åre kommun 0,8 
procent vardera. Den 29 december 2009 förvärvades emellertid Vattenfalls 
aktiepost av Östersunds kommun vilket innebar att Jämtkraft vid årsskiftet 
2009-2010 övergick till att bli helt kommunägt. I skrivandets stund (hösten 
2010) äger således Östersunds kommun 98,4 procent och resterande 1,6 

                                                             
XVI Där själv produktionen förväntas vara klar till årsskiftet 2010-2011. 
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procent ägs till lika delar av Åre och Krokoms kommuner. Jämtkrafts 
ordinarie organisation består av ungefär 290 personer och omsatte 2009 på 
koncernnivå 1,5 miljarder SEK. (Jämtkraft 2009, 2010) 

Skanska, som utgör den andra stora aktören i projektet, grundades 1887 av 
R.F. Berg (Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet) och har gått från att vara 
en lokal tillverkare av cementprodukter till att idag vara ett multinationellt 
byggföretag. År 2009 omsatte Skanska 136 miljarder SEK och hade omkring 
56 000 anställda. I Sverige har Skanska idag närmare 10 000 anställda och 
omsatte 2008 dryga 20 miljarder SEK (Skanska 2010a, 2010b). 

Proposition 2005/06:27 

Projektet Destination 2011 kan till stor del sägas vara en direkt konsekvens 
av det regeringsförslag som presenterades hösten 2005 angående 
leveranssäkring av det svenska kraftnätet (se Sveriges Regering 2005). 
Lagförslaget, som tar sin utgångspunkt i Proposition 2005/06:27, syftar 
kortfattat till att öka kraven på de svenska kraftbolagen när det gäller bland 
annat avbrottstider. Behovet att öka kraven på de svenska kraftbolagen 
motiveras i propositionen med det sätt som de se senaste årens oväder har 
lett till långvariga elavbrott som orsakat stora besvär för Sveriges befolkning. 
I propositionen går bland annat följande att läsa: 

”Den svåraste stormen på mycket lång tid drabbade södra och västra Sverige den 8 
och 9 januari 2005. Stormen Gudrun, som ovädret kom att kallas, nådde på vissa 
platser orkanstyrka och ledde till stora störningar i elförsörjningen. Totalt 
drabbades cirka 450 000 hushåll av elavbrott. Händelserna har visat att det behövs 
kraftfulla drivkrafter för att säkerställa arbetet för leveranssäkra elnät.” (Sveriges 
Regering 2005:14) 

Skälen till regeringens bedömning grundar sig även i att elförsörjning är en 
mycket viktig samhällsfunktion då i stort sett ingen samhällsverksamhet 
fungerar utan tillgång till el. Vidare konstateras i propositionen att elavbrott 
kan leda till svåra påfrestningar för samhället i stort och framförallt försvåra 
för allehanda krishanteringsinsatser.  

Lagstiftningen, som i sin helhet trädde i kraft den 1 januari 2011, innefattar 
bland annat ett förbud mot elavbrott. Eller som det uttrycks i propositionen, 
”… ett lagstadgat funktionskrav […] som innebär att oplanerade avbrott i 
elöverföringen inte får överstiga tjugofyra timmar” (Sveriges Regering 
2005)XVII. Den del av Ellag (1997:857) som berör avbrottstider och 

                                                             
XVII Enligt lagförslaget skulle förbudet rikta sig mot avbrott längre än 24 timmar. Innan lagen trädde i kraft 
ändrades dock tiden till 12 timmar. 
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skadestånd går att återfinna i bilaga 6. Lagförslaget sammanfattas som 
följer: 

”Förslagen i propositionen syftar till att skapa drivkrafter för en leveranssäker 
elöverföring och undvika att framtida svåra väderförhållanden leder till allvarliga 
konsekvenser. Ett lagstadgat funktionskrav föreslås. Funktionskravet innebär att 
oplanerade avbrott i elöverföringen inte får överstiga tjugofyra timmar. Kravet 
föreslås inte gälla vid händelser av exceptionell karaktär. Om funktionskravet i ett 
enskilt fall skulle få orimliga konsekvenser, bör det vara möjligt att få dispens. 
Regeringen föreslår även en i lag reglerad skyldighet för nätföretag att betala 
ersättning till elanvändare vid långvariga oplanerade elavbrott som inte orsakats av 
händelser av exceptionell karaktär. Elanvändare skall ha rätt till en schabloniserad 
ersättning vid avbrott som varar minst tolv timmar. Ju längre avbrottet varar, desto 
högre blir ersättningen. Förslaget innehåller regler om minimi- och maximinivåer 
för ersättningen. Enligt förslaget skall avbrottsersättning avräknas från eventuellt 
skadestånd enligt andra bestämmelser. Skyldigheten att betala ersättning bör kunna 
jämkas i vissa fall. Nätföretag föreslås också bli skyldiga att ta fram underlag för 
bedömningen av risker och behovet att åtgärda brister i elnätet. En förenkling 
föreslås i fråga om möjligheten för nätföretag att i egen regi producera el i syfte att 
ersätta utebliven el vid elavbrott. Bestämmelserna om funktionskravet föreslås träda 
i kraft den 1 januari 2011, övriga bestämmelser den 1 januari 2006.” (Sveriges 
Regering 2005:1) 

Som en direkt konsekvens av proposition beslutade Jämtkrafts styrelse 
under senhösten 2005 att göra en konsekvensanalys, med ett efterföljande 
utredningsuppdrag, för att genomlysa de möjligheter och hinder som förelåg 
för att skapa ”leveranssäker elöverföring” inom det egna nätet. Utifrån ett 
beslutsunderlag rörande den investering som leveranssäkrande (eller 
vädersäkrande) av kraftnätet skulle innebära, beslutade Jämtkrafts styrelse 
i november 2005 att ge klartecken för projektet Destination 2011. 

Projektet tar form 

I och med klartecknet från Jämtkrafts styrelse rekryterades i början av 2006 
en extern projektledare i form av Franz Birkl. Franz, som tidigare arbetet 
som både projektledare och konsult åt Jämtkraft, hade omfattande 
erfarenhet av att driva, om inte exakt liknade, så andra större 
anläggningsprojekt. Franz tidigare erfarenhet från att arbeta med Jämtkraft 
härrörde primärt fjärrvärmeentreprenader och inte elnätsentreprenader som 
projektet inriktade sig på. Utöver att Franz hade erfarenhet från att ha 
arbetat åt Jämtkraft så hade han även mångårig erfarenhet från andra 
projekt däribland i Vägverkets regi. Han beskriver sin tidigare erfarenhet och 
kompetens på följande sätt: 

”… jag har väl jobbat upp någon typ av erfarenhet, kompetens och kunnande att 
hålla i lite större projekt. Projekt som omfattar upphandlingar, genomföranden men 
även produktionsfrågor för den delen. Jag har ju även jobbat som entreprenör 
tidigare och har därigenom fått en del erfarenhet av producentrollen också. ” 
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När Franz rekryterats fick han, den 15 mars 2006, ett uppdrag från 
Jämtkrafts ledning att tillsammans med en arbetsgrupp om fem personer ta 
fram en projektplan/direktiv för att vidare utveckla projektet och dess 
omfattning. I uppdraget – ”Uppdrag till arbetsgrupp: Projektorganisation 
för ’leveranssäkert elnät 2011’”– som omfattade knappt två A4 sidor 
framgick att arbetsgruppen hade som uppgift att ta fram ett förslag som 
omfattande: 

− Förtydligande av projektets uppdrag 

− Projektorganisation 

− Krav/kriterier för bemanning 

− Vad är viktigast för att projektet med att leveranssäkra elnät 2011 ska nå 
framgång 

− Tydliggörande av gränsdragningar och arbetssätt mellan projektet och 
ordinarie verksamhet 

− Förslag till rapporteringsrutiner från projektet 

(Jämtkraft 2006a) 

I uppdraget som arbetsgruppen fick, gavs utöver ovanstående kriterier en 
kortfattad bakgrund till projektet, information om att en sårbarhetsanalys av 
nätet genomförts, riktlinjer om vad projektet ”i grova drag borde omfatta”, 
en uppmaning om vikten av att utveckla nya produktionsmetoder, samt att 
verksamheten inom projektet skulle omfatta projektledning, projektering, 
markfrågor, beredning, utförande, material- och resursförsörjning, 
dokumentation, kvalitetskontroll och information (Jämtkraft 2006a). 
Uppdragets tidsram: Uppstart 2006-03-15 – Avslut 2006-03-24, det vill 
säga totalt 7 arbetsdagar. 

Som bakgrundsmaterial till arbetet fanns vidare; Teknisk Standard för Elnät, 
Rapport ’Destination 2011. Rapport upplaga 2’, Punkter från brainstorming-
möte i januari (avdelningschefer Teknik), samt Presentationsmaterial från 
uppstart 2006-03-15. Med andra ord innebar uppdraget att gruppen under 
en begränsad tid och med förhållandevis stor frihet skulle producera en 
tydlig och omfattande projektplan/direktiv. Franz säger, ”… jag måsta säga 
att det var en intressant men mycket intensiv vecka som visade sig vara 
väldig givande, speciellt för mig som skulle starta upp och hålla i det här 
projektet”.  
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Efter en intensiv veckas arbete presenterade sedan arbetsgruppen ett 
utvecklat underlag som de kallade för ”Projektorganisation för 
leveranssäkring elnät 2011 – Grupparbete v 12, Projektets utformning” 
(Jämtkraft 2006b). Franz förklarar i en intervju hur detta ”grupparbete”, 
tillsammans med den beslutsrapport som presenterades för Jämtkrafts 
styrelse är det närmaste projektbeskrivning som projektet har och genom 
åren har haft. Franz tillägger vidare, ”… den ger ju en övergripande och bra 
förståelse för projektupplägget utan att den går in och beskriver de 
tekniska delarna.” 

Parallellt med framtagandet av detta – låt oss kalla det – projektdirektiv så 
tillsattes en annan arbetsgrupp inom Jämtkrafts ordinarie organisation som 
fick i uppdrag att utreda projektets eventuella konsekvenser på den ordinarie 
verksamheten. Syftet med denna grupp var att tydliggöra den ordinarie 
verksamhetens förhållningssätt till projektet. Det vill säga hur den ordinarie 
verksamheten skulle lyckas släppa det traditionella underhållet och arbeta 
med den nya typen av uppdrag som projektet skulle innebära. Som en del av 
detta innefattades även att ta fram ett förslag på hur samarbetet mellan 
projektet och den ordinarie verksamheten skulle fungera. 

Franz förklarar i en intervju hur han är övertygad om att både dessa 
”grupparbeten” har varit viktiga för projektet när det gäller allt från 
projektets utformning till hur hantering av resurser och personal idag sker 
inom Jämtkraft. Några år senare (dvs. senhösten 2009, vid en av 
intervjuerna) så medger han dock att det är sällan som han går tillbaka och 
tittar i den rapport som de tog fram och presenterade. Han menar dock på 
att rapporten har legat till grund för organisationens utformning något som 
även blir tydligt om projektets organisationsstruktur jämförs med det 
schematiska förslag som fanns med i rapporten. 

Franz fick som tillträdande projektledare för projektet även, från Jämtkrafts 
ledning, i uppdrag att genomföra en upphandling, bemanna organisationen 
och starta upp projektet. Franz erkänner att han tror att det nog var tur att 
han då inte kände till alla frågor han hade framför sig och menar på att det 
sannolikt var en viktig komponent att han var externt rekryterad. Utifrån de 
underlag som vid tidpunkten fanns så genomfördes vidare en traditionell 
upphandling enligt normala kriterier baserat på AB 92XVIII. 

                                                             
XVIII AB 92 Allmänna bestämmelser för upphandling av entreprenader, framtagna av BKK - Byggandets 
Kontraktskommitté. Bland medlemmarna i BKK kan nämnas HSB, Riksbyggen, Byggherreföreningen, 
Banverket, Vägverket och diverse entreprenörsföreningar. AB 92 är idag ersatt med AB 04. (BKK 2010) 
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I samband med att de övergripande upphandlingsunderlagen under april 
månad hade gått ut, så genomfördes en informationsträff för alla 
intresserade anbudsgivare. Vid informationsträffen tydliggjordes eventuella 
otydligheter varpå både media och anbudsgivare fick möjlighet att ställa 
frågor. Totalt närvarade ungefär 150 personer och vid mötets slut fick de 
anbudsgivare som fortfarande var intresserade kvittera ut en mer detaljerad 
handling som grund för att kunna räkna på anbudet. Lars Andersson, 
projektchef på Skanska, berättar:  

”… vi hade väl en känsla av att samverkan kunde vara aktuellt att ge som ett 
sidoanbud på det här projektet. Vi har gjort det förut, det även till Jämtkraft, men vi 
har aldrig fått någon respons på våra anbud. Så även om vi var lite kluvna så tänkte 
vi, vi testar en gång till. Vi räknade olika prisalternativ för det vanliga upplägget 
och sen så lämnade vi även ett sidoanbud som samverkan. […] Sen efter en vecka så 
fick vi ett samtal där de sa att de ville träffa oss och gå igenom både anbudet och 
sidoanbudet med samverkan.” 

Utifrån upphandlingsunderlaget offererade således Skanska två olika 
alternativ för kontraktets utformning och projektets genomförande. Det ena 
ett ”traditionellt” huvudentreprenörsförfarande och det andra utformat som 
ett partneringkontrakt. Franz förklarar: 

”När vi började få in de intressanta anbuden från olika anbudsgivare så började 
samverkanstanken bli aktuell. Vi fick nämligen in ett sidoanbud där Skanska 
presenterade en modell som jag inte alls var främmande för. Jag kände igen den då 
jag jobbat i samverkan, eller partnering som det även kallas, med både Skanska, 
NCC och Peab […] dvs. i projekt där jag har haft rollen som projektledare men även 
byggledare. Upplägget var alltså inte främmande för mig.” 

Franz fortsätter med att berätta hur detta sidoanbud både var ekonomiskt 
intressant men även lockande utifrån att det innebar att en stor entreprenör 
erbjöd sig att ta sig an det ömsesidiga engagemang som ett partneringprojekt 
kräver. Vid anbudsgenomgången som parterna därefter hade så ombads 
Skanska föredra de två alternativen varpå Skanska – med Lars [senare 
projektchef] i spetsen – fick i uppgift att inom en vecka återkomma med svar 
på ett antal frågor rörande organisation och övergripande upplägg. Lars 
berättar, ”… när vi åkte iväg till anbudsgenomgången så trodde vi aldrig 
att vi skulle ha en chans att få hela projektet utan kanske i bästa fall en del”. 
Detta var ett antagande som dock visade sig vara helt felaktigt. 

Parallellt med anbudsgenomgången föredrogs nämligen sidoanbudet för 
Jämtkrafts styrelse och mot bakgrund av, 1) den osäkerhet som projektets 
verksamhet uppfattades skulle innebära, 2) vetskapen om det omfattande 
behovet av kostnadsuppföljning och kontroll som ett ”vanligt” upplägg skulle 
innebära samt, 3) Franz tidigare goda erfarenheterna av samverkansupplägg, 
så beslutade sig Jämtkraft för att acceptera Skanskas sidoanbud. Franz 
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konstaterar, ”… det slutliga upplägget för projektet växte alltså i stort sett 
fram i de förhandlingar vi hade kring detta sidoanbud”.  

I det slutgiltiga kontraktet som gjordes klart i juni 2006 (undertecknat den 
17 augusti 2006 av representanter för Skanska och Jämtkraft) så 
tydliggjordes ytterligare den organisationsstruktur som initialt 
presenterades i och med det ”grupparbete” som genomfördes under vecka 
12. Utöver Franz som projektledare tillsattes då även, från Skanskas sida, 
MatsOla Vestin som markproduktionsansvarig och från Jämtkrafts sida, Pär 
Nordström som elproduktionsansvarig – vilka tillsammans utgör projektets 
samverkanslinje. Se vidare figur 21 – Organisationsöversikt som 
presenteras på sidan 97. 

Enligt Skanska är Destination 2011 ett unikt partneringupplägg som innebär 
ett nära samarbete och interaktion mellan parterna redan i projektets 
planeringsfas. Utöver omfattning, organisationsplan och ansvarsfördelning 
så inkluderar kontraktet även ett riskdelningsupplägg och 
incitamentsstruktur där samverkansparterna (samt underentreprenörer) 
delar på en viss del av både eventuell vinst och eventuell förlust (Jämtkraft 
2006c). Projektets huvudbudskap lyder som följer, ”Jämtkraft vädersäkrar 
elnätet och ökar samtidigt möjligheten för anslutning till bredbandsnätet. 
Vi skapar en modern och hållbar infrastruktur som gynnar hela regionen” 
(Jämtkraft 2010). 

Ett partneringprojekt 

Rent kontraktsmässigt är Destination 2011 en så kallad partnering- eller 
samverkansentreprenad. Kontraktsformen förutsätter ett nära samarbete 
mellan de olika parterna som ingår i projektet, det vill säga Jämtkraft, 
Skanska och ett under projektets gång varierande antal underentreprenörer. 
Samarbetet inleddes även, som ovan presenterats, i ett tidigt skede av 
projektet vilket innebar en större möjlighet för de inblandade parterna att 
kunna påverka projektets utveckling. Utöver detta inkluderar kontraktet 
även en incitamentsmodell och riskdelningsupplägg där 
samverkansparterna, enligt grundavtalet, begränsar sin vinstmöjlighet och 
sin förlustrisk. I avtalet finns både ett tak och en botten som innebär att 
parterna som ingår i projektet aldrig kan tjäna mer än 5 % och samtidigt 
aldrig förlora mer än 5 % i förhållande till ett specifikt budgeterat delprojekt. 

Rent praktiskt innebär detta kortfattat att en löpande budget för respektive 
sträckning (delprojekt) upprättas och godkänns av de inblandade parterna 
innan genomförandet av sträckningen påbörjas. Efter ett godkännande av 
projektledningen samt Skanskas externa ombud har entreprenörerna i 
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projektet möjlighet att antingen godkänna eller förkasta förslaget. I avtalet 
finns endast ett begränsat vite för eventuella förseningar då projektupplägget 
exempelvis inkluderar markprojektering vilket skapar osäkerhet och 
försvårar utformandet av exakta tidsplaner för genomförandet. I 
projektorganisationen ingår personal från både Skanska och Jämtkraft, 
externt rekryterad personal samt personal inhyrda på konsultbasis. Skanska 
(2010a) beskriver själva projektet på följande vis: 

”Risken för långa strömavbrott är snart minimerad i Jämtland. Den 1 januari 2011 
träder nämligen en lag i kraft som förbjuder elavbrott i mer än 24 timmar.  

Skanska har fått i uppdrag av Jämtkraft Elnät AB att bygga ett vädersäkert elnät 
vilket i praktiken betyder skydd mot storm, blötsnö och nedfallande träd. Resultatet 
blir en minskning av strömavbrotten samtidigt som underhållskostnaderna minskar. 

Invånarna i regionen kan också se fram emot bättre Internetuppkoppling. I vårt 
uppdrag ingår nämligen förläggning av Optoslang, som fylls med fiberoptik. Detta 
möjliggör bredbandsutbyggnad till glesbygdsområden. 

Området där vi arbetar är lika stort som Sörmland och Uppland tillsammans, vilket 
ställer extremt höga krav på logistiken. Vi gräver ner elledning som skulle räcka 
från Helsingborg till Paris. 

Stora delar av projektet utförs i känslig fjällnatur. Projektets storlek kombinerat med 
de geografiska avstånden och den känsliga naturen kräver god planering, hög 
flexibilitet och stor erfarenhet. 

Samarbetsformen i projektet är unik. Beställare, entreprenör och underentreprenör 
deltar på lika villkor: budget görs gemensamt, eventuell vinst eller förlust delas 
sedan lika. Det innebär lägre kostnader och kortare beslutsvägar. 

Vi har ett gemensamt platskontor, vilket bidrar till de korta beslutsvägarna. I 
projektet bidrar alla parter med unika kunskaper. Skanska har stor erfarenhet av att 
driva projekt och ekonomiredovisning. Vi ansvarar för att den enorma 
logistikapparaten fungerar. Förenklat kan man säga att det innebär rätt sak på rätt 
plats vid rätt tid. Och rätt personer ska finnas där för att utföra arbetet. 

Jämtkraft är expert på elnätbyggnad och arbetar även med beredning, 
lantmäterifrågor och materialförsörjning. Underentreprenörerna utför det fysiska 
arbetet som exempelvis att gräva ner kablar.”  

(Skanska 2010a) 

Vädersäkring 

I propositionen som både utgjorde ett underlag och en drivkraft för projektet 
ställs ett uttryckligt ”funktionskrav på […] leveranssäker elöverföring” i 
syfte att ”undvika att framtida svåra väderförhållanden leder till allvarliga 
konsekvenser” (Sveriges Regering 2005:1). Jämtkraft har enligt egen utsago 
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sedan lång tid haft en uttalad ambition att skapa ett störningsfritt, 
vädersäkrat eller ”leveranssäkert” elnät. Men vad innebär då vädersäkring i 
praktiken? 

Enligt både Franz Birkl [projektledare] och Pär Nordström 
[elproduktionsansvarig i projektet] så var både Jämtkrafts och den tillsatta 
arbetsgruppens tolkning av propositionens funktionskrav på leveranssäker 
el-överföring, enkelt uttryckt, att antingen gräva ner kabeln i marken eller att 
röja kring och/eller byta ut de befintliga luftledningarna. I förtydligandet av 
projektets uppdrag, dvs. resultatet av ”grupparbetet” vecka 12, beskrevs detta 
som projektets tre delmål; 

1) Jordkabelförläggning av luftledning 

2) Byte till isolerad lina 

3) Göra ”trädsäkert” 

 (Jämtkraft 2006b) 

I realiteten innebar detta tre olika och till viss del separata processer. Den 
främsta, mest omfattande och arbetsintensiva processen utgörs av att 
projektera för nya dragningar, gräva ner ny kabel i marken samt demontera 
den gamla luftledningen med tillkommande röjnings- och 
återställningsarbeten. Den andra processen utgörs av att röja kring de 
befintliga ledningsgatorna och samtidigt byta ut de existerande 
luftledningarna mot en ny stark och isolerad lina, dvs. en lina som ska klara 
ett nedfallande träd. Och den tredje processen innebär att enbart röja kring 
de befintliga luftledningarna. 

Parallellt och delvis integrerat med det första och andra delmålet så ingår 
även arbetet med att jordförlägga slang för fiberkabel, alternativt i samband 
med byte av ledningar hänga upp fiberkabel tillsammans med 
luftledningarna. Syftet med förläggning av slang och fiberkabel är att i 
framtiden, i regionen, kunna erbjuda bredbandsuppkoppling för Internet, tv 
och telefoni. Eller som en av de intervjuade personerna uttryckte det, ”… som 
vi ser det är detta ett stort steg mot en modern och hållbar infrastruktur”. 

Vädersäkringen sker uteslutande inom Jämtkrafts distributionsområde 
vilket, enligt Pär Nordström, i stort är att likställa med Jämtland län. På en 
fråga rörande hur stor del av nätet som kommer att bli vädersäkrat säger 
Pär, ”det är rubbet” och tillägger, ”men vi lägger ju inte allt i backen”. Stora 
delar av nätet blir även efter projektet kvar som luftledningar men då – i 
linje med delmål 2 – utbytta till isolerade ledningar. Det slutgiltiga målet är 
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dock, i likhet med propositionens krav, att Jämtkraft ska kunna 
tillhandahålla elström utan några som helst avbrott. Sammantaget omfattar 
projektet i sin helhet; 

− Jordförläggning av ungefär 1 540 km elledning (innefattande både 
mellan- och lågspänningskabel) 

− Utbyte av 800 km luftledningar till isolerad lina 

− Förberedande slangdragning för fiberkabel 

− Trädsäkring av 600 km ledningsgator (innefattande avverkning av cirka 
40 000 kubik skog) 

− Installation av 725 nya nätstationer 

− Totalt ca 300 delprojekt (sträckor) 

(Jämtkraft 2009, 2010, Skanska 2010) 

Projektets deltagare 

Personalen i projektet, som initialt till största delen bestod av personal från 
de två huvudsakliga samverkansparterna Jämtkraft och Skanska, har under 
hela projekttiden varit samlokaliserade på gamla I5 området i Östersund. 
Projektorganisationen omfattar ungefär 150 anställda där en del av dessa 
inte arbetat heltid inom projektet. Utöver personal från Skanska och 
Jämtkraft har även en varierande mängd underentreprenörer (UE) ingått i 
projektet. Projektets underentreprenörer har bestått av ett stort antal 
småföretagare (både enmans- och fåmansbolag) tillhörande främst två 
förmedlingsverksamheter, Schaktförmedlingen och Reaxer. 

Utöver själva projektorganisationen, som begränsas av den 
kontraktsmässiga överenskommelsen, så har ett antal externa aktörer även 
på olika sätt medverkat i vädersäkringsprocessen. Bland dessa går att finna 
Vägverket (senare Trafikverket), Länsstyrelsen, vägföreningar, Lantmäteriet, 
markägare samt vissa underentreprenörer som valt att inte vara del av den 
kontraktsmässiga överenskommelsen. Exempel på dessa är bland annat 
entreprenörer som håller på med avverkning och nedmontering av gamla 
kraftledningar.  

Nedan (se figur 21, nästa sida) så presenteras en övergripande skiss över 
projektets centrala delar samt de omkringliggande ”externa” aktörer som har 
betydelse för projektets fortskridande. Streckade rutor ingår inte i den 
kontraktsmässiga överenskommelsen. Figuren är baserad på en uppdaterad 



 

 97 

version av den organisationsskiss som först utvecklat presenterades i 
Entreprenadkontrakt – Samverkansentreprenad (Jämtkraft 2006c) och 
sedan löpande vidareutvecklats inom projektet. 

 

Figur 21 - Organisationsöversikt 

I projektet ingår ett antal centrala funktioner med projektledning, 
elproduktion [Jämtkraft] och markproduktion [Skanska], som den centrala 
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samverkanslinjen. Projektchef är Lars Andersson, ansvarig för 
projektledning är Franz Birkl och ansvariga för elproduktion respektive 
markproduktion är Pär Nordström och MatsOla Vestin. Utöver dessa 
funktioner ingår i projektet även en stab, tre stycken platssamordnare, en 
berednings- och projekteringsgrupp, materialinköp, fem montörlag och en 
grupp för kontroll och mätning. Till detta kommer även en supportfunktion 
hos Skanska med bland annat inköp, kalkyl, ekonomi och KMA (Kvalité, 
Miljö och Arbetsmiljö). Utöver dessa ingår även en varierande mängd 
underentreprenörer, i figuren benämnda ”UE”. 

Projektets deltagare är i stor utsträckning handplockade under projektets 
inledande del. En av de intervjuade deltagarna uppger att han inte tror att 
projektet skulle fungera om det inte vore för att, som han uttrycker det, ”är 
rätt folk med i projektet”. När jag ställer frågan vad han menar med ”rätt 
folk” så beskriver han hur i stort sett samtliga projektdeltagare har en 
mycket positiv inställning till arbetet och att de dessutom gillar när det ”är 
mycket att göra”. I samband med att vi samtalar om detta så beskriver 
personen i fråga hur han initialt uppfattade att det uppstod en smärre 
kulturkrock i projektet, detta mellan det kommunalt ägda Jämtkraft och 
privatägda Skanska.  

Även Lars Andersson [projektchef] vittnar om utmaningen kring att få de två 
organisationerna att mötas i projektets inledningsskede. Lars säger, ”… du 
vet utmaningen var att få ihop två koncept, två kulturer. Jämtkraft med 
sitt sätt att arbeta och Skanska med sitt”. Lars menar emellertid att det två 
företagen i grund och botten hade en liknande filosofi och liknande typer av 
medarbetare där både kvalité, arbetsmiljö och miljö är (och har varit) i 
verksamheternas fokus. Skillnaderna mellan de två företagen låg istället i 
vanan att arbeta i projektform. Den initiala utmaningen i projektet menar 
därför Lars var att lyckas sammanfoga dessa människor och forma projektet 
utifrån kraven som ställdes från både Jämtkrafts och Skanskas respektive 
ordinarie organisationer och på detta sätt bygga ett gemensamt 
projektspecifikt koncept.  

En av projektdeltagarna uttrycker även vid ett senare tillfälle följande, ”… det 
var rätt tydligt att vi hade olika erfarenheter och sätt att arbeta på”. På en 
följdfråga utvecklar personen sitt påstående och säger ”det visade sig främst 
på hur bråttom saker och ting är”. Ett flertal respondenter vittnar dock 
sedermera om att denna initiala ”kulturchock” var just initial och att 
projektet med tiden utvecklat sin egen anda. Med åren, utefter att projektet 
har utvecklats så har ett antal personer slutat i projektet och viss personal 
har även alternerat mellan projektet och Jämtkrafts ordinarie organisation.  
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I projektorganisationen ingår emellertid, i enlighet med 
organisationsöversikten ovan, ett antal funktioner. Nedan (tabell 7) följer en 
kort presentation av respektive funktion. 

 

Funktion Beskrivning av funktion 

Projektledning Projektledare för Destination 2011 är Franz Birk och projektchef är Lars 

Andersson. Som stöd har dessa en stabsfunktion samt de två ansvariga för 

samverkan (mark och el) 

Elproduktion Ansvarar organisatoriskt för samordning av beredning, materialinköp, 

montörlag samt kontroll och mätning. Ansvarig: Pär Nordström 

Markproduktion Ansvarar organisatoriskt för allt markrelaterat arbete, det vill säga främst 

underentreprenörernas arbete. Produktionschef, tillika 

markproduktionsansvarig: MatsOla Vestin 

Stab Utgör stöd till projektledning och markproduktion. Arbetet sker i Skanskas 

regi. 

Platssamordnare En grupp om tre personer som samordnar arbetet mellan elproduktion, 

projektledning och de olika underentreprenörerna – fungerar som den 

dagliga kontaktytan för de olika teamen. 

Beredning Arbetar med att ta fram underlag för markproduktion och elinstallation - 

sköter stora delar av de initiala kontakterna med berörda intressenter och 

externa aktörer. 

Materialinköp Ansvara för lagerhantering och materialinköp i projektet. Består av två 

personer med en individuell ansvarfördelning mot el-material respektive 

optiskt material. 

Elinstallation Utför elinstallation. Utgörs av montörer/elektriker. Ingår inte 

organisatoriskt under ”kabelteamen” men arbetar ofta tillsammans med 

dessa. Organiserat i montörlag och leds av en förstemontör. 

Kontroll och mätning Genomför den slutgiltiga inmätningen och kontrollen av den nya 

dragningen. 

Underentreprenörer [UE] Ansvarar och genomför själva grävprocessen. Består främst av traktor- och 

grävmaskinförare. Bland dessa finns även ett antal borr och 

tryckspecialister som genomför borr- och tryckuppdrag. Vissa delar 

[individer/grupper av individer] ingår organisatoriskt både inom och utom 

samverkansprojektet. 

Tabell 7 - Funktioner i projektet 

Samlokalisering 

De centrala delarna av projektet är, som ovan nämndes, samlokaliserade på 
I5:s gamla kasernområde. Även om I5 är en före detta militäranläggning så 
är lokalerna både relativt nya, rymliga och trivsamma. Från dessa lokaler 
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utgår hela projektet och lokalerna utgör även en samlingsplats för projektets 
deltagare samt en knytpunkt för allt från materialleveranser, lager, 
beredningsfunktion till projektledning. Utöver ett gemensamt fikarum, 
öppna kontorslandskap för personal som arbetar med inköp, administration, 
beredning och tillståndsfrågor, så finns även väl tilltagna lagarlokaler och 
goda utomhusutrymmen.  

Pär Nordström [elproduktionsansvarig] berättar vid en intervju att han 
anser att samlokaliseringen är mycket viktig för kommunikationen i 
projektet. Han berättar hur diskussioner fördes i projektets startskede kring 
att eventuellt satsa på en gemensam webbplattform, intranät eller liknande 
tekniska lösningar. Men säger sedan, ”vi sitter ju så pass samlat här” och 
förklarar hur de ansåg att samlokaliseringen skulle kunna fylla behovet av en 
gemensam kommunikationsplattform. Pär visar samtidigt Jämtkrafts 
personaldatabas och berättar hur det för projektet idag inte finns något 
projektgemensamt intranät eller någon personal- eller informationsdatabas 
med syfte att samordna information inom projektet. Även Magnus, som 
arbetar som beredare, uttrycker tydligt vad han uppfattar som fördelarna 
med samlokaliseringen. I samband med att vi samtalar kring 
samarbetsformerna och organisationen säger Magnus: 

”… det som är charmen här, det är att vi är så extremt tajta vi som sitter här uppe 
[…] det är ju extremt korta beslutsvägar, man behöver aldrig maila, ringa eller 
skicka någonting om man fundera över något. Man går helt enkelt över och frågar: 
Ska de vara såhär? Ska de bli såhär? Tjop, snabbt svar och sen tillbaka och fortsätta 
att jobba […] det fungerar kanonbra.”  

Även i det dagliga arbetet, beredarna emellan, ger Magnus exempel på hur 
han ser att samlokaliseringen fyller en viktig funktion. Han berättar hur han 
ser en stor fördel i att beredarna sitter så nära varandra vilket underlättar 
samarbetet dem emellan. När det uppstår problem så hanteras dessa direkt 
på plats vilket innebär att mindre frågor inte behöver vänta på att blir 
behandlade på de gemensamma byggmöten som hålls en gång i månaden. 
Han säger, ”… vi försöker undvika att det ska bli, möten, på möten, på 
möten!” 

Projektet tar fart 

Efter att upphandlingen var klar (senvåren 2006), kontraktet hade 
undertecknats (2006-08-17) och projektets huvudsakliga struktur hade satt 
sig (tidig höst 2006), så var det enligt Franz viktigt att komma igång med 
produktionen så fort som möjligt. Redan initialt, som en del av 
entreprenadkontraktet, ingick en grov tidplan om 4,5 år där 
färdigställandetid var satt till 2010-12-31 då samtliga kontraktsarbeten i sin 
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helhet skulle vara färdigställda och tillängliga för slutbesiktningXIX 
(Jämtkraft 2006c). Franz säger, ”… jag var väl medveten om att vi behövde 
komma igång direkt för att ha en chans att vara klara med allt i tid”. 
Initialt var det dock enligt Franz två vitala frågor som behövde lösas. Den 
första, hur incitamentsupplägget skulle konkretiseras och det andra hur de 
skulle säkerställa att produktionen skulle vara klar i tid, dvs. innan den nya 
lagen skulle träda i laga kraft.  

Franz berättar hur Pär (som är elproduktionsansvarig i projektet men som 
innan projektet arbetade i Jämtkrafts ordinarie organisation) redan innan 
projektet fullt ut existerade, hade sett till att påbörja arbetet med att 
producera beredningar. Det vill säga underlag till själva produktionen. Detta 
visade sig vara till stor fördel då det innebar att produktion redan i augusti 
2006 kunde komma igång med hela sex arbetslag. Utöver att direkt starta 
upp produktionen så krävdes även en utvecklad översiktsplanering för att 
strukturera arbetet på lång sikt. Franz berättar hur de relativt snabbt var på 
det klara med att kabelarbeten helt skulle styras till barmarkssäsongXX och 
linjebyten till både sommar- och vintersäsong i den mån det behövdes. 
Tillsammans med Hans Ellmin [resursplanerare] sattes vidare årligt 
återkommande samverkansmöten upp mellan Jämtkraft och Skanska där 
planeringen av kommande års arbete behandlades. Franz förklarar hur en 
dialog löpande förts kring vad som skall göras, hur jobben skall angripas och 
i vilken ordning de ska ske. Franz medger dock att han anser att detta är 
något som hela tiden kan förbättras. Han säger: 

”… detta är något som jag själv tycker att vi skulle kunna bli bättre på då vi primärt 
styrt jobben efter de markarbeten som skall göras. Detta har gjort att montagen har 
blivit lite lidande, under första delen av produktionssäsongen har vi lite 
överkapacitet och under andra delen så dränks montörerna nästan i jobb.” 

Vid sidan av att komma igång med själva produktionen så var den andra 
initiala prioriteringen att konkretisera incitamentsupplägget. Detta arbete 
innefattade allt ifrån att utarbeta detaljer för den ekonomiska redovisningen 
och inrapportering av tid, till rutiner för uppföljning och utbetalning av 
ersättningar. Tydliga tillvägagångssätt för detta utarbetades under projektets 
första månader, parallellt med att produktionen kommit igång. Franz 
påpekar hur viktig denna del var då han menar att incitamentsupplägget 
utgör själva drivkraften för hela projektet. Den slutliga arbetsgången 

                                                             
XIX Att slutbesiktning av kontraktsarbeten sker innebär dock inte att projektet officiellt är över då exempelvis 
arbete med reglering av slutersättningar kommer att finnas kvar. 
XX Påbörjas någon gång mellan 1-15 maj och avslutas vanligtvis i november (beroende på väderförhållanden). 
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utarbetades också i ett löpande samarbete mellan projektet och Skanskas 
permanenta organisation. 

Franz förklarar kortfattat hur upplägget fungerar och beskriver hur årliga 
förhandlingar hålls och hur årskontrakt upprättas med entreprenörerna 
rörande de generella delarna som är lika för samtliga sträckor (delprojekt). 
Baserat på de beredningar som tas fram inom projektet, samt de 
platsspecifika anpassningarna som är aktuella för en sträcka (det vill säga 
exempelvis passerande av hinder i terrängen), så skapas ett budgetförslag 
som reglerar incitamentsramarna för den specifika sträckan. I praktiken är 
det Jämtkraftspersonal som upprättar budgetarna vartefter de stäms av och 
accepteras av både representanter för Skanska och underentreprenören som 
är ansvarig för den specifika sträckningen. Franz säger, ”… den är i stort sett 
bara till för att vi ska ha något att mäta mot”, med syfte på budgetförslaget. 
När fältproduktionen väl genomförts så inrapporteras sträckningens resultat 
via platssamordnarna. Utifrån verifierade självkostnader, som stäms av mot 
budget, så regleras resultatet enligt incitamentetsupplägget. Enligt Franz är 
och har målet för budgetarbetet varit att hela tiden ligga så nära den faktiska 
produktionskostnaden som möjligtXXI.  

Vid en av mina intervjuer med Franz tar han fram en pärm och visar på hur 
både de olika underlagen och budgetförslagen (eller ”rambudgeten” som de 
även benämns) för respektive sträcka ser ut. Han avslutar därefter med att 
säga:  

”… det sätter en väldig fart på entreprenörerna, de vill ju inte stå och vänta på 
material eller order utan är mycket mer villiga att ta initiativ. De styr själv, de tar 
helt enkelt för sig på ett annat sätt. De dimensionerar sitt team och ser till att de får 
så hög kapacitet och blir så kostnadseffektiva som möjligt. […] så här långt så har 
alla tjänat på detta upplägg, även om Jämtkraft nog har tjänat mest.” 

Utöver de huvudsakliga prioriteringar rörande incitamentsupplägget och 
tidsplan som Franz [projektledare] redogjorde för, så vittnar Lars 
[projektchef], utifrån Skanskas perspektiv om hur han initialt hade ett stort 
fokus på att säkerställa att projektet hölls inom budget. Lars säger: 

 ”… som projektchef är min största insats alltid i uppstarten av projektet. Det är 
nästan uteslutande där jag lägger all energi. […] Utan att säga att det är generellt, 
så har vissa av de stora projekt som Skanska haft, haft en tendens att gå över 
budget. Och det var det första jag bestämde mig för själv, att det är det viktigaste i 
det här projektet, att vi ska ha så mycket resurser att vi vet exakt hur vi ligger till 
hela tiden.” 

                                                             
XXI Projektet hade under 2009 ett snittresultat som var 3,2 procent bättre än budgeterat. 
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Lars uppger emellertid att hans roll i projektet har förändrats ganska 
avsevärt från att, initialt under 2006 och delar av 2007, arbetat heltid till att 
han mot slutet av projektet (hösten 2009) i stort sett endast deltar på 
byggmöten som hålls månadsvis samt de uppföljningsmöten som hålls 3-4 
gånger per år. 

Trots ett intensivt arbete, ett tydligt och medvetet fokus på både budget, 
produktionsmål och tidsplan, så tog det dock enligt Franz lång tid innan, 
som han uttrycker det, ”… folk verkligen förstod att tidsplanen var skarp”. 
Franz återknyter till hur han tidigt i projektet var väl medveten om hur 
oerhört viktigt det var för projektet att komma igång direkt och förklarar hur 
den övergripande tidsplanen fyller en central roll då hela genomförandet är 
beroende av att beredningarna och alla andra förberedande aktiviteter är 
genomförda i tid. Allt styrs således efter den övergripande tidsplanen något 
Franz åsyftar när han avslutar med att säga, ”… tillståndshandlingar, 
budgetar, personal och material, allt måste ju finnas på plats när man kör 
igång en ny sträckning”. 

Löpande uppföljning 

För att dels adressera de ovan nämnda utmaningarna med budget, 
produktionsmål och tidsplan samt dels åstadkomma den harmonisering 
mellan de två organisationerna som behövdes för att skapa en gemenskap, så 
krävdes initialt ett intensivt samarbete. Lars säger, ”… under i stort sett hela 
augusti 2006 hade vi möten varenda dag för att lyckas sammanfläta 
organisationerna och säkerställa att ingenting åkte mellan stolarna”.  

För att vidare konkretisera uppföljningen av den övergripande tidsplanen, 
skapa ett sätt för projektledningen att hantera allehanda ekonomi-, 
säkerhets- och KMA-frågor (kvalité, miljö och arbetsmiljöaspekter), samt 
hantera den löpande uppföljningen av projektet, så växte med tiden (efter 
den inledande perioden med dagliga möten) en struktur fram för olika typer 
av möten. I projektet består denna struktur av främst fyra typer av 
kontinuerligt återkommande möten. Dessa är; produktionsmöten, 
byggmöten, styrgruppsmöten och uppstartsmöten. Utöver dessa sker 
självklart mer spontana möten, övergripande uppföljningsmöten samt 
informella möten i mindre grupperingar. 

Produktionsmöten 

Den typen av möten som är mest frekvent förekommande inom projektet är 
de så kallade produktionsmötena som regelbundet hålls varje vecka. Mötena 
omfattar normalt ca två timmar och hålls i projektets egna lokaler. Vanligtvis 
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närvarar förutom Franz [projektledare], Pär [elproduktionsansvarig] och 
MatsOla [markproduktionsansvarig], bland annat projektets tre 
platssamordnare, Hans Ellmin som är resursplanerare samt någon av de 
ansvariga för inköp.  

Vid ett av de produktionsmöten som jag får möjligheten att närvara vid så 
inleder Pär med att säga, ”… det här har verkligen gått och blivit ett av de 
viktigaste mötena i hela projektet”. Pär fortsätter därefter att förklara hur 
dessa möten i projektets inledningsskeda endast var tänkt som ett tillfälle för 
avrapportering där det var öppet att komma och gå men att det idag utgör en 
av veckans viktigaste hållpunkter. Trots att produktionsmötena anses vara så 
viktiga så genomförs de under förhållandevis ostrukturerade former. Under 
mötet ringer exempelvis flera av projektdeltagarnas telefoner och inte 
mindre än 9 gånger ”avbryts” mötet av att olika deltagare svarar i telefon och 
lämnar rummet för att strax komma tillbaka igen.  

MatsOla [markproduktionsansvarig] fungerar som mötets ständige 
ordförande även om den huvudsakliga strukturen utgörs av det föregående 
mötets protokoll. Det vill säga, föregående mötes protokoll fungerar som 
dagordning för det aktuella mötet vilket innebär att alla vet vad som komma 
skall. På ”dagordningen” står inledningsvis, i tur och ordning; 1) Säkerhet, 2) 
Tidsplan och avstämning (rullande tidsplaner, produktionsplaner och 
arbetsberedningar) fördelat på a. Markförläggning, b. Linbyten, c. 
Sjöledningar, d. Montage, och e. Rasering. Under denna andra punkt 
avhandlas i procent hur långt genomförandet av respektive sträckning 
(delprojekt) har kommit. Avrapporteringen sker i form av en procentuell 
uppskattning från platssamordnarnas sida i förhållande till fullständigt 
färdigställande. Detta är emellertid en uppskattning som baserar sig på de 
uppgifter som platssamordnarna har samlat in ute hos entreprenörerna. 
Vidare behandlas (vid det specifika möte jag närvarar på) det besparingskrav 
i form av omstrukturering av genomförandet som Jämtkraft gått ut med i 
samband med finanskrisen. Detta innebär att exempelvis sjöledningar och 
vissa stäckningar har fått en annan tidsplan – dock inom projektets ramar.  

Vidare behandlas som punkt 3, Ekonomi. Ekonomin avhandlas även den 
sträcka för sträcka (dvs. delprojekt för delprojekt) och även här ges en 
uppskattad/beräknad procentsats av färdigställandet. Som en del av den 
ekonomiska redovisningen redogörs även för kostnaden/meter lagd kabel, 
ursprunglig budget på sträckningen, uppskriven budget, egen resurstillgång 
(dvs. arbetskostnad), övrig resurstillgång (dvs. grus mm.) samt slutligen del 
totala kostnaden.  
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I samband med ekonomigenomgången förklaras vid mötet hur den 
ursprungliga budgeten (förläggningslängdsmässigt) maximalt får skilja 25 % 
från den slutligen inmätta längden för att fortfarande accepteras utan 
omförhandling. Vid tillfället låg den totala snittkostnaden på förlagd kabel 
på 326 kr/ meter, något som enligt Frans var ungefär 100 kr för högt. 
Orsaken till detta är att de kostsamma delar av pågående stäckningar – 
såsom sprängningar, bromonteringar, borringar och tryckningar – redan 
genomförts medan de billigare delarna som innefattar grävning och plöjning 
fortfarande inte är genomförda. Slutligen behandlas även; 4) Inköp av 
material, 5) KMA (kvalité, miljö och arbetsmiljö) vilket bedöms som antal 
incidenter (klagomål) per sträckning samt 6) Ändringar och tillkommande 
arbeten. 

Byggmöten 

Efter produktionsmötena så är projektets byggmöten de näst mest vanligt 
förekommande typen av möte som kontinuerligt hålls inom projektet. 
Mötena som har en frekvens på ungefär en gång i månaden fokuserar 
huvudsakligen på uppföljning, dokumentation och avstämning. Till skillnad 
från produktionsmötena är dock byggmötena mer formella och samtidigt 
mer övergripande. Byggmötena har även de en stående dagordning. Denna 
är; 1) Mötets öppnande, 2) Val av justeringsman, 3) Administrativa frågor, 4) 
Föregående protokoll, 5) Handlingar PM och Revideringar, 7) Tekniska 
frågor och produktionsfrågor samt slutligen 8) Tidsplan och resurser. 

Byggmötena har som syfte att fokusera på mer övergripande avstämning av 
produktion och ekonomi och innefattar därigenom, endast i begränsad 
utsträckning, frågor rörande planering av kommande produktionsaktiviteter. 
På byggmötena närvarar förutom projektledningen för Destination 2011 
även några av de administrativa funktionerna i projektet, exempelvis den 
som är ansvarig för resursplanering. Mötets huvudsakliga fokus ligger 
emellertid på punkt 7 och 8.  

På dessa möten sker en mycket övergripande avrapportering av respektive 
sträcknings tidsplaner, i likhet med produktionsmötena, avrapporterat i 
procent och baserat på den uppskattning som tidigare gjorts av 
platssamordnarna. Vidare behandlas exempelvis även (resurs-) 
personalsituationen inom de olika funktionerna, det vill säga hur många som 
i dagsläget är inhyrda som konsulter och hur många som är inhyrda från 
Jämtkrafts ordinarie organisation. Andra frågor som kan dyka upp på 
byggmötena är om något ovanligt inträffat inom något delprojekt. Vid ett av 
de byggmöten jag deltar i behandlas exempelvis en sträckning där det visat 
sig vara avsevärt mycket mer berg än förväntat. Frågor som direkt 
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behandlades var; Vad gör vi, hur löser vi det och har vi råd? Konklusionen 
vid just detta tillfälle: Mer information behövs. 

Styrgruppsmöten 

Den mest övergripande typen av möte som hålls som en del av projektet är 
styrgruppsmöten. Föredragande vid dessa är Franz Birkl [projektledare] och 
närvarar gör projektets styrgrupp där bland annat chefen för Jämtkrafts 
avdelning Drift Elnät och chefen för Jämtkrafts teknikenhet ingår. Dessa 
möten hålls med en, en och en halv, månads mellanrum på Jämtkrafts 
huvudkontor.  

Vid mötena avhandlas inledningsvis projektets aktuella nuläge, det vill säga 
hur långt produktionen har kommit fram till och med den aktuella 
tidpunkten. Denna avrapportering sker dock mycket övergripande där 
markproduktion, linbyten, stationsmontage och driftsättning var för sig 
rapporteras procentuellt i förhållande till den planerade årsproduktionen. 
Utöver projektets aktuella nuläge avhandlas även ekonomi, eventuella miljö- 
eller arbetsmiljötillbud samt de stickprov som genomförts för att säkerställa 
kvalitén på produktionen. Slutligen behandlas även eventuella övriga frågor 
som kan variera från eventuella väder- och produktionsstörningar till hur 
exempelvis luftlinan påverkas av UV-strålning, vilket var fallet vid ett möte 
jag närvarade vid. Det övergripande syftet med dessa möten är att informera 
och stämma av projektets aktuella status med styrgruppen och därigenom 
även Jämtkrafts ordinarie organisation. 

Uppstartsmöten 

Utöver produktionsmöten, byggmöten och styrgruppsmöten hålls även i 
samband med produktionsstarten för respektive sträcka (el. delprojekt) ett 
så kallat uppstartsmöte. Under projektets fem år genomförs således 
någonstans kring 300 uppstartsmöten. 

Vid dessa möten behandlas säkerhets-, ordnings- och skyddsregler, 
projektbeskrivning, organisation och kontaktpersoner, genomgång och 
bekräftelse av kontrakt, tidsplan, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav, 
materialleveranser, transportvägar, lossningsplatser, förrådsutrymmen, 
ekonomi, dokumenthantering samt eventuella övriga frågor av betydelse för 
parternas samverkan. Det vill säga både praktiska, administrativa och mer 
juridiska frågor rörande produktionen av ett den specifika sträckan. En mer 
utförlig beskrivning av uppstartsmötets roll och genomförande följer vidare 
som ett steg i den huvudsakliga projektprocessen, se Överlämning och 
uppstartsmöte. 



 

 107 

Den huvudsakliga projektprocessen 

Som tidigare nämnts så kan projektet ses som tre, till viss del, separata 
genomförandeprocesser eller delmål, 1) jordkabelförläggning av luftledning, 
2) byte till isolerad lina och 3) trädsäkring. Den mest komplexa och 
omfattande, vilket även är den process som huvudsakligen har studeras och 
kommer att analyseras i denna avhandling, syftar till att projektera för nya 
dragningar av det gamla nätet, gräva ner ny kabel i marken och slutligen 
demontera de gamla luftledningarna med tillkommande röjnings- och 
återställningsarbeten. I samband med detta arbete förbereds, som nämnts, 
även för en bredbandsinfrastruktur då en slang för optiskfiber läggs ner 
tillsammans med de nya elkablarna. 

Enkelt uttryck går det att säga att denna process, som omfattar en helt ny 
dragning, utgörs av en stor mängd länkade aktiviteter och 
händelsesekvenser. Respektive genomförande (delprojekt) initieras genom 
att en beställning skickas från Jämtkrafts driftsavdelning till en 
resursplanerings- och beredningsgrupp i projektet. I projektet påbörjas 
därefter beredningsprocessen som innebär att ett omfattande underlag för 
produktionen tas fram. Arbetet med detta sker i nära samarbete med ett 
antal externa aktörer och intressenter. Innan själva markproduktionen 
påbörjas ingår i beredningsprocessen exempelvis både resurs- och 
kostnadsplanering, projektering samt informationsmöten med markägare, 
initiala förhandlingar och sökande av bygglov för nya kopplingsstationer. Vid 
varje sträckning (delprojekt) görs även en teknisk- och säkerhetsmässig 
bedömning om det är jordkabel eller isolerad luftburen lina som är bäst 
lämpad. För en översikt av ett delprojekts genomförande se figur 22 nedan. 

 

Figur 22 - Överblicksbild av genomförandeprocessen 
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Resursplanering 

Det första steget i genomförandet (efter att beställning och underlag har 
skickats från Jämtkrafts driftsavdelning) är arbetet med resursplanering och 
beredning. För att få svar på mina frågor kring dessa aktiviteter så stämmer 
jag bland annat träff med Hans Ellmin som arbetar som resursplanerare i 
projektet. Hans, som arbetat på Jämtkraft sedan 1995 (bland annat som 
projektledare för ett fjärravläsningsprojekt), har varit med i projektet sedan 
starten 2006. 

Vid vårt möte inleder Hans med att förklara hur hans arbete initieras med 
att han får en arbetsbeskrivning från Jämtkrafts driftsavdelning. Denna 
arbetsbeskrivning omfattande ca 2 sidor där det övergripande framgår vilka 
sträckor som skall åtgärdas. Av underlaget så tydliggörs även vilka stationer 
som skall bytas ut och hur dessa stationer skall vara bestyckade – det vill 
säga vad de ska vara utrustade med. Hans förklarar hur informationen om 
sträckningens dimensionering är specificerad ner på, som han beskriver det, 
”stolpnivå”. De fyra personerna som arbetar på Jämtkrafts driftsavdelning 
brukar utöver själva sträckningen specificera vilken typ av kabel som skall 
användas och hur stora transformatorerna skall vara. Hans säger, ”… i stort 
så sker själva dimensioneringen av nätet nere på driftsavdelningen. Det är 
driftsavdelningen som bestämmer hur nätet i stort ska se ut i framtiden”. 
Utöver övergripande specifikationer av nätet så bifogas även en grov 
kostnadskalkyl baserat på EBR, elbyggnadsrationaliseringenXXII. Utifrån 
underlaget skapar sig Hans sedan en övergripande överblick. Hans förklarar 
”… du vet, det ger mig en första överblick över det nya nätet. I april 
[åsyftande 2009] fick vi underlaget för vad som skall göras under 2010”.  

Hans beskriver hur underlagen dock inte kommer alla på en gång, utan 
några åt gången och med god framförhållning. Framförhållningen har dock 
inte varit lika god helt genom projektet. Under våren 2007, när några av de 
tidigare intervjuerna genomfördes, så vittnade flera respondenter om att en 
av de största utmaningarna just då var driftsavdelningens framförhållning 
med underlagen. Ett exempel på detta är när jag samtalade med en av de 
dåvarande beredarna som berättade hur beredningsgruppen låg ungefär ett 
halvår före markproduktionen samtidigt som han vittnade om ”den stora 
förbättringen” sedan projektet startade. Som han uttryckte det, ”… i början 
var det var ju så jäkla tajt” och tillade ”men nu håller det på orda upp sig”.  

                                                             
XXII EBR är en standard för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar. 
Den omfattar standardiserade konstruktioner med bland annat materiel, bygg-, drift- och underhållstekniska 
anvisningar, elsäkerhetsanvisningar samt produktionsteknik och kostnadskatalog för ledningar och stationer. 
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En av orsakerna till att framförhållningen är så viktig är att markägare 
ibland kan sätta sig på tvären och verkligen motsätta sig att kabeln dras där 
det är planerat att den ska dras. En sådan markägare kan överklaga beslut 
ett flertal gånger vilket riskerar att hindra fortsatt produktion avsevärt. 
Utöver problem med markägare kan även exempelvis bygglovsansökningar 
ta tid att få fram vilket också innebär att god framförhållning är viktig. 
Beredaren förklarar hur den ovanliga anhopningen av ansökningar som 
projektet orsakat har gjort att handläggningstiden för bygglov hos 
exempelvis Åre kommun kan ta allt från ett halvår upp till ett år. 
Sammantaget kan dock konstateras att framförhållningen när det gäller 
underlag har förbättrats avsevärt under projektets gång. Från bara några 
månader initialt, till ett halvår under 2007 och nästan ett helt år 2009. Trots 
den tydliga förbättring som skett så menar ändå Hans på att ett par 
månaders framförhållning till skulle underlätta arbetet ytterligare. 

Efter att underlaget har kommit projektet till handa och Hans har skaffat sig 
en allmän överblick över det kommande arbetet så upprättar han en 
övergripande resurs- och materialplanering. Denna övergripande plan är ett 
sätt att strukturera och tydliggöra det generella behovet av allt från antalet 
underentreprenörer till behovet av optoslangXXIII, kabelmängder och 
nätstationer. Hans ansvarar även för att – baserat på denna övergripande 
genomgång och utifrån befintliga ramavtal – avropa mellanspänningskabel, 
den trädsäkra linan, jordlina, optoslang samt nätstationer. Ansvaret för den 
initiala resursanskaffningen har han dock fått ta över från de personer som i 
övrigt ansvara för inköp och som under produktionens första år även 
ansvarade för detta. Hans tydliggör, ”… bortsett från det jag gör så 
ansvarar materialkillarna för beställning av allt annat som en följd av 
beredningarna”. Avropen sker vidare gentemot löpande fakturering och en 
(i tid) tilltagen leveransplan för att underlätta lagerhanteringen. Hans säger, 
”… du vet, det är viktigare att inte ha stillestånd än att ligga med ett 
extremt lågt lager” och åsyftar på de sätt som projektet försöker skapa en 
buffert genom att beställa relativt tidigt och hålla ett eget lager. De befintliga 
ramavtalen och den materialstandard som stipulerats för projektet styr dock 
till viss del handlingsutrymmet och tillvägagångssättet för Hans. 

Efter att den övergripande resurs- och materialplaneringen är genomförd så 
förbereder Hans, som han uttrycker det, ”ett utkast” rörande antalet 
entreprenörer som beräknas behövas till respektive sträckning. Med detta 
utkast som grund och i samarbete med MatsOla som är 
markproduktionsansvarig för projektet – samt ibland även både Pär 

                                                             
XXIII Slang för dragning av optisk fiber. 
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[elproduktionsansvarig] och Franz [projektledare] – så bestäms vilken 
underentreprenör som ska få utföra arbetet på en specifik sträckning. Hans 
uppger dock att det i realiteten är MatsOla som tar detta beslut då det är han 
som har bäst kontroll på respektive underentreprenör och deras kompetens. 
Prioriteringen rörande vilken entreprenör som får ansvar för vilken 
sträckning baserar sig främst på matchning av kompetens i förhållande till 
vilken typ av sträckning (delprojekt) det rör sig om. Hans säger, ”… det är 
bara så att vissa entreprenörer är bättre på vissa typer av arbeten och 
kanske inte lika duktig på annat”. Denna bild bekräftas några dagar senare 
när jag för samma fråga på tal med MatsOla. 

Parallellt med resursplaneringen för så genomförs även beredningsarbetet 
för de specifika sträckningarna. Den övergripande tidsplan som Hans har 
satt upp styr emellertid i vilken ordning som projektets beredningsgrupp 
prioriterar sina ärenden. 

Beredningsarbetet 

I projektets beredningsgrupp, som över projektets gång till viss del varierat i 
personalstyrka, har dock generellt sju beredare ingått. Av dessa var 
inledningsvis fem stycken anställda på konsultbasis och två (sedan tidigare) 
anställda i Jämtkrafts ordinarie organisation. 

För att förstå det faktiska beredningsarbetet så möter jag en förmiddag upp 
med en av beredarna inne på Jämtkrafts projektkontor. Vi sätter oss ner i 
konferensrummet som ligger i anslutning till det lilla kontorslandskap där 
beredarna sitter. Magnus, som beredaren heter, börjar med att beskriva sina 
arbetsuppgifter och sin roll som beredare inom projektet.  

”Allt börjar med att vi får en beställning nerifrån huvudkontoret”, säger 
han och nickar snett ner mot Östersunds centrum. Beställningen består för 
beredarnas del av ett uppritat förslag i XpowerXXIV där driftsavdelningens 
önskemål för den nya dragningen framgår. Detta är baserat på en 
uppskattning av framtida behov och krav på nätet. Underlaget i Xpower 
kompletteras även med en fysisk dokumentation där det bland annat 
framgår vilka typer av stationer som förväntas användas. Driftsavdelningen 
utgör alltså beställare och ingår inte i själva projektet som sådant. 

                                                             
XXIV Det nätinformationssystem med GIS funktionalitet för energidistribution som används både i projektet 
och inom Jämtkrafts ordinarie organisation. 
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I samtalet med Magnus så ger han en liknande bild som Hans angående att 
det är Jämtkrafts driftsavdelning som beslutar vilken kabel som ska läggas 
och vilken teknisk utrustning som nätet ska byggas upp av. Magnus säger, 
”… det är viktigt att de har koll så att vi inte börjar bygga med fel 
produkter som är helt ute om 10-15 år”, med syfte på den tekniska 
utrustningens kompatibilitet med framtida tekniska lösningar. I linje med 
den övergripande tidplanen och utifrån det underlag som beredarna får så är 
det sedan upp till respektive projektör/beredare att fysiskt åka ut till det 
område som beredningen berör.  

Magnus beskriver hur han går tillväga när han åker ut för att genomföra de 
initiala bedömningarna och kontrollerna. Han förklarar hur han börjar med 
att kontrollera markslag, det vill säga om det är rent tekniskt möjligt att ta 
sig fram med maskinerna just där det är planerat att dragningen ska gå. 
Vidare kontrollerar han även om det verkar finnas berg eller andra svåra 
passager vilket kan innebära behov av sprängning, tryckning eller borrning, 
alternativt att han måste söka nya, alternativa vägar att dra kabeln. Magnus 
uppger dock att strävan i så stor utsträckning som möjligt är lägga kabel i 
anslutning till vägar, i vägkanter eller några meter från vägbanan. Förutom 
detta så måste beredaren även kontrollera om det är lämpligt att ställa 
kabelskåp och nätstationer där det, utifrån underlaget, är planerat att de ska 
stå. Vid denna initiala kontroll av dragningen händer det ibland att 
förutsättningarna visar sig vara så avvikande från vad som varit förväntat att 
den övergripande tidplanen måste förändras. 

Sträckningen av de nya ledningarna är mycket sällan, eller nästan aldrig, den 
samma som de befintliga luftledningarna. Den huvudsakliga orsaken till 
detta är att luftledningarna går fågelvägen genom alla områden och att 
markförläggning av kabel på detta sätt skulle innebära väldiga logistiska 
utmaningar. Förläggning i närhet till vägar underlättar även avsevärt för 
framtida service och underhåll. Som en extra fördel så ligger dessutom 
kabeln relativt skyddat i ett sådant område i jämförelse med en dragning i 
skogsmark. Magnus säger: 

”Du kan ju tänka dig om vi skulle försöka lägga en kabel på 60-70 centimeters djup 
mitt i skogen, där en skördare sedan går fram. Man behöver ju inte vara något stort 
snille för att fatta att av den kabeln blir det inte mycket kvar.” 

I beredningsarbetet ingår även att dragningen kontrolleras gentemot 
berörda markägare, det vill säga om det exempelvis är okej att placera 
nätstationer där det är planerat eller om de har några specifika önskemål 
rörande placering eller dragning. Som Magnus uttrycker det, ”… allt för att 
försöka gå markägarna till mötes i så stor utsträckning som möjligt”. 



 

 112 

Motsvarande kontakt tas även med vägföreningar för att kontrollera om det 
är möjligt att korsa privata vägar där det är planerat och om det vid dessa 
tillfällen är möjligt att gräva av vägen eller om projektören/beredaren måste 
planera för tryckningXXV under vägen.  

Vidare kommer även Vägverket (idag Trafikverket) in i bilden då det i stor 
utsträckning är ”deras vägar” som berörs. När det gäller kontakten med 
Vägverket/Trafikverket berättar Magnus hur han och de andra beredarna 
alltid försöker kontrollera huruvida de själva har planerat att utföra 
grävningar i området, exempelvis gräva nya diken eller arbete med att sätta 
upp nya armaturer. Om så är fallet så är strävan att försöka samköra arbetet. 
I samband med detta påpekar Magnus vikten av att ha en bra dialog med 
externa parter. Just samarbetet mellan beredarna och de individer, 
myndigheter och övriga organisationer som beredarna har återkommande 
kontakt med, menar Magnus är mycket centralt för att projektet ska blir 
lyckat. Han utvecklar detta genom att berätta att han som beredare är väldigt 
beroende av dessa aktörer och att det krävs en mycket bra relation för att allt 
ska fungera problemfritt. Han säger vidare, ”… det är ju A och O att man har 
en bra dialog, annars är det ju nästan kört”. Magnus berättar vidare att 
dialogen mellan beredarna och de externa parterna fungerar mycket bra och 
att han tror att orsaken till detta är att beredarna, nästan uteslutande, har 
samma kontaktvägar vilket successivt hjälper till att bygga upp en relation 
och ett gott förtroende. 

Underlaget som beredarna tar fram skickas även för så kallad 
samrådsansökan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontrollerar i sin tur om 
det exempelvis finns fornminnen eller andra skyddsområden som måste tas 
hänsyn till. Om så är fallet så görs även en bedömning om en antikvarisk 
kontroll måste utföras, det vill säga en mer grundläggande genomgång. 
Magnus förklarar hur beredarna exempelvis får reda på om sträckningen går 
genom ett Natura 2000 område eller om de måste ta hänsyn till 
häckningsplatser för fåglar, någon speciell typ av vegetation, bäckar eller åar 
när det gäller vattenstånd, lektider för fisk osv. Vidare kontrolleras även 
huruvida sträckningen berörs av bestämmelser kring artrika vägkanter eller 
korsar områden med fornminnen. Om det vid detta förberedande arbete 
framkommer några ”hinder eller problem” (exempelvis en artrik vägkant 
eller korsande av område med fornminnen) så kan konsekvensen bli att de 
helt enkelt får flytta dragningen så den får en lämpligare sträckning som inte 
innebär samma påverkan eller risk för påverkan. Magnus berättar vidare att 

                                                             
XXV Tryckning är ett uttryck för arbetet att mekaniskt pressa ett rör genom fyllningsmassorna under 
exempelvis en väg för att slippa göra åverkan på själva markskiktet. 
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om det är så att den specifika sträckningen berör något speciellt viktigt 
område (och exemplifierar med fornminnen) så kan det även innebära att en 
arkeolog följer med ut och övervakar arbetet på plats. Personen i fråga 
kontrollerar och följer exempelvis med då området ska schaktas och söker i 
samband med detta efter pilar eller andra fornminnen som då förväntas 
finnas i området. 

Utöver ovan nämnda externa aktörer förs även samtal med Telia när det 
gäller försök till samförläggning av de nya sträckningarna. Beredarna 
kontaktar då Telia och informerar om den planerade grävningen av en viss 
sträcka med, som Magnus uttrycker det, ”undertonen, vill Ni vara med?” 
Magnus säger: 

”… då vi plockar bort vårt luftledningsnät så känns det dumt om deras ledningar ska 
hänga kvar […] men Telia har ju aldrig några pengar och så säger de att de inte har 
tid, men vi försöker att skicka kartor och löpande ställa frågan.” 

Jag ställer vidare en fråga rörande hur ofta han har kontakt med någon av 
dessa externa parter varpå Magnus berättar att han i stort sett har daglig 
kontakt med åtminstone någon/några av dessa. ”När det gäller myndigheter 
som exempelvis Länsstyrelse och Vägverket så rör det sig om någon till 
några gånger i veckan” säger Magnus och förklarar hur det är en större 
mängd med kontakter just när han har fått underlagen till handa. 

Magnus berättar vidare att det även händer att han träffar vissa individer 
personligen. Ett exempel kan vara om han måste ta med en person från 
Vägverket/Trafikverket ut för att undersöka eller kontrollera något specifikt. 
Magnus säger, ”det kan vara saker som att, här måste vi trycka oss under 
vägen och här kanske vi måste komma in i vägbanan lite […] alltså för att 
kolla om allt är okej”.  

När denna inledande genomgång av den specifika sträckningen är klar och 
de olika inblandade parterna är, som Magnus uttrycker det, ”hyfsat överens” 
så söker beredaren bland annat byggnadslov för de nya stationer som ska 
ställas ut. För att få byggnadslov så söks även en ledningsrätt via 
Lantmäteriet vilket innebär att Lantmäteriet tar hand om all inlösen där en 
opartisk värderingsman sköter förhandlingarna med berörda markägare. 
Magnus berättar att det uppskattningsvis finns mellan fem och tio personer 
på Lantmäteriet som endast arbetar med tillståndsfrågor för projektet och 
konstaterar sedan, ”… de är alltså i grund och botten Lantmäteriet som ser 
till att vi får tillträde till marken”. Magnus beskriver vidare kortfattat 
Lantmäteriets arbete med handläggningen av ledningsrätterna.  
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Handläggning av ledningsrätter 

För att fördjupa min förståelse och komplettera den bild Magnus gett av 
handläggningsförfarandet så bestämmer jag träff och genomför en 
gruppintervju med tre personer anställda på Lantmäteriet - Agneta, Karin 
och Ingrid. Samtliga tre arbetar på olika sätt med handläggningsförfarandet 
och har tillsammans mycket god erfarenhet och förståelse för arbetet.  

Vi inleder vårt möte med att samtala kring hur de rutiner som idag styr 
samarbetet mellan projektet och Lantmäteriet initialt utvecklades. 
Tillsammans berättar de hur Lantmäteriet, redan i projektets uppstartskede, 
tog fram ett ”projektspecifikt” förslag på ett detaljerat tillvägagångssätt för 
handläggning av ledningsrätter. Behovet av att redan initialt skapa en tydlig 
struktur för arbetet grundade sig i den omfattande mängd ansökningar som 
projektet förväntades (och senare visats sig) innebära. Förslaget som togs 
fram diskuterades och godkändes av både Jämtkraft och projektets personal. 
Den processbeskrivning och checklista som det initiala förslaget renderade i 
är mycket detaljerade. Ett exempel på detta är att bara checklistan i sig 
omfattar 60 punkter/aktiviteter. 

I likhet med Magnus tidigare beskrivning så initieras handläggningsarbetet 
genom att en ansökan skickas från projektet till Lantmäteriet. Baserat på 
ansökan genomför därefter Lantmäteriet, som de uttrycker det, ”… en grov 
lokalisering av aktuell ledningssträckning”. Sträckningen registreras i 
Lantmäteriets system och en preliminär lista över de berörda markägarna 
tas fram för att exempelvis kunna urskilja och kontrollera oklara 
ägarförhållanden såsom dödsbon och utlandsboende. Agneta, Karin och 
Ingrid berättar hur antalet berörda fastighetsägare (sakägare) per sträckning 
kan variera kraftigt, från 40-50 stycken till många hundra beroende på var 
själva sträckningen är belägen. Det vill säga om det exempelvis rör sig om 
ren skogsmark eller om sträckningen går genom tätbebyggt område. 

Lantmäteriet stämmer därefter av underlaget med berörd beredare och en 
gemensam planering för det kommande informationsmötet skapas. I 
samband med detta upprättas även en plan för preliminära 
sammanträdesdagar samt tider och former för tillträde. Agneta, Karin och 
Ingrid framhåller hur viktigt det är att detta inledande arbete sker i samråd 
(och samförstånd) mellan Lantmäteriet och Destination 2011 då personal 
från både organisationerna skall närvara vid samtliga informationsmöten 
och sammanträden. Parallellt med det inledande handläggningsarbetet så 
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tar Lantmäteriet även en förberedande kontakt med sakkunnig för 
värderingsfrågor, det vill säga personal på SvefaXXVI. 

När en initial kontakt med Svefa har tagits författas dels en samrådsskrivelse 
till berörd kommuns byggnadsnämnd samt dels ett manus till kungörelse 
(eller delgivning som det även benämns). Ett avstämningsmöte mellan 
berörd beredare, Lantmäteriet och Svefa hålls därefter innan en kallelse till 
informationsmötet skickas med post till berörda markägare. Samtidigt som 
kallelsen skickas ut görs även en kungörelsedelgivning via Post- och Inrikes 
Tidningar (utifrån de lagstiftade krav som finns på kungörelser). En av de 
intervjuade på Lantmäteriet tydliggör med att säga, ”… den rättsligt giltiga 
delgivningen är alltså annonsen i tidningen” och förklarar vidare att det 
andra utskicket snarare är en service till markägarna. 

Då själva beredningen inte är genomförd när ansökan till Lantmäteriet 
skickas så är det omöjligt för Lantmäteriet att exakt veta vilka markägare 
som kommer att beröras av delprojektet. Som en konsekvens av detta, samt 
för att skapa flexibilitet i produktionen, så kallas samtliga ”eventuellt 
berörda” fastighetsägare till informationsmötet. En av de intervjuade 
förklarar: 

”… det är ju inte klart på vilket sida av vägen de ska gå så därför tar vi med alla 
fastigheter på båda sidorna av vägen vilket innebär att upp till hälften av 
fastigheterna kanske stryks till det slutgiltiga beslutet. Men på informationsmötet så 
ska alla vara med för att man sedan ska kunna välja sida på vägen.” 

Vidare upprättas även en situationsplan för de transformatorstationer som 
skall placeras ut och en beställning skickas till Svefa rörande preliminär 
värdering och ersättning till markägare. Denna preliminära värdering är 
något som måste finnas som grund för eventuell utbetalning av förskott i 
samband med det andra markägarmötet. Till de markägare som berörs av 
utsättning av nya transformatorstationer skickas även kompletterande 
information med aktuell situationsplan. Av informationen framgår att de har 
14 dagar på sig att meddela om de inte är nöjd med placeringen av 
transformatorstationen. När samtliga dessa steg är genomförda så hålls det 
så kallade informationsmötet (eller första markägarmötet) där berörda 
markägare informeras om det kommande arbetet, deras rättigheter och 
skyldigheter. Men för att projektet skall få tillträde till marken måste dock 
ett andra markägarmöte hållas. 

                                                             
XXVI Ett fastighetskonsultbolag som genomför oberoende markvärderingar. 
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Fortsatt beredningsarbete 

Efter att informationsmötet är genomfört så stakar beredarna fysiskt ut var 
de önskar dra kabeln och var stationerna ska stå. Detta skall senast ske en 
månad innan det andra markägarmötet. Utstakningen sker rent praktiskt 
genom att markörpinnar i trä sätts ut med täta mellanrum för att 
markägarna ska ha möjlighet att se exakt var kabeln ska dras. Efter att detta 
är genomfört så har markägarna sedan en tid på sig att överklaga och/eller 
föra dialog med berörd beredare angående sträckningen.  

Ungefär en månad efter att stäckningen stakats ut hålls ytterligare ett möte 
som brukar benämnas lantmäterimöte eller markägarmöte. Om det vid detta 
möte inte finns några ytterligare invändningar från berörda markägare så 
kan lantmäteriet besluta om ett förtida tillträde varpå det är upp till 
markägaren att yttra sig om han/hon vill ha förskottsersättning för den 
upplåtna marken. ”Om så inte är fallet så har vi tillträde på en vecka”, säger 
Magnus förklarande. Den upplåtna marken, dvs. ledningsrätten, är total fem 
meter bred under byggtiden. Efter att produktionen är klar och kabeln ligger 
i marken övergår dock ledningsrätten till att gälla enbart tre meter. Vid båda 
de markägarmöten som hålls närvarar förutom berörda markägare och 
berörd beredare även personal från Lantmäteriet och ytterligare en person 
från projektet. Denna person är oftast den som har haft kontakt med 
Lantmäteriet och skickat de ansökningar – eller yrkanden – som måste 
behandlas innan tillträdet.  

Magnus förklarar vidare att ledningsrätten (tillträdet till marken) oftast 
brukar gå smidigt och att det främst är när det gäller bygglovsansökningar 
som problemen brukar uppkomma. De problem Magnus åsyftar utgörs dels 
av att markägare sätter sig emot önskemålen eller besluten om 
transformatorstationernas placering samt dels att, som tidigare nämndes, 
mängden ansökningar för bygglov har varit ovanligt många och att 
handläggningsprocessen därav dragit ut på tiden.  

Efter att samtliga dessa steg är avklarade så påbörjas beredarnas arbete med 
att skissa upp det slutgiltiga resultatet av beredningsarbetet. I samband med 
att beredarna börjar sammanställa den information de samlat in, samt 
kompletterat med eventuella förändringar, så genomförs bland annat även 
kostnadsberäkningar och beräkningar rörande spänningsfall till kunder. 
”Lagen stipulerar vissa utlösningsvillkor för att säkra för kortslutningar 
och för att säkerställa personlig säkerhet”, säger Magnus som en förklaring. 
När allt detta är klart så sammanställs slutligen all information i en så kallad 
beredningspärm som berörd platssamordnare, förstemontör (montörlag) 
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och berörda underentreprenörer får ta del av. Denna beredningspärm utgör 
det huvudsakliga underlaget för hela markproduktionen.  

I och med att beredningen av en sträckning (delprojekt) är avslutad och 
beredningspärmen är klar så är det åter dags för beredaren att påbörja 
beredningsarbetet på en ny sträckning. Själva cykeln från att underlaget 
kommer in, via projekteringen, kontakten med externa parter, Lantmäteriets 
arbete, markägarmöten, osv. tar från en och en halv månad upp till maximalt 
fyra månader beroende på sträckans omfattning och komplexitet. I avstånd 
utgör respektive sträckning (delprojekt) som respektive beredning innefattar 
vanligtvis en till tre mil.  

Efter att Magnus har beskrivit hur själva processen går till, från det att 
projektet får beställningen från driftsavdelningen till att det nya underlaget i 
form av beredningspärmen är färdig, så går vi över och samtalar om hur 
detta arbete fungerar i praktiken. Utan att jag ställer någon särskild fråga 
börjar Magnus med att säga: 

”Man kan ju tycka att det verkar enkelt att förbereda för att lägga en kabel från A till 
B, jag menar det låter ju verkligen snorenkelt! Men det är ju helt sjukt vad som kan 
gå fel! Man kan ju stöta på patrull överallt, det kan bli alla typer av diskussioner. 
[…] tänk dig om vi ska förbi fem olika fastigheter men på varje fastighet så finns det 
tio delägare som har olika önskemål. […] exempelvis i Åre-området där är det ju 
ytterst vanligt just nu att folk planerar att stycka av tomter, eller håller på med 
tomtförsäljning. Och då säger de, nej inte kan vi ha en nätstation där osv. […] men 
ström vill de samtidigt ha. Då är det viktigt att få alla att förstå att det måste ges och 
tas lite. Sen kan det ju finnas rent tekniska hinder som att de exempelvis har 
jordvärme eller liknade.”  

Magnus fortsätter att berätta om sitt arbete som beredare och beskriver hur 
viktigt det är att, som han utrycker det, ”grotta” i allt som kan vara relevant i 
processen från driftsavdelningens beställning till att beredningspärmen är 
sammanställd med all relevant information. Detta både när det gäller 
tekniska, ekonomiska och praktiska frågor. Magnus säger, ”… det är ju som 
upp till mig som beredare att se till att det flyter hela vägen […] om inte jag 
har gjort mitt jobb så är det ju kört när underentreprenörerna kommer på 
plats”. Magnus förklarar hur det är ytterst viktigt att underentreprenörerna 
”inte går på några minor” när de står på plats med maskinerna och ska 
påbörja själva markproduktionen. ”Då ska det bara vara att tuta och köra”, 
avslutar Magnus med att säga. 

Materialbeställning och leveranser 

I samband med att beredarna arbetar med att samla in allehanda 
information och sammanställa beredningspärmen så skickar de även ett 
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underlag till inköpsavdelningen på det material som inte avropats i samband 
med den övergripande resursplaneringen. Magnus berättar hur han, när han 
är färdig med beredningen och har sammanställt vilket material som krävs 
för den specifika sträckningen, stämmer av detta med Roland Eliasson som 
arbetar med materialinköp. Denna ”interna beställning” sker på ett 
förhållandevis informellt sätt. Magnus säger, ”… jag ger honom helt enkelt 
en lunta papper i handen och säger, det här behöver vi”. Avstämningen 
gäller behovet av allehanda material såsom allt från kopplingsmaterial till 
viss typ av kabel. 

För att fortsätt följa den huvudsakliga projektprocessen och de olika 
aktiviteterna som genomförandet innefattar, så söker jag upp Roland 
Eliasson [ansvarig för lager och materialinköp] för en intervju. 

Rolands uppgift är att ansvara för inköp för de delar som har med projektets 
elproduktion att göra. Han påpekar inledningsvis att han inte har något 
inköpsansvar eller någon koppling till Jämtkrafts ordinarie verksamhet när 
det gäller inköp. Roland har dock sin bakgrund i Jämtkrafts ordinarie 
organisation, men inte som renodlad inköpare. Utöver Roland så arbetar 
även Mikael Alfredsson som inköpare i projektet men till skillnad från 
Roland så fokuserar Mikael specifikt på inköp av ”opto-material”. Det vill 
säga material relaterat till det fibernät som förbereds för i samband med 
kabelläggningen. Inköp av el-material och opto-material sker dock enligt 
samma tillvägagångssätt.  

Första steget efter att Roland fått underlaget för en specifik sträckning från 
beredarna är att jämföra detta mot det befintliga lagret – det vill säga det 
material som redan tidigare avropats som en del av den övergripande 
resursplaneringen. Det material som saknas i denna jämförelse 
kompletteringsbeställs därefter.  

När Roland börjar berätta hur arbetet med beställning och 
materialleveranser fungerar, så får jag snabbt klart för mig att de dagliga 
aktiviteterna inte alltid överensstämmer med de tankar eller önskemål som 
finns rörande flödet – åtminstone inte överensstämmande med Rolands syn 
på hur det borde fungera. Utifrån denna insikt så fortsätter vi samtalet med 
att Roland dels beskriver hur arbetet ”vanligtvis fungerar” och dels hur de 
det enligt honom ”bör” fungera när det finns tillräckligt med framförhållning 
med beredningarna. I samband med detta bör nämnas att framförhållningen 
med beredningarna successivt (med tiden) förbättras vilket även har 
inneburit att Rolands arbete även förändrats. 
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Vi börjar med att samtala kring hur processen ser ut då Roland får in 
underlaget, det vill säga beredningen, i god tid före själva markarbetet vid 
respektive delprojekt ska påbörjas. När det gäller det ”normala” förfarandet, 
som Roland kallar det, så initieras detta genom att Roland först får in en 
materialsammanställning från beredarna. Denna materialsammanställning 
är genererad från det övergripande beredningsunderlaget och utifrån detta 
görs därefter ett urval och en ”avprickning” där material som redan finns i 
lager stryks från underlaget. Det vill säga material som redan tidigare 
avropats. Utifrån detta reducerade underlag skickas därefter en beställning 
på det kvarvarande materialbehovet. Roland säger, ”… för att detta ska 
kunna fungera så måste vi ha beredningen minst sex till åtta veckor före 
arbetet ska gå igång”.  

När det gäller själva inköpen så berättar Roland att han är styrd mot två 
specifika leverantörer, Electro-Skandia och Ahlsells. Utöver dessa två 
ramavtal så finns det inga andra leverantörer som han köper material från. 
Roland säger, ”… så det är ju aldrig snack om några priser eller så, utan det 
är bara att beställa. Priserna är klara med regleringar som redan står i 
ramavtalet”. Han berättar vidare att priserna är kvartalsreglerade och att det 
inte rör sig om ett specifikt avtal för Destination 2011 utan att det är ett avtal 
för hela Jämtkraft elnät. Även om avtalen är desamma för projektet och för 
den ordinarie organisationen så har Roland inte någon kontakt med 
inköpsfunktionen i den ordinarie organisationen. 

Efter att vi gått igenom det ”normala” flödet så fortsätter vi med att samtala 
kring hur det fungerar när beredningarna inte är klara i tid, något som enligt 
Roland (men även Hans och Magnus) var vanligt under projektets inledande 
del. Roland inleder med att säga: 

”… när man får beredningen igår och det ska vara leverans idag, då får man springa 
runt här på lagret och se vad som finns, vad det går att få ihop! Bara så UE [under 
entreprenörerna] kan sätta igång jobbet. Kabel finns ju, så grävningen kan ju gå 
igång. Sen så blir det ju en eftersläpning på resten av materialet.” 

Roland fortsätter att berätta hur han i dessa situationer omöjligt kan planera 
sin egen vardag. Efter detta fortsätter han att berätta hur en eller ett par 
veckor har visat sig vara alldeles för lite tid för att det ska var möjligt att 
hinna få leveranser av linjematerial, även om leverantörerna har 
produkterna hemma. ”Viss typ av material går med lite tur att få hem på en 
eller ett par dagar”, säger Roland och fortsätter vidare, ”… om jag minns 
rätt så tror jag att det i avtalet står 8 eller 10 veckor som krav på 
leverantörerna. Levererar de inom den tiden så har de fullgjort sin del”. 
Som en konsekvens av de problem som uppstod under projektets första år 
flyttades, som tidigare nämndes, vissa delar av avropet (beställningarna) till 
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ett tidigare skede i processen något som har underlättat 
materialanskaffningen avsevärt. 

Roland berättar vidare hur det tidigare var vanligt förekommande att han 
bara hade en eller några dagars framförhållning och när jag frågar vad han 
upplevde vara orsaken till detta säger han tvärsäkert, ”för lite folk, för lite 
beredarkapacitet helt enkelt”, och tillägger, ”så det finns inte en chans för 
dem heller”. Han förklarar sedan att även Lantmäteriet, Länsstyrelsen och 
kommuner har inverkan på så vis att handläggningstider för exempelvis 
markupplåtelser och bygglov har varit längre än beräknade, ”så även om det 
skulle finnas resurser så finns det fler problem” säger Roland.  

Roland förklarar hur den omfattande mängden av beredningar har varit den 
stora övergripande orsaken och även skillnaden till motsvarande typ av 
arbete i den ordinarie organisationen. Han berättar hur både Åre kommun 
och Östersunds kommun har varit överhopade med bygglovsansökningar. 
Roland säger, ”… tänk dig att det kommer in 150-200 ansökningar från oss 
i jämförelse med kanske 5-10 per år i vanliga fall”. Och avslutar med, ”det 
är alltså många bitar tillsammans som gör att det blir så tajt”. 

Vi samtalar vidare rörande utvecklingen i projektet och Roland säger att han 
upplever en löpande successiv förbättring. Han menar dock på att både 
Lantmäteriet och kommunen än så länge har för mycket att göra. Roland 
säger: 

”… du vet ett bygglov för en transformatorkiosk det tar ju sin lilla tid, med 
grannmedgivanden, överklaganden och allt […] om man beräknar att ett bygglov 
ska ta två månader så borde man nog ta till med fyra för att vara på den säkra 
sidan.” 

Roland framhåller vidare, på ett liknande sätt som både Hans och Magnus, 
hur beroende markproduktionen är av att beredningsarbetet flyter på. Men 
oavsett om beredningen är färdig i god tid eller ej så följer dock själva 
beställningsprocessen samma tillvägagångssätt. Roland berättar hur detta 
vanligtvis går till: 

”Om jag exempelvis lägger en beställning hos Electro-Skandia via nätet, ett 
webbaserat inköp, så går ju beställningen in direkt […] jag får leverans och sen kan 
det dröja en vecka eller fjorton dagar innan fakturan kommer […] jag får en 
elektronisk faktura, som jag sakgranskar och godkänner. Efter sakgranskning 
skickar jag sen vidare den till Pär Nordström för attest och betalning.” 

När vi avklarat själva beställningsprocessen så går vi över och samtalar kring 
Rolands relation och beroende av de omgivande aktörerna i (och utanför) 
projektet. Det första Roland på eget initiativ tar upp är att han, som han själv 
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uttrycker det, ”förvånansvärt nog” nästan aldrig har någon direktkontakt 
med underentreprenörerna. Han berättar hur all kontakt med dessa 
antingen går via platssamordnarna eller via någon av de montörlag som 
finns inom projektet. Han nämner dock ett undantag i form av en 
underentreprenör som, till skillnad från de andra, även har hand om 
montering (och inte enbart grävning). Roland säger, ”… även om jag har 
löpande kontakt med dem så är det tyvärr alldeles för lite tid för att fara ut 
och hälsa på någon, det finns inte en chans”. 

Roland förklarar därefter att de individer och företag som han utanför 
projektet har löpande kontakt med, utöver Electro-Skandia och Ahlsells, 
främst har med materialleveranser att göra. Roland säger, ”… sen blir det ju 
hela transportkedjan också”. Han nämner i detta sammanhang framförallt 
Schenker och DHL och påpekar samtidigt att det både gäller godstransporter 
ut från, och in till, projektet. Han fortsätter att berätta att han givetvis även 
har kontakt med beredarna då det, som han själv säger, ”lätt uppkommer 
frågeställningar”. Roland fortsätter med att säga, ”… man läser ju igenom 
underlaget när det kommer och då kan det ju bli återkopplingar på sådant 
man undrar över”. Vidare beskriver han hur han löpande har kontakt med 
montörslagen då det nästan jämt dyker upp frågor rörande leveransproblem 
eller kompletterande materialbehov.  

Som tidigare nämndes så arbetar ytterligare en inköpare parallellt med 
Roland men med ett speciellt fokus på att köpa in ”opto-material”. Roland 
berättar att han under projektets tre första månader arbetade ensam med 
inköpen men att detta var en omöjlighet och att de därför anställde Mikael. 
Utöver anställningen av Mikael har ytterligare förändringar med tiden gjorts 
vad gäller inköpsförfarandet. Även avropet av mellanspänningskabel, den 
trädsäkra linan, jordlina, optoslang samt nätstationer har flyttats och tagits 
över av Hans och sker idag som en del av den initiala resursplaneringen. 

Vi fortsätter därefter med att samtala kring vilka individer och grupper som 
Roland är mest beroende av samt vilka som är beroende av honom. Roland 
berättar då att den centrala och viktigaste kedjan för honom är från 
resursplanering och beredning, via inköp till montörlagen. Han säger, 
”… även om jag har en del kontakt med platssamordnarna så utgörs den 
mest omfattande kontakten med just beredarna och montörlagen”. När det 
gäller projektets samverkanslinje, det vill säga Pär och MatsOla, så berättar 
Roland att han mycket sällan har någon kontakt med dem för att kunna 
utföra sitt arbete. Den kontakt som han har med Pär och MatsOla är, som 
han själv uttrycker det, främst ”icke arbetsrelaterat skitsnack i fikarummet”. 
Av detta går att konstatera att inköparrollen i projektet är förhållandevis fri, 
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samt att ansvaret för att arbetet ska blir utfört och materialet finns på plats i 
tid fullt ut är Rolands.  

Överlämning och uppstartsmöte 

I samband med att Roland genomför sin beställning så arbetar beredarna 
med att sammanställa beredningen i form av en dokumentationspärm (ofta 
benämnd beredningspärm). Denna pärm får berörd platssamordnare, 
förstemontör/montörlag och underentreprenör ta del av då den har till syfte 
att fungera som huvudsakligt underlag för det fortsatta arbetet. Innan 
platssamordnaren och berörda underentreprenörer får ta del av 
beredningspärmen skall den dock först godkännas av Jämtkrafts 
driftsavdelning. Efter godkännande överlämnas beredningspärmen till 
berörd underentreprenör vid ett så kallat uppstartsmöte där materialet 
noggrant gås igenom. 

Ansvaret för arbetet övergår i samband med detta möte till ansvarig 
platssamordnare, förstemontör och den underentreprenör som ansvarar för 
utförandet. Magnus, som jag tidigare samtalat med och som jobbar som 
beredare, förklarar vad som händer när han är färdig med sitt arbete. 
Magnus säger, ”… när jag är färdig med min del så lämnar jag över allt till 
drift [på Jämtkrafts ordinaries organisation] som granskar allt och sen 
skickar tillbaka det”. När beredningen är godkänd så lämnar beredaren över 
underlaget till platssamordnaren och förstemontören. Förstemontören är 
den som får ta del av allt el-specifikt medan platssamordnaren ansvarar för 
den del av beredningen som behandlar markarbete. Det vill säga den del av 
beredningen som även berörd underentreprenörerna får ta del av. Magnus 
berättar hur detta i praktiken går till: 

 ”Varje gång ett jobb ska gå igång så åker vi ut med platssamordnaren, 
förstemontören och ibland även underentreprenören och går igenom hela 
sträckningen så jag får berätta hur jag hade tänkt. Detta fungerar som en sista 
kontroll inför överlämnandet.” 

Han berättar hur det sedan är platssamordnarnas uppgift att löpande ha 
kontakt och stämma av med underentreprenörerna. Det är även upp till 
platssamordnarna att ha fortsatt kontakt med externa aktörer såsom 
Vägverket/Trafikverket samt kontrollera att Länsstyrelsens eventuella 
påpekanden och krav efterföljs. Utöver detta är det även platssamordnarna 
som löpande varje vecka ser till att allehanda avrapportering kommer in från 
underentreprenörerna. Magnus berättar: 

”Platssamordnaren följer exempelvis upp hur många meter underentreprenörerna 
har grävt, per dag, per vecka osv. […] det kontrolleras ganska noggrant hur vi ligger 
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till, det är ju extremt noga, vi får ju inte börja halka efter någonstans, då faller ju 
allting.”  

Den kontinuerliga uppföljning som platssamordnarna genomför utgör i sin 
tur underlag till den avrapportering som löpande sker vid projektets 
produktions- och byggmöten. Magnus förklarar att om det är någon del av 
projektet – med syfte på de olika delprojekten (sträckningarna) – som visar 
sig gå dåligt så måste omedelbart mer personal och mer maskiner sättas in i 
arbetet. Han påpekar hur viktigt det är att projektet håller den övergripande 
tidsplanen och när jag frågar om det finns andra aspekter som är viktiga så 
säger han, ”… nja, det är tidplanen som är viktig. Pengar, det är ju oftast 
inget bekymmer i den här branschen”. Ett uttalande som åtminstone vittnar 
om vad han uppfattar som den primära prioriteringen.  

Medan vi sitter och samtalar så tar Magnus fram ett exemplar av den 
omfattande dokumentationen (beredningspärmen) som ska överlämnas till 
platssamordnaren, underentreprenören och förstemontören vid ett 
kommande uppstartsmöte. Pärmen är verkligen fullproppad med material 
och jag tar tillfället i akt att bläddra lite bland de kartor, den 
tillståndsinformation och de föreskrifter som samlats in. Det intryck jag får 
då jag bläddrat en stund är att materialet som beredarna tagit fram både är 
informationsrikt och omfattande. Magnus säger, ”… du ser det blir rätt 
mycket dokumentation med tillstånd och underlag, men det är ju däremot 
lite beroende på vilken typ av sträckning det är och hur lång den är”. 
Magnus berättar att även om han har allt i elektronisk form, samlat i 
specifika mappar för respektive sträckning, så är det de fysiska exemplaren 
som utgör underlag för arbetet ute på sträckningarna.  

När all dokumentation väl är framtagen, beredningspärmen färdig och det är 
dags att påbörja grävarbetet vid den aktuella sträckningen, kallas samtliga 
berörda parter till ett så kallat uppstartsmöte. Vid ett sådant uppstartsmöte 
närvarar utöver den berörda platssamordnaren, beredaren som genomfört 
beredningen och underentreprenörerna som skall utföra arbetet, även 
MatsOla [markproduktionsansvarig för projektet] och en projektingenjör 
från Skanskas ordinarie verksamhet. Vid mötet behandlas allt från 
säkerhets-, ordnings- och skyddsregler till aktuella kontraktsfrågor, 
materialleveranser och transportvägar. Det vill säga både ett antal praktiska, 
men även ett antal mer administrativa och juridiska frågor rörande den nya 
sträckningens utförande. Ett uppstartsmöte tar i vanliga fall ungefär 1 ½ till 
2 timmar att genomföra. 
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Fältproduktionen påbörjas 

Efter att uppstartsmötet är genomfört och berörd beredare, 
platssamordnare, underentreprenör och förstemontör åkt ut för att 
gemensamt gå igenom den aktuella sträckningen, så är det dags att påbörja 
själva fältproduktionen. För att förstå hur fältproduktionen går till så börjar 
jag med att, i tur och ordning, möta upp med projektets tre platssamordnare; 
Tommy Nilsson, Roger Svensson och Jens Halvarsson. Utöver att jag får 
möjlighet att sitta ner och genomföra intervjuer med var och en av dem så 
ges jag även möjligheten att följa med samtliga tre under en vanlig dags 
arbete. 

Den första av platssamordnarna jag möter upp med är Tommy Nilsson. 
Tommy har sin bakgrund i Jämtkrafts ordinarie organisation och inleder 
med att kortfattat beskriva sina arbetsuppgifter och sin roll i projektet. Han 
börjar med att förklara att han är den av de tre platssamordnarna som har 
ett lite bredare ansvar där både el-samordning och marksamordning ingår. 
Vidare ingår även ett lite mer övergripande ansvar i Tommys 
arbetsuppgifter. Orsaken till att hans tjänst skiljer sig lite från de andras är 
att han sedan tidigare har erfarenhet från, som han uttrycker det, ”både el-
sidan och grävsidan”. Från projektstart fanns det enbart två 
platssamordnare men ungefär ett år in i produktionen så tillsatts ytterligare 
en platssamordnare då antalet underentreprenörer och delprojekt ökade. 

Platssamordnarnas roll 

Samtalet med Tommy inleds med att jag ber honom beskriva vad han gör, 
”en vanlig dag på jobbet”. Tommy inleder med att förklara att en sådan 
antingen innefattar planeringsjobb inne på projektkontoret eller besök ute 
hos underentreprenörerna. Vanligast är emellertid att han är ute hos 
underentreprenörerna, eller som Tommy väljer att benämna dem, 
”grävlagen”. Tommy berättar, ”… jag åker ut till grävlagen och hälsar på, 
stämmer av och servar med material och så går jag igenom om det är 
något som är oklart”. Jag försöker få Tommy att utveckla mer precist vad 
han gör ute hos underentreprenörerna varpå han förklarar att det helt beror 
på vad de har för problem och tillägger att det är hans jobb att se till att allt 
fungerar.  

Han berättar att det exempelvis är hans jobb som platssamordnare att sköta 
löpande uppföljning, inrapportering av tid, hjälpa till att lösa allehanda 
problem eller tydliggöra oklarheter som kan uppkomma. Vidare ingår även 
att löpande rapportera in eventuella tillbud samt kontrollera och följa upp 
rutiner kring kvalité och miljö. Tommy beskriver hur han fortlöpande, 
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åtminstone en gång i veckan, besöker alla underentreprenörer ute i fält och 
att han, när han är på plats, även vanligtvis träffar montörerna. Han tillägger 
samtidigt att han självklart emellanåt även träffar montörerna inne på 
projektkontoret, då både han och montörerna ofta befinner sig även där. 

Som en del av Tommys arbete så ingår även att stödja förstemontörerna och 
montörlagen så att de, som Tommy uttrycker det, ”… inte ska behöva hålla 
på med en massa onödigt pappersarbete” utan fullt ut kunna koncentrera 
sig på själva produktionen. Han förklarar hur platssamordnararbetet alltid 
innebär både ett krav på flexibilitet, ett behov av att ”hålla många bollar i 
luften” samt att det, som han uttrycker det, ”krävs att man är en person som 
vill ha mycket att göra”. Tommy säger, ”… du vet, ringer det någon så får 
man inte fundera på vad klockan är utan då gäller det att offra en 
halvtimme hit eller en halvtimme dit, det måste man göra för att allt ska 
fungera”. 

Vi fortsätter att samtala kring de personer och funktioner som Tommy är 
mest beroende av och de han har mest kontakt med i projektet. Tommy 
förklarar hur han, utöver underentreprenörerna och montörerna, även har 
omfattande kontakt med både projektets samverkanslinje, de andra två 
platssamordnarna samt inköpsavdelningen. Tommy framhåller i samband 
med detta hur han och de andra två platssamordnarna alltid måste – eller 
åtminstone försöker – ha löpande kontakt med varandra och anpassa sina 
uppdrag till varandras för att inte riskera att samtidigt åka ut till samma 
område. Han vidareutvecklar detta genom att förklara hur vissa 
underentreprenörer kan arbeta mot mer än en front (delprojekt) samtidigt, 
vilket gör att de ibland också har kontakt med mer än en platssamordnare i 
taget. Just detta skapar enligt Tommy ett stort behov av löpande kontakt 
mellan de tre platssamordnarna. Tommy säger, ”… vi försöker att se till att 
vi inte åker en massa kors och tvärs i onödan” och förklarar vidare hur han 
främst ser detta som ett sätt att spara tid. 

I sitt dagliga arbete kan Tommy och de andra platssamordnarna, om behovet 
finns, ta stöd hos MatsOla som är markproduktionsansvarig. Tommy menar 
dock att det för det mesta (denna möjlighet till trots) blir han, eller någon av 
de andra platssamordnarna, som får försöka lösa de eventuella problem som 
uppkommer. Han menar på att det krävs stor erfarenhet för att kunna arbeta 
som platssamordnare då det just handlar om att lösa problem av vitt skilda 
karaktärer. Tommy säger: 

”… du kan inte börja det här jobbet utan att ha en praktisk erfarenhet, det skulle 
aldrig fungera. Du ska helst ha varit med och sett hur man bygger ett helt nät. Helst 
ska du ha gått hela vägen så du vet vad entreprenörerna rent praktiskt håller på 
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med och allra helst ska du ha varit montör och kanske till och med hållit på lite med 
beredningsarbete.”  

Samarbetet mellan platssamordnarna och MatsOla begränsar sig dock inte 
till att MatsOla bara utgör ett stöd för att lösa uppkomna problem. Tommy 
beskriver hur han oftast flera gånger per dag (i allahanda frågor) har kontakt 
med MatsOla samt hur de varje torsdag har gemensamma 
avstämningsmöten. Det vill säga de produktionsmöten som tidigare 
beskrivits. Det främsta målet med dessa möten är, som Tommy ser det, att 
följa upp hur projektet tidsmässigt ligger till och hur produktionen fungerar 
för tillfället. 

Utöver de dagligt återkommande kontakterna med MatsOla så beskriver 
Tommy även hur han i stort sett varje dag behöver göra tilläggsbeställningar 
och därigenom även har omfattande kontakt med projektets inköpsfunktion, 
det vill säga Roland och Mikael. Han påpekar i samband med detta att han 
upplever att projektets lager oftast är välfyllt, men att det även händer att 
Roland måste beställa hem material. Vid sådana tillfällen så levereras det 
beställda materialet till projektets lager inne på I5. Från lagret hämtas sedan 
materialet upp av platssamordnarna som distribuera ut det till det delprojekt 
och de underentreprenörer som är i behov av materialet.  

Vi fortsätter samtala kring den organisationsskiss som ligger på bordet varpå 
Tommy säger, ”… den här har jag ju också mycket kontakt med” och pekar 
på rutan för kontroll och mätning. Tommy fortsätter, ”… de mäter in kabeln 
och då är det upp till mig att tala om vilken sträcka de ska mäta. Sen går de 
med GPS och gör inmätning av kabeln som ligger i marken för att 
dokumentera”. Det vill säga ett arbete som sker efter att en sträckning är 
avslutad och återställd. Tommy fortsätter därefter att peka på 
organisationsskissen och säga, ”… den här också, å den här också” samt 
förklarar hur han även har kontakt med bland annat den grupp som 
genomför manteltesterXXVII. Då jag lite summerande, för mig själv, 
konstaterar att platssamordnarna löpande verkar ha kontakt med de flesta 
andra grupper i projektet så avlutar jag med att fråga om det finns några 
personer som Tommy inte har regelbunden kontakt med. Tommy svarar då 
lite lätt leende ”… nä, de är nog inte så många”. 

Efter att vi strukturerat gått igenom platssamordnarnas kontaktytor i 
förhållande till projektet så återgår vi till platssamordnarnas roll och 
arbetsuppgifter i relation till fältproduktionen. Tommy upprepar då att hans 

                                                             
XXVII Manteltest innebär en kontrollåtgärd för att säkerställa att kabeln inte är skadad. 
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huvudsakliga uppgift är att löpande stödja arbetet och stämma av 
progressionen. När jag ber honom utveckla detta och ge något exempel på 
hur det kan ta sig uttryck i praktiken så exemplifierar han med hur han 
hanterar uppkomna ändringar i produktionen. Tommy berättar då han 
nästintill dagligen skriver ut nya papperskartor för en del av någon 
sträckning och sedan åker ut och lämnar dessa till underentreprenörerna. 
Orsaken till detta är förändringar av sträckningen som uppkommer efter att 
beredningen har färdigställts. Han fortsätter att förklara hur den största 
delen av hans arbetsdag styrs just av de ”problem” eller frågeställningar som 
löpande uppkommer. Förutom att löpande stödja fältproduktionen förklarar 
han hur en viktig del av hans arbete relaterar till slutfasen av varje 
delprojekt. 

När markproduktionsarbetet närmar sig sitt slut så ingår det nämligen i 
Tommys arbetsuppgifter att ta kontakt med Jämtkrafts driftsavdelning för 
att kunna planera de avbrott som måste göras i samband med att 
montörerna skall kunna utföra montagen. Tommy förklarar hur han vid ett 
avbrott manuellt måste skriva en avbrottsbegäran där det framgår vilken 
linje och station som ska tas ur drift. Denna begäran ska sedan godkännas av 
driftledaren varpå information om det planerade avbrottet skall skickas ut 
till allmänheten. När informationen går ut till allmänheten har berörda 
kunder även möjlighet att komma in med en så kallad ”erinran” om de har 
några invändningar. Tommy uppger dock att det mycket sällan är fallet att 
detta händer.  

Driftsavdelningen utfärdar i samband med varje avbrottsbegäran även en 
kopplingssedel som underentreprenörerna och montörerna måste jobba 
efter för att driftsavdelningen ska veta var i nätet arbete sker. Tommy säger 
sammanfattande, ”… driftsavdelningen har jag ofta kontakt med, vi pratar 
med varandra varenda vecka”. Tillsammans med en av de andra 
platssamordnarna sköter Tommy kontakten med driftsavdelningen för 
samtliga delprojekt. Totalt rör det sig om fem förstemontörer som alternerar 
mellan de olika underentreprenörerna och sträckningarna (delprojekten). 
Detta innebär i praktiken att en förstemontör således kan stödja två eller tre 
olika underentreprenörer vid samma tidpunkt. 

Vid en av mina tidigare intervjuer med Magnus, som arbetade som beredare, 
så berättade han om hur en stor del av grävarbetet sker i anslutning till 
vägar. Mot bakgrund av detta så passar jag på att ta upp denna fråga även 
med Tommy. Tommy förklarar då att det snarare är en strävan än ett faktum 
att de förlägger kabeln i vägbanken. Han säger, ”Vägverket vill ju egentligen 
inte att vi ska vara där men det är ju en förhandlingsfråga”. Tommy 
nämner även i samband med detta att han självklart har en del kontakt med 
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både Vägverket/Trafikverket (angående trafikplaner) och Telia (angående 
samförläggning) men att det är MatsOla [markproduktionsansvarig] som i 
störst utsträckning sköter kontakten med dessa. Han fortsätter förklara att 
det emellertid är beredaren som gör en skiss över trafikplanen men att det 
sedan är MatsOla som har det övergripande ansvaret. Tommy avslutar med 
att konstatera, ”… fast i slutändan måste ju jag kolla att det finns 
trafikplaner, annars kan vi ju inte utföra arbetet”. 

Under den inledande delen av vårt samtal nämnde Tommy även lite i 
förbigående hur rollen som platssamordnare innefattar uppföljning av 
rutiner och regler kring kvalité och miljö. Jag ber Tommy utveckla detta 
varpå han säger: 

 ”… som platssamordnare har man ansvar för att hålla koll på kvalitén, att det blir 
ett bra arbete som utförs där ute […] vad gäller miljömålen däremot så är det 
övergripande MatsOla som har hand om detta. Han har gjort någon miljöpärm som 
han delar ut och det är ju han som även följer upp sådant som har med miljö att göra 
[…] även om det blir ett tillbud så är det MatsOla vi ska prata med.” 

Jag ställer några ytterliga frågor till Tommy om hur han i praktiken berörs av 
de miljökrav som finns med som en del av avtalet mellan projektet och 
underentreprenörerna. Tommy säger, ”… det står exempelvis att vi inte får 
spilla olja och ser vi något sådant så rapporterar vi självklart in detta. Men 
å andra sidan så åker vi inte omkring och jagar någon”. Då jag tidigare 
förstått att beredarna spenderar en hel del tid med diverse miljö- och 
tillståndsfrågor så nämner jag grävning i anslutning till fornminnen eller 
Natura 2000 områden för att utveckla samtalet. Tommy säger då: 

 ”… om det är så att vi är planerade att utföra ett grävarbete på ett sådant ställe så 
måste jag veta detta så att jag kan informera arbetslagen vad som gäller och om de 
inte får jobba där […] sådana ärenden får jag rätt ofta. Det finns alltid en delsträcka 
här eller där som berörs […] var det finns, det måste vi hålla reda på så att 
underentreprenörerna är informerade, det är viktigt.”  

Tommy berättar sedan att det är beredarna som, tillsammans med personal 
på Jämtkrafts huvudkontor, har hand om att se till vad de får och inte får 
göra och att det sedan är upp till platssamordnarna att se till att detta 
efterföljs. Det vill säga, beredarna ansvarar i första hand för att ta fram 
underlag, MatsOla har det huvudsakliga övergripande ansvaret och 
platssamordnarna har ett underordnat kontrollansvar. Vi fortsätter samtala 
kring i vilken utsträckning som platssamordnarna i andra situationer 
behöver tänka på KMA (kvalité, miljö och arbetsmiljö) aspekter, varpå 
Tommy hänvisar till sin erfarenhet och säger: 
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 ”… jag har varit med så pass länge så jag vet vad som är bra och inte, vad som 
fungera och vad som inte fungerar. Jag kan ibland köpa en dyrare produkt för att 
jag vet att den fungerar bättre […] och det har ju med erfarenheten att göra, att man 
exempelvis har varit ute och jobbat praktiskt.”  

Därefter kompletterar han med att förklara att även om han vet att ”KMA 
delarna” är viktiga så är det ändå tidsplanen som är hans huvudsakliga 
prioritering. Han säger, ”… tid kostar ju pengar så det är bättre att ta ett 
beslut än att någon ska stå där och inte ha något att göra” varpå han 
förklarar hur han har ganska stor autonomi i sina beslut. Ett exempel på 
detta är att han inte behöver projektledningens godkännande för att göra 
inköp och endast behöver redovisa totalsumman av sina inköp.  

När vi avslutat vårt samtal kring KMA så går vi över och samtalar kring 
informationsspridning och de tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga för 
att samordna olika aktiviteter inom projektet. Tommy återkommer då till de 
produktionsmöten som veckovis hålls och förklarar hur dessa är centrala 
både för informationsspridning men även för att hålla koll på vad som 
händer i projektet. Utöver dessa möten så säger Tommy hur den mesta 
kontakten ”som har med att sköta arbetet” sker informellt och avslutar med 
att säga, ”… om någon vill mig något får de ringa”. Men trots att det mesta 
arbetet och kontakter med omgivningen sker på en förhållandevis informell 
basis finns dock vissa tekniska hjälpmedel som stöd.  

Tommy nämner att han exempelvis har en GPS har till sitt förfogande och att 
de inom projektet både använder vissa kartstödsfunktioner och vissa 
projektledningsverktyg. I samma andetag fortsätter han dock med att påpeka 
att han själv har så lång erfarenhet att han i stort sett vet var varenda stolpe 
står och att han därför inte är i behov av vare sig någon GPS eller något 
kartstöd. Det enda som han säger att han inte skulle kunna klara sig utan är 
mobiltelefonen, samt XpowerXXVIII i viss mån.  

För att jag ska få en tydligare bild av den faktiska arbetsgången och hur 
Xpower används av platssamordnarna så genomför Tommy en 
demonstration för mig vid sin arbetsplats. Tommy börjar med att visa 
underlaget som kommer från Jämtkrafts driftsavdelning med önskemål om 
hur nätet ska byggas. Han förklarar samtidigt hur det är i detta skede som 
beredarnas arbetsuppgifter initieras och nämner hur problematiskt det 
inledningsvis var då inte alla beredare fullt ut hade lärt sig systemet. Han 
beskriver hur beredningar först ritades för hand och sedan manuellt fördes 

                                                             
XXVIII Det nätinformationssystem med GIS funktionalitet för energidistribution som används både i 
projektet och inom Jämtkrafts ordinarie organisation. 
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in i systemet. Han säger, ”… för du vet det måste in. Det är här som 
driftledaren kollar hur nätet är driftsatt” och fortsätter, ”… så det här [och 
pekar på skärmen] måste vara igång innan vi tar nätet i drift”. Han 
utvecklar resonemanget genom att förklara att Xpower inte bara fyller en 
funktion i beredningsarbetet utan att det är i Xpower som nätet styrs även 
efter ombyggnationen är klar. Han berättar hur det är driftledaren på 
Jämtkrafts ordinarie organisation som grundläggande ansvarar för både hur 
nätet ska se ut, för driftsättningen och slutlig beräkning. 

Efter utsvävningen rörande tidigare problem så visar Tommy hur det enkelt 
går att byta mellan vyerna i systemet. Med bara ett par knapptryckningar går 
det dels att visa det gamla nätet med luftledningar, vidare både det gamla 
och det nya nätet samtidigt för att sedan rensa bort den äldre dragningen 
och enbart visa det nya nätet. I systemet framgår således Jämtkrafts hela 
högspännings- mellanspännings- och distributionsnät. De olika näten 
markeras med olika färgkodningar och det går tydligt att se den planerade 
dragningen och de nätstationer som ska in i det nya nätet. Även detaljerad 
information för respektive nätstation med allt från serienummer till modell 
och effekt går att visa med några få knapptryckningar.  

Platssamordnarnas stöd 

Från platssamordnarnas sida har relationen till MatsOla främst beskrivits 
som en supportfunktion för uppkomna problem och en instans för 
avrapportering. För att få ytterligare ett perspektiv på samarbetet mellan 
MatsOla [markproduktionsansvarig] och platssamordnarna, så bokar jag in 
ett möte med MatsOla.  

Vi inleder vårt samtal med att samspråka kring MatsOlas relation med 
platssamordnarna och i vilket utsträckning, samt rörande vad, de har 
kontakt med varandra. MatsOla börjar med att nämna de produktionsmöten 
som han har med platssamordnarna varje vecka. Han beskriver hur syftet 
med dessa är att samla in uppgifter om vad som sker på respektive 
sträckning samt, som han uttrycker det, ”… koordinera och stämma av 
eventuella problem”. Under dessa möten avhandlas även speciella 
inköpsbehov, ekonomi och delprojektens fortskridande. MatsOla menar att 
han gör detta för att få en samlad bild över arbetet och på så vis i ett tidigt 
skede kunna identifiera eventuella flaskhalsar i produktionen. Han förklarar 
att detta är viktigt för att kunna upptäcka om det måste tillsättas ytterligare 
resurser någonstans. Han kompletterar med att säga att de även tar upp och 
behandlar huruvida det har varit några klagomål, tillbud eller om det har 
varit några andra KMA-frågor eller frågor rörande säkerhet. 
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MatsOla förklarar även hur han alltid har dagligen telefonkontakt med 
platssamordnarna och att dessa samtal kan röra sig om lite vad som helst. 
När vi fortsätter samtalet kring relationen med platssamordnarna så säger 
han spontant att han dock upplever sig ha ”sämre styrning” på 
platssamordnarna än han är van vid i andra projekt. Han säger: 

”… man försöker ju peka med hela handen, men de har ju andra saker för sig, de har 
jourer och kurser och massa annan verksamhet […] de blir lite splittrade på så vis, 
det ser jag ju som en nackdel […] nu har de ju ordnat en kurs i motorsågshantering 
som alla på Jämtkraft ska gå under tre dagar, det är ju inte så bra. Sen så får man 
för sig att ordna en kurs i terrängkörning med fyrhjuling och då blir de borta någon 
dag eller två på det […] uppe på detta har de även jour och det är inte i projektet 
utan i den ordinarie organisationen.” 

Han fortsätter dock med att förklara att det finns andra aspekter som är mer 
positiva i relationen till både platssamordnarna och underentreprenörerna 
och påpekar den närhet som finns inom projektet. Han säger, ”… vi har ju 
väldigt nära till varandra, det blir sällan några långbänkar. Man stöter ju 
alltid på olika typer av problem men vi löser dessa väldigt fort”. Han 
avslutar sedan med att påpeka behovet av bra personkemi samt vikten av att 
förstå entreprenörernas resultatorienterade inställning till arbetet. MatsOla 
säger: 

 ”… det viktiga för att få detta att fungera är att hålla lågan brinnande och det sitter 
ju i personkemin […] Du ska komma ihåg att jag har varit maskinentreprenör i tjugo 
år så jag vet hur dessa resonerar. Du måste förstå deras sätt att tänka, de är väldigt 
praktiskt lagda och vill se resultat av vad de gör. I Skanska och Jämtkraft däremot, 
vi kan hålla på med en massa onödigt med pappersarbete, och det ena och det andra. 
Det kan ju växa till berg, men det finns inte i entreprenörernas värld […] jag kan ju 
lite av pappersvärlden, men jag vet ju även hur de tänker och då kan man förstå vad 
som egentligen är viktigt av detta papperssamhälle […] de är ju det man måste 
fokusera på, om du förstår vad jag menar!” 

Efter att han förklarat hur han anser att entreprenörernas syn på arbetet 
skiljer sig från synen inom andra delar av projektet så går vi över till att 
samtala kring hans kontakt med övriga delar av projektet. Han nämner då 
först markägarna och säger att det uppstår en hel del frågor som både 
initieras från denna grupp men även på annat sätt berör dem. Han berättar 
att han har mest kontakt med markägare när produktionsarbetet pågår 
medan det är beredarna som sköter kontakten under beredningsarbetet. Han 
säger: 

”… du vet det händer alltid någonting. Även om det är planerat att vi ska göra på ett 
visst sätt så begås det alltid individuella missar. Någon gräver exempelvis av ett 
vattenrör på någons tomt, eller så begås något annat misstag bland alla dessa 
arbetslag.” 
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MatsOla fortsätter att berätta att när någonting händer så är det väldigt 
vanligt att markägare ringer till honom och är upprörda varpå han således 
får försöka lösa problemen med platssamordnarnas hjälp. Utöver markägare 
så förklarar MatsOla att han naturligtvis även har kontakt med beredarna 
och att det är beredarna och Lantmäteriet som är de viktigaste aktörerna för 
att han själv ska kunna genomföra sitt arbete. Han fortsätter med att säga, 
”… den centrala linan det är egentligen Lantmäteriet och beredarna. Vi 
måste få fram arbetshandlingar […] utan arbetshandling så fallerar allt, 
det är då det blir förseningar”. 

Han fortsätter beskriva hur han har kontakt med leverantörer av sand och 
grus samt annat material för markproduktionen och återställande av 
markvegetation. MatsOla förklarar hur inköp av dessa saker går direkt via 
honom och inte via projektets inköpsavdelning som med övrigt material. 
Han fortsätter att beskriva hur han, om det exempelvis finns behov av grus 
vid en viss front, först kollar upp möjliga grustäkter som ligger lämpligt till i 
närheten av den berörda fronten och vilka priser som det går att få vid dessa 
täkter. När sedan entreprenörerna kommer på uppstartsmötet så får de 
information om var de ska beställa stenmaterial ifrån. Själva inköpet av 
material får entreprenörerna dock sköta själva. MatsOla förklarar hur viktig 
den hjälp han får av Skanskas supportfunktion är och säger vidare att inköp 
för hans del i stor utsträckning görs med hjälp av denna. MatsOla säger, 
”… allt större som arbetslagen är i behov av, såsom vägtrummor, 
sprängjobb, osv., köps ju in via supportfunktionen”. Något som kan 
jämföras med vad som köps in via projektets inköpsavdelning i form av 
kompletteringar av el- eller optomaterial. 

En kompletterande bild 

För att vidare komplettera min bild av platssamordnarnas dagliga arbete så 
möter jag några dagar senare upp med Roger Svensson som även han 
arbetar som platssamordnare i projektet. Utöver att jag får möjlighet att 
genomföra en intervju med Roger, så får jag även senare samma dag 
möjlighet att följa med honom ut till ett så kallat ”grävteam”. Under den ca 
två timmar långa bilresan ut till (och tillbaka från) underentreprenören så 
får vi även på tu man hand möjligheten att samtala lite mer informellt. 

Till skillnad från Tommy så har Roger ingen bakgrund i vare sig Jämtkraft 
eller Skanska. Roger är dessutom den av de tre platssamordnarna som har 
arbetat kortast tid i projektet. Jag ber honom därför att inleda med att 
berätta om sin egen bakgrund och hur han kom in i projektet. Roger börjar 
med att förklara hur han och MatsOla yrkesmässigt sedan tidigare hade haft 
kontakt samt att han själv har en bakgrund som entreprenör. Roger har 
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exempelvis i egen regi arbetat med anläggningsentreprenader både åt Telia 
och Vattenfall. Innan han började arbeta i Destination 2011 så hade han även 
varit anställd som projektledare i ett liknande infrastrukturprojekt i 
Västernorrland och Västerbotten. Han förklarar hur han just tack vare sin 
erfarenhet av större projekt, samt sina goda kontakter med många 
entreprenörer, fick möjligheten att komma in i projektet. I slutet av 2007 
blev Roger kontaktad av MatsOla då det inom projektet var en hård 
belastning på de två befintliga platssamordnarna. Roger säger, ”… när det 
visade sig vara för hårt för de två som fanns så väckte han [MatsOla] 
frågan att ta in en till person […] och då hade han tydligen mig i åtanke”. 
Bara några månader efter att Roger kontaktats av MatsOla så började han 
arbeta i projektet. 

När Roger kort beskrivit sin bakgrund och hur han kom in i projektet så 
börjar han berätta hur hans vardag ser ut och vilka arbetsuppgifter som 
ingår i det dagliga arbetet. Han bekräftar i stort den bild som Tommy 
tidigare gett av platssamordnarrollen och de arbetsuppgifter som ingår. Han 
förklarar hur allt i grund och botten kretsar kring att ”utgöra ett stöd till 
underentreprenörerna”. Roger säger lite sammanfattande, ”… är det några 
problem med saker som markägare eller beredningar så är det jag som ska 
hålla kontakten och driva sådant”. Han framhåller dock samtidigt att det 
som egentligen – i grund och botten – styr vad som sker ute på respektive 
delprojekt, är den beredningspärm som sammanställs av beredarna. Roger 
förklarar, ”… i den finns ju allt, ritningar över det befintliga nätet som står 
idag och handlingar för nätet som ska läggas […], information både om 
nätet ska ner i marken eller om linorna ska bytas”. 

Roger berättar att beredningspärmen, utöver själva arbetsbeskrivningen, 
även innehåller omfattande information rörande miljö- och kvalitetskrav. 
Han tilläger dock att det utöver beredningspärmen även finns en annan 
pärm, en så kallad ”bodpärm”, som enbart fokuserar på kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö. När det gäller underlag och stöd till underentreprenörerna så är 
det just bodpärmen och beredningspärmen som styr själva arbetet. Roger 
säger, ”… det är det underlag de har [… ] och så har de ju mig” med syfte på 
platssamordnarens centrala roll i entreprenörernas vardag. Roger fortsätter 
därefter att beskriva på vilket sätt, samt i vilket utsträckning 
entreprenörerna introduceras till beredningspärmen.  

Roger bekräftar det som tidigare framkommit om att beredningspärmen 
initialt behandlas på det uppstartsmöte som hålls inför varje ny sträckning. 
Utöver uppstartsmötet så beskriver han hur han alltid, tillsammans med den 
berörde underentreprenören, platssamordnaren och förstemontören åker ut 
och inspekterar den aktuella sträckningen. Syftet med detta är att 
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underentreprenören (och delvis han själv) ska kunna skaffa sig en 
uppfattning av arbetes omfattning samt vilka maskiner, vilken utrustning 
och vilket personalbehov som underentreprenörerna kommer att ha. Dessa 
två introducerande moment sker oftast i nära anslutning till varandra, 
vanligtvis endast med några dagars mellanrum. Men bara för att 
beredningspärmen är överlämnad och de tre introducerade momenten är 
genomförda, så innebär detta dock inte att arbetat med beredningspärmen 
är över.  

När vi fortsätter vårt samtal så berättar Roger om hur det då och då uppstår 
ett behov av att revidera informationen i beredningspärmarna. Detta är en 
arbetsuppgift som ingår i platssamordnarnas åtaganden. Han förklarar hur 
han vanligtvis brukar göra detta direkt för hand i pärmen och att mycket av 
detta arbete går på, som han uttrycker det, ”… rutin och känsla”. Han menar 
att denna typ av löpande arbete kräver att de inblandade parterna – det vill 
säga både platssamordnare och underentreprenörer – måste vara erfarna. 
Roger säger: 

”… det var antagligen en av anledningarna att MatsOla tyckte att jag skulle komma 
in i projektet. Man har ju hållit på mycket med sådant här […], dels hållit i och dels 
kört själv, så man vet ju till och med hur det ser ut i marken och allting […], så man 
har ju en annan blick för det hela.” 

Jag påminns tydligt om mitt tidigare samtal med Tommy när Roger börjar 
prata om behovet av ”rutin och känsla”. Även Tommy uttryckte ju tydligt hur 
han ansåg att det krävdes stor erfarenhet för att kunna arbeta som 
platssamordnare. Vi fortsätter därför samtala kring behovet av att vara 
erfaren varpå jag frågar Roger vad han, med sin erfarenhet, anser är det mest 
centrala för att projektet ska lyckas. Efter en lång paus av eftertanke säger 
Roger utan att direkt svara på frågan, ”… nog tror jag att vi kommer att 
lyckas få ner kabeln, men jag är lite skeptisk till att vi ska hinna bli klar till 
2011”. Roger berättar att projektet redan inledningsvis låg efter tidsplanen 
och att visst linjearbete har fått skjutas på framtiden då sommarperioden 
måste utnyttjas till grävarbete. Han säger vidare, ”… till vintern tror jag att 
de kommer att behöva sätta in mer folk på linbyten då de hade för lite folk 
under denna vinter”. Han tillägger dock att han har fått uppfattningen att 
det är väldigt viktigt att bli klar i tid och då får det istället kosta lite mer. 

Vi återknyter till temat ”pärmarnas betydelse” och vilket innehåll och syfte 
som bodpärmen har. Jag ber Roger utveckla sitt uttalande kring miljö- och 
kvalitetskrav varpå han säger, ”… det är sådant som entreprenören bara 
måste följa”. Han förklarar hur det även till viss del är hans roll att se till att 
dessa regler efterföljs men att det även är så att Jämtkraft och Skanska kan 
komma ut och genomföra miljörevision på plats. Roger säger, ”… ser jag att 
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det är något som är fel så ska jag anmärka på detta och anmäla det […] 
och där kommer även skyddsutrustning in”. Ett uttalande som bekräftar 
den tidigare givna bilden rörande platssamordnarnas kontrollfunktion. Lite 
senare blir det dock tydligt att kontrollarbetet inte alltid är så omfattande i 
praktiken.  

Senare samma eftermiddag, under vår bilresa ut till ett av de delprojekt som 
Roger ansvarar för, kommer vi in på samma tema igen. Roger förklarar då 
för mig, lite mer informellt, vilken stor frihetsgrad underentreprenörerna 
har och vilket ansvar de därigenom förväntas ta. Han berättar hur han som 
platssamordnare förväntas finnas där och stötta underentreprenörerna i 
produktionen men att det inte är möjligt för honom att kontrollera allt i 
minsta detalj – vare sig om det har med miljö, kvalitet eller arbetsmiljö att 
göra. Jag ställer en fråga till Roger om han själv anser sig ta, eller behöva ta, 
miljö- eller kvalitetsrelaterade beslut eller hänsyn i sitt arbete. Roger säger 
då, ”… nä, jag behöver väl inte engagera mig så hårt i det […] åtminstone 
inte varje dag, men jag behöver ju veta vad som gäller i alla fall”. Som en 
följd av detta uttalande kan jag inte låta bli att fråga hur stor del av de krav 
som ställs på underentreprenörerna verkligen uppfylls varpå Roger säger:  

”… de är rätt duktiga, åtminstone vad jag har hört eller vad jag vet […] men det är ju 
huvudsaken att de har koll på alla papper, för om någon kommer ut och gör en 
revision så måste de kunna plocka fram allt […] annars blir det ju ett minus i 
protokollet.” 

Han förklarar vidare att i stort sett samma sak gäller för honom när det 
handlar om ekonomi. Roger tydliggör detta med att förklara hur 
beredningen fullt ut ligger till grund för den budget som upprättas och att 
denna endast marginellt justeras då området gås igenom med 
underentreprenören. Roger behöver med andra ord bara vara marginellt 
inblandad i de ekonomiska aspekterna. Roger nämner även att kostnaderna 
övergripande styrs och beräknas utifrån EBRXXIX och avslutar med att säga 
att detta innebär att han kan ha fullt fokus på uppgiften. 

Även om Roger anser att han kan ha fullt fokus på uppgiften så uppfattar 
han ändå att rollen som platssamordnare är mer krävande än han tidigare 
varit van vid. Han förklarar detta med att det är ”… mer att hålla reda på” än 
i de projekt han tidigare arbetat i samt att han exempelvis utöver det 
”vanliga flödet” även har ansvar för bromontage. Det vill säga montage av 
kabeln vid undersidan av broar när ett vattendrag skall passeras. 

                                                             
XXIX Elbyggnadsrationalisering - En standard för rationell planering, byggnation och underhåll av 
eldistributionsanläggningar. 
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Bromontage är något som vid återkommande tillfällen sker under projektets 
gång. Roger uppskattar att det rör sig och ca 400 meter bromontage samt 
förklarar hur detta kräver separata ansökningar och tillstånd. Han påpekar 
även att det är viktigt att allt detta arbete är klart i tid så att det inte skapar 
förseningar i projektet. Vid bropassager blir även Vägverket/Trafikverket 
inblandade. Roger förklarar hur viktigt det är att ha en löpande och öppen 
dialog med dem då det ibland kan vara så att det exempelvis finns önskemål 
om vilken sida om bron som förläggning skall ske. 

Roger fortsätter reflektera över eventuella skillnader mellan detta projekt 
och sina tidigare erfarenheter och konstaterar att han egentligen inte anser 
att det är några större skillnader utöver att han just upplever att det är mer 
att hålla reda på. Roger säger, ”… det är ju lite andra kablar att hålla på, lite 
nya problem som uppstår, annars är det ungefär samma”. Inte heller 
kontraktsformen, det ekonomiska upplägget eller den organisatoriska 
strukturen upplever Roger har någon större inverkar på hans dagliga arbete 
eller roll. Han säger, ”… jag går på timmar och får milersättning, så det blir 
ingen skillnad för mig”. Oavsett upplägg menar han på att drivkraften ändå 
är att göra ett bra jobb. Roger framhåller emellertid den tidspress som han 
upplever finns i projektet. Han förklarar hur han tror att detta dels beror på 
hur mycket resurser som underentreprenörerna sätter in och dels på att 
beredningarna inte alltid varit färdiga i tid, något både han och Tommy 
tidigare varit inne på.  

Efter att vi avklarat innehållet och utmaningarna med platssamordnarnas 
arbete så glider samtalet över till projektets samlokalisering. Roger förklarar 
då att han tror att det är mycket viktigt att de sitter tillsammans och säger, 
”… vet du, annars har det varit svårt”. Roger hänvisar till sin egen 
erfarenhet och säger att desto större ett projekt är desto viktigare är det att 
ha en bra sammanhållning och att det då är viktigt att sitta i gemensamma 
lokaler. Han exemplifierar med några egna tidigare erfarenheter och sägar 
att han inte tror att det skulle fungera lika bra om projektet inte hade suttit 
samlokaliserat. Han tillägger att en stor fördel med samlokaliseringen är att 
det möjliggör snabba och direkta beslutsvägar, eller som han utrycker det 
”… det är bara att knacka på när man behöver snacka ihop sig om något”. 
Roger bekräftar även vad som tidigare framkommit vad gäller 
informationsspridning. Det vill säga att den mesta informationen sprids 
muntligt via telefon eller genom att just ”… knacka på hos någon”. Han 
framhåller även, i likhet med de flesta andra, betydelsen av de 
produktionsmöten som regelbundet hålls.  

Innan vi möter upp med underentreprenörerna så passar jag på att fråga 
Roger hur välinformerade och insatta han uppfattar att de är när det gäller 
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projektet i stort. Roger förklarar då att många av entreprenörerna, då och då, 
är inne på I5 för att hämta material eller för att få tidsedlar påskrivna och att 
de därigenom får en naturlig kontakt och kan prata med de andra i projektet. 
Roger avslutar med att säga, ”… de är ganska insatta i vad som händer […] 
de hör ju exempelvis när det har strulat till sig och när vi inte har hunnit 
med”.  

Underentreprenörernas arbete 

Ute i en byggbarack i Trångsviken genomför jag en gruppintervju med ett av 
de så kallade ”grävteamen”, det vill säga en grupp underentreprenörer som i 
detta fall består av tre personer. Ingen av dessa är inte direkt anställda av 
vare sig Skanska eller Jämtkraft utan egenföretagare som ingår i projektets 
incitamentsupplägg. Entreprenörerna ingår även i en företagspool vid namn 
Reaxer och två av personerna är egenföretagare/småföretagare och den 
tredje personen är anställd i ett av företagen. Ytterligare en entreprenör 
ingår i grävteamet men han är inte på plats denna dag. 

”Vi åker ju hit och börjar gräva” 

När vi har satt oss ner i baracken så inleder jag med att be entreprenörerna 
berätta hur de går tillväga från uppstartsmötet, som utgör startskottet, tills 
att de har kommit igång med själva grävarbetet. En av entreprenörerna 
skrattar till och säger med glimten i ögat, ”… vi åker ju hit och börjar gräva”. 
En av de andra tillägger sedan, ”… man etablerar sig väl då” och förklarar 
att de åker igenom området tillsammans med platssamordnaren för att veta 
vad som ska göras och hur sträckningen ser ut. Samma entreprenör 
fortsätter, ”… och förhoppningsvis är det ju då utstakat […] om de står kvar 
några käppar vill säga”, med syfte på det förarbete i form av markörer som 
beredarna har varit ute och satt i terrängen. Orsaken till uttalandet ”om det 
står kvar några” förklarar han vidare med att utstakningen sker vintertid 
och att det ofta varit så att markörerna tippat när snön smält bort. Men han 
säger sedan lite överslätande, ”… men man vet ju sträckningen på ett 
ungefär, så man behöver ju inte gå och resa upp dem”. 

Efter att entreprenörerna har åkt igenom området tillsammans med 
platssamordnaren och fått klart för sig hur sträckningen ser ut samt vilken 
utrustning de är i behov av, så sker en så kallad etablering. Etableringen 
innebär att behövlig utrustning och maskiner fraktas till platsen samt att en 
depå för material upprättas. Till denna depå fraktas kabeltrummor och slang 
för att entreprenörerna själva ska kunna hämta kabelmaterial vid behov. 
Avståndet till depån kan variera beroende på var det finns lämpiga 
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uppställningsplatser. Efter etableringen påbörjas det faktiska grävarbetet 
med beredningen, platssamordnarna och den utsatta stakningen som stöd. 

Ett komplement till beredningspärmen 

Efter den korta beskrivningen av etableringsförfarandet så fortsätter vi 
samtalet kring den beredningspärm som ligger slängd tillsammans med lite 
tidningar på bordet i baracken. Jag frågar hur mycket av dokumentationen 
de är i behov av efter att de har gått igenom sträckan med platssamordnaren. 
Jag får en kollektiv kvävt skratt tillbaka och en av entreprenörerna säger, 
”… den här” och pekar på den laminerade A3-kartan som platssamordnaren 
sammanställt i några exemplar. Entreprenörerna förklarar att de behöver 
veta från vilken punkt till vilken punkt de ska gräva och i stort sett inget 
annat. En av dem säger sedan, ”… och sen så behöver vi ju ett 
telefonnummer” och nickar mot Roger [platssamordnaren] som även sitter 
med i baracken. 

Jag ber entreprenörerna utveckla hur de ser på sitt behov av den 
dokumentation och underlag som de får ut – det vill säga bodpärmen och 
beredningspärmen. Jag får först inget direkt svar men en av entreprenörerna 
förklarar sedan att de faktiskt klarar sig gott med bara den laminerade A3- 
karta som platssamordnaren har sammanställt. Han fortsättar att förklara 
att det ibland är svårt att förstå beredningarna och säger: 

”… beredningarna skiljer sig rätt ordentligt, från beredare till beredare alltså. Ingen 
beredning är den andra lik […] det kan skilja oerhört mycket hur lättfattat det är och 
hur mycket information som finns med.” 

En annan entreprenör fortsätter, ”… det vi behöver veta är vilken sträckning 
vi ska gräva, eventuella hinder och kabelutsättning”. Den tredje 
entreprenören fyller i, ”… och vilket material vi ska använda, vilka kablar 
och vilken storlek […] sedan klarar vi oss själva”. 

När etableringen är klar påbörjas i praktiken själva markarbetet. Beroende 
på hur terrängen ser ut, och vilka hinder i form av vägar, murar, sten- eller 
bergpartier som entreprenörerna stöter på, så anpassas arbetsmetoderna. 
Metoderna för att skapa den fåra som kabeln senare skall läggas i varierar 
från vanlig grävning till plöjning, knackning, fräsning eller sprängning. De 
vanligast förkommande metoderna i projektet är grävning och plöjning för 
lättframkomliga markslag. Knackning och sprängning används i mindre 
utsträckning och är anpassade till sten- och bergpassager som oftast (om 
möjligt) undviks redan i beredningsfasen. En annan vanligt förekommande 
metod är tryckning som används vid exempelvis vägar, stenmurar och 
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passager av vissa bäckar. Tryckning innebär att en fåra grävs på båda sidor 
om hindret varpå en metallkolv trycks under hindret och därefter skjuts ett 
plaströr in för att möjliggöra dragning av kabel. Genom detta 
tillvägagångssätt behöver således ingen åverkan göras på markytan, det vill 
säga den väg eller mur som tryckningen sker under. 

Då entreprenörerna tidigare nämnde att de främst är i behov av den 
laminerade A3-kartan, samt möjligheten att kontakta platssamordnaren, så 
ber jag dem beskriva i vilket syfte och ungefär hur ofta de har kontakt 
platssamordnaren. En av dem förklarar att de kontaktar platssamordnaren 
när de får problem med något de själva inte kan lösa och exemplifierar med 
en händelse från föregående vecka. Han säger, ”… du vet då stötte vi riktigt 
på patrull” och förklarar hur de inte kunde gräva den sträckning som var 
planerad. Orsaken till detta var att de under dagen stötte på uppstickande 
berg som inte hade upptäckts vid beredningen. Entreprenören förklarar hur 
de då tog kontakt med platssamordnaren, som i sin tur ringde beredaren, 
som fick ta kontakt med markägaren för att höra sig för om de kunde gå en 
annan sträckning. I detta fall var det inget problem för markägaren att de 
justerade sträckningen varpå de kunde gräva en omväg på ett par hundra 
meter. Den förändrade sträckningen ritades därefter in i beredningen som 
underlag för den dokumentation som senare skapas. 

I den uppgrävda fåran, som är ca 60 cm djup, läggs sedan jordkabel, slang 
för fiber samt 15 cm ovanför ett brett markörband i plast för att minimera 
riskerna för att kabeln ska grävas av vid ett senare tillfälle. Innan den 
uppgrävda fåran fylls igen så kontaktas den förstemontör som är knuten till 
sträckningen. Förstemontören kommer då ut och kopplar ihop skarvar och 
monterar anslutningar till transformatorstationer och andra 
kopplingspunkter. När el-montaget är klart återställs sträckningen genom 
att fåran fylls igen varpå ytlagret i den mån det är möjligt återställs till sitt 
ursprung. 

Vi fortsätter med att samtala kring de aktiviteterna som utgör 
entreprenörernas vardagliga arbete och kommer in på återställande av mark. 
En av entreprenörerna förklarar att det ibland, i efterhand, kommer 
markägare som har synpunkter på arbetet men att dessa då skickas till 
platssamordnaren. En annan entreprenör säger, ”… då är det ju hans 
problem” och nickar med ett stort leende bort mot Roger. De berättar vidare 
att de inte vet om det kommer att blir några problem med den återställda 
marken på sikt. Anledningen till detta är att slutregleringen inte kan ske 
förrän ett par år efter sträckningens färdigställande. En av entreprenörerna 
fortsätter med att säga, ”… sedan kan vi ju ha grävt av någon dränering 
eller liknande, något som inte märks förrän om ett par år”. Ansvaret om 
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något sådant skulle hända och de eventuella kostnader det skulle innebära 
belastar dock inte de enskilde entreprenörerna utan projektet i stort. Om 
några problem på sikt skulle uppkomma innebär det i praktiken ett 
kompletteringsjobb utanför det befintliga avtalet. 

Samarbetet ute i fältproduktionen 

Då samtalet kring själva arbetsmomenten som ingår i fältproduktionen är 
avklarade så tar vi en kopp kaffe och fortsätter att samtala kring hur 
entreprenörernas samarbete med andra delar av projektet ser ut samt hur 
det fungerar. Entreprenörerna förklarar då att de anser sig vara ganska 
självständiga men att de såklart är beroende av både beredarna, 
platssamordnaren och montörlagen. En av entreprenörerna förklarar hur de 
även har viss kontakt med MatsOla [markproduktionsansvarig] men att det 
sker i ganska liten utsträckning. En annan entreprenör beskriver hur de 
vidare försöker ha kontinuerlig kontakt med montörerna för att de ska hinna 
skarva den kabeln som dragits ut innan det är dags att fylla igen och 
återställa sträckningen. De uppger att deras strävan är att försöka ha god 
framförhållning men de säger samtidigt att det bara tar några timmar för 
montörerna att skarva kabeln och att det därför alltid brukar lösa sig även 
utan framförhållning. En av entreprenörerna tillägger, ”… hittills har det 
aldrig varit några problem att få det att fungera med montörerna”. Utöver 
att de har sporadiskt kontakt med MatsOla och löpande kontakt med 
montörerna så förklarar de att de även med jämna mellanrum har kontakt 
med den person som utför manteltesterna på de kablar som är förlagda. En 
av entreprenörerna säger, ”… när vi är klar med en förläggning av en kabel 
så ska den manteltestas, då ringer vi den personen som har hand om detta 
på Jämtkraft”. XXX 

Efter att vi ytterligare en stund samtalat kring entreprenörernas samarbete 
med andra delar av projektet så kommer vi in på deras uppfattning om 
projektet samt eventuella skillnader mellan detta projekt och vad de har varit 
vana med tidigare. En av entreprenörerna utbrister, ”… det är ju det här 
kontraktet”. Han fortsätter med att förklara att de känner till upplägget men 
inte fullt vad det innebär i realiteten. Det vill säga vilka ekonomiska och 
ansvarsmässiga konsekvenser kontraktet kommer att få på lång sikt. Han 
förklarar att kontraktet fungerar så att efter att de timmar som 
entreprenörerna rapporterat in stämts av mot budgeten så ska de få vara 
med och dela på både eventuellt överskott och eventuellt underskott. 

                                                             
XXX Manteltest innebär en kontrollåtgärd för att säkerställa att kabeln inte är skadad. 
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Entreprenörerna fortsätter att prata lite i munnen på varandra och säger att 
om det går bra så ska de få dela på upp till fem procent tillsammans med 
Skanska och Jämtkraft. De berättar dock att Reaxer (den förmedling och 
företagspool de ingår i) även ska ha sin provision och att det inte är helt klart 
hur den eventuella vinst som blir över ska fördelas. Orsaken till 
problematiken är att entreprenörerna har olika arbetsinsats i projektet. En 
entreprenör säger, ”… vi har ju olika maskiner och olika insats så det kan bli 
lite knivigt”. Och fortsätter med att säga, ”… i början var det ju lite stressigt 
för då visste man ju inte alls hur det skulle gå”. De förklarar vidare att 
denna otrygghet delvis har lagt sig då de själva presterat bra i förhållande till 
andra entreprenörer som arbetade under samma förhållanden. Även om de 
har upplevt en viss osäkerhet kring kontraktsupplägget så uppger de att 
detta i praktiken inte påverkar arbetet i speciellt stor utsträckning. En av 
entreprenörerna säger, ”… vi lever ju på att göra ett bra jobb, att alltid göra 
så gott vi kan för att jobbet ska bli bra”.  

Kontroll och avrapportering 

Efter att entreprenörerna beskrivit sin syn på projektet så övergår vi till att 
samtala kring kontroll och avrapportering. Då jag under resan ut 
tillsammans med Roger [platssamordnare] fått uppfattningen av att den 
mesta avrapportering som sker, antingen fokuserar på arbetes progression 
eller på hur KMA-arbetet efterföljs, så inleder jag med det senare. Jag ställer 
därför en fråga kring hur de ser på den kontroll som platssamordnarna 
löpande gör och hur de upplever att prioriteringarna ser ut mellan 
exempelvis kvalitetsaspekter och kostnader.  

En av entreprenörerna förklarar att den typen av tänkande (med syfte på god 
kvalité) har de med sig sedan tidigare. Han fortsätter med att förklara att 
han dock inte upplever att det är lika viktigt med hur dyrt det blir i detta 
projekt jämfört med andra projekt han arbetat i. På denna punkt får han 
även uttryckligen medhåll från de andra entreprenörerna. Jag frågar då om 
det finns något annat som de upplever vara högt prioriterat, om nu 
kostnaderna inte är så viktiga. Det blir tyst en stund varpå en av 
entreprenörerna säger, ”… ja, det är ju mycket miljö nu”. Det blir sedan tyst 
igen och jag försöker locka igång samtalet med att säga, ”… om det var min 
första dag på jobbet här hos Er, vad skulle jag behöva veta? Vad skulle Ni 
berätta för mig, vad skulle vara viktigt att tänka på för att kunna arbeta 
här?” 

Svaret jag får, följt av ett gapskratt är, ”… vi skulle aldrig anställa någon 
som dig”. Efter att alla skrattat färdigt säger en av entreprenörerna vidare, 
”… man måste ju ha rutin”. Jag fortsätter att försöka locka fram ett mer 
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uttömmande svar och säger, ”… men om jag mot förmodan lyckats lura Er 
att tro att jag hade rutin?” En av de andra entreprenörerna säger då, ”… då 
måste du veta vilken tid bussen går hem” och alla fortsätter att gapskratta. 

När den uppsluppna stämningen har lagt sig blir atmosfären mer avslappnad 
och samtliga entreprenörer börjar berätta. En säger, ”… det är mer 
miljötänkande nu är förr”. En annan säger, ”… de skickar ut blanketter hela 
tiden som vi ska fylla i allt möjligt på […] om det går av en slang så måste 
vi anteckna detta och veta hur vi ska sanera”. Den tredje entreprenören 
säger, ”… och sen måste vi ju ha en massa intyg”. De börjar därefter räkna 
upp vilka kurser de har gått och vilka intyg de måste ha för att få utföra 
arbetet. Intyg och kurser som både härrör till kvalitets-, miljö- och 
säkerhetsaspekter av arbetet. En av entreprenörerna säger, ”… det är 
ordentligt många utbildningsdagar man måste ha i grunden”. 
Entreprenören fortsätter med att förklara att han bland annat har gått 
”ESA”, ”EBR”, ”arbete på väg”, ”skyltansvarig/utmärkningsansvarig” samt 
”arbete och arbetsmiljö” och menar på att det inte bara går att ”… ta in 
någon arbetslös som alla verkar tro”. Av samtalet blir det snabbt tydligt att 
både behovet av erfarenhet men även de krav som ställs på entreprenörerna 
är större än det verkar vara vid en första anblick. 

Vi fortsätter att samtala kring kontroll och avrapportering samt de 
blanketter, intyg och den dokumentation som nyss nämndes. En av 
entreprenörerna förklarar då att de varje vecka avrapporterar pågående 
arbete till platssamordnaren. Avrapporteringen jämförs därefter mot den 
budget som ligger varpå progressionen inrapporteras till projekts ledning. 
De förklarar att utöver ovan nämnda avrapportering så måste de även 
dokumentera vilka tider som vägskyltar sätts upp och tas ned, när rutor på 
maskinfönster putsas samt eventuella tillbud på maskiner eller personal. En 
av entreprenörerna säger, ”… allt sådant här har att göra med Skanska och 
den kvalitetssäkring som de håller på med […] de har ju en oerhörd lunta 
av sådant där”. En annan entreprenör utbrister sedan: 

”… det känns som det viktigaste är att det står något i de där papperen men om det 
har med verkligheten är mindre viktigt […] och du vet då känns det inte så himla 
roligt att försöka heller, till vilken nytta?”  

De förklarar hur det tar en hel del tid att genomföra all avrapportering och 
självkontroll samt menar på att många av de regler som finns är så självklara 
att det blir väldigt underligt att ens försöka följa dem. En av entreprenörerna 
avslutar med att säga att många av reglerna inte tillför något vettigt till det 
praktiska arbetet och tillägger, ”… är rutan skitig så måste man ju som 
tvätta den ändå […] börjar man att inte se ut så finns det ju inget val”. 
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Innan vi lämnar byggbaracken och jag i praktiken ska få följa med ut och se 
hur arbetet går till, så avslutar vi vårt samtal med att beröra de eventuella 
tekniska hjälpmedel de har för att underlätta arbetet. Entreprenörerna 
förklarar kortfattat hur de är beroende av mobiltelefonen och inget annat. 
Platssamordnaren som suttit tyst under hela intervjun berättar att han, vid 
ett tidigare jobb åt Telia fick möjlighet att prova på ett digitaliserat system 
med skärm och GPS i traktorerna. Han beskriver hur hans erfarenhet av 
detta är att det fungerade mycket bra och att det var väldigt praktiskt. 
Entreprenörerna menar då på att om GPS, eller kartsystem skulle finnas 
tillgängligt och vara lätthanterligt så skulle det nog vara väldigt bra för att 
underlätta arbetet, men att de först skulle behöva få prova något sådant för 
att verkligen kunna uttala sig.  

El-montage 

Som tidigare beskrivits så involveras förstemontören och montörlagen 
löpande i underentreprenörernas arbete. När entreprenörerna har 
genomfört grävningen av en delsträcka och lagt ut kabel så kontaktas den 
förstemontör som är knuten till delprojektet. På liknande manér som 
tidigare så söker jag reda på en av förstemontörerna för att få deras bild av 
arbetet. Jag får träffa Björn Nässén som är en av förstemontörerna i 
projektet. Björn har sin bakgrund i Jämtkrafts ordinarie organisation och 
ansvarar som förstemontör för ett antal andra montörer i sitt så kallade 
montörlag. Jag möter upp Björn inne på projektkontoret och han inleder 
med att beskriva hur han kommer in i arbetet vid respektive sträckning.  

På samma vis som platssamordnarna får även förstemontörerna ta del av 
beredningen när beredningsarbetat är färdigt. Förstemontören närvarar, 
som tidigare nämnts, vid uppstartsmötet och åker därefter tillsammans med 
beredare, platssamordnare och berörd entreprenör ut till området för den 
aktuella sträckningen. Under denna genomgång får förstemontören reda på 
om det är något speciellt eller ovanligt med sträckningen som han behöver ta 
hänsyn till. Björn säger, ”… när detta är gjort så klarar ju jag mig själv i 
stort sett, även om jag har en viss kontakt med beredarna ibland när man 
funderar på vissa saker”. I den del av beredningen som förstemontörerna 
får ta del av så framgår all el-specifik information som behövs för att 
genomföra montagearbetet. Björn förklarar, ”… med beredningen får jag 
reda på i stort sett allt, var stationer ska stå, var kablar ska grävas, var 
lågspänning ska gå ut, och så vidare”.  

Björn fortsätter att bekräfta den bild av markproduktionen som tidigare 
presenterats av både beredare och platssamordnare. Efter att Björn beskrivit 
hur hans arbete initieras så fortsätter vi vårt samtal kring samarbetet mellan 
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honom som förstemontör och platssamordnarna i projektet. Björn berättar 
att uppdelningen enklast kan beskrivas med att det är platssamordnaren 
som stöttar arbetslagen och ansvarar för den övergripande planeringen och 
förstemontören som ansvarar för att skarvning och montagejobben utförs i 
tid. Björn säger, ”… el-mässigt så är det jag som är ansvarig, men resten 
ansvarar platssamordnaren för”. Beroende på vad underentreprenörerna 
har för frågor så kontaktar de antingen den ansvarige förstemontören eller 
platssamordnaren. Björn förklarar, ”… är det markfrågor så får de höra av 
sig till platssamordnaren och annars, om det är skarvning eller el-frågor, 
så får de prata med mig”. 

Vi fortsätter samtalet på den inslagna vägen och Björn förklarar att hans roll 
i projektet, trots denna uppdelning, har inneburit ett större ansvar än vad 
han har varit van vid från Jämtkrafts ordinarie organisation. Han säger, 
”… nu tvingas jag tänka åt fler” och förklarar att detta tidigare inte varit 
fallet. Han menar på att detta är relaterat till hur projektet är organiserat och 
att hans roll, på grund av projektet storlek och upplägg, naturligt har 
inneburit ett ökat ansvar och mer att hålla reda på.  

Vårt samtal går vidare kring projektupplägget i relation till Björns 
erfarenheter från tidigare projekt han arbetat i. Björn förklarar att han 
upplever att projektets mål i form av både ekonomi, miljö och kvalité ser 
ganska lika ut som tidigare. Det som utgör den stora och påtagliga 
skillnaden, speciellt utifrån hans egen situation, är tidsaspekten. Björn säger, 
”… att någonting annat skulle vara lika viktigt som att bli klar i tid, som att 
tänka på kostnader, det har vi ju aldrig blivit itutade” och fortsätter sedan 
med att säga, ”… ibland känns det som om det får kosta vad det kosta vill 
bara vi löser uppgiften. Det är den bild jag har fått i alla fall”. Han 
beskriver vidare hur han upplever att projektets fokus på tid även skapar en 
helt annan stress än han varit med om tidigare: 

”… dels är det en annan stress för nu jobbar vi ju mot ett mål på ett helt annat sätt än 
tidigare. Tidigare, i de projekt jag har varit en del av har det inte varit lika stressigt. 
Nu måste jag ha mera koll på exakt vilka timmar jag gör och hur många timmar jag 
har att förfoga över. Tidigare har det i stort sett inte spelat någon roll hur lång tid 
jag har hållit på eller hur lång tid det har tagit för mig att göra klart en sak. Nu är 
det mycket mera styrt hur mycket tid jag har att göra klart något.”  

Björn berättar att han ibland även känner sig pressad av entreprenörerna 
som arbetar på samma sträckning. Orsaken till detta är att de, som han 
uttrycker det, ofta hör av sig med kort varsel och vill ha monteringar utförda 
eller andra saker fixade. Han förklarar att allt detta emellertid beror på att 
det idag är flera parallella fronter och att han ansvarar för flera av dessa. 
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Vi fortsätter med att samtala om de övriga projektmålen och Björn berättar 
då att det finns vissa kvalitetsmål som måste uppnås inom projektet. Han 
tillägger dock att det, för hans egen del, mest handlar om att försöka göra ett 
bra jobb. Enligt Björn finns det nämligen inte så uttalade kvalitetsmått för 
hans egen del. Projektets kvalitetsmål härrör främst till 
underentreprenörernas arbete, det vill säga grävning och kabelläggning. 
Björn förklarar hur de stora bitarna vad gäller kvalité och miljö redan 
behandlas i beredningsfasen och exemplifierar med de kontakter som 
beredarna har med bland annat Länsstyrelsen och andra myndigheter i 
samband med att beredningen sammanställs.  

När vi spenderat ytterligare en stund samtalandes kring projektmålen så 
återknyter vi till förstemontörernas samarbete med andra delar av projektet. 
Björn inleder då med att förklara hur han främst har löpande och daglig 
kontakt med underentreprenörerna men att han även rätt ofta har kontakt 
med Telia. Om Björn är i behov av hjälp eller stöd så vänder han sig i första 
hand till platssamordnaren även om Pär [elproduktionsansvarig] 
organisatoriskt är hans närmaste chef och således den han borde vända sig 
till. Björn säger, ”… det blir automatiskt så då platssamordnarna får mer ur 
händerna än cheferna” och förklarar hur platssamordnarna även arbetar 
närmare hans egen vardag vilket är viktigt för honom. De problem han stöter 
på har nämligen ofta med det vardagliga arbetat att göra. 

Vidare berättar Björn att både platssamordnarna och underentreprenörerna 
är oerhört viktiga när det gäller utförandet av hans eget arbete. Han säger, 
”… det är ju UE som gräver kabeln vilket gör att jag är helt beroende av hur 
det går för dem […] det är svårt att koppla och driftssätta nätet om det inte 
finns någon kabel”. Några uttalade eller strukturerade arbetsprocesser som 
styr samarbetet mellan underentreprenörer och montörer finns dock inte. 
Björn säger, ”… inte mer än att vi ibland träffas i någon barack och surrar”. 
Detta är en bild som bekräftar entreprenörernas beskrivning av att arbetet 
sköts genom spontana kontakter när behov finns – ett behov som enligt 
Björn är omfattande.  

Björn berättar dock att nästan all kontakt i projektets inledningsskede gick 
via platssamordnaren. Med tiden har det dock utvecklat sig så att 
underentreprenörerna ringer direkt till honom när det är dags att utföra 
montagearbeten. Han förklarar hur han och entreprenörerna har löpande 
kontakt minst en, oftast flera gånger per dag men att detta är lite beroende 
på hur mycket de har att göra för tillfället. 

Utöver kontakten med underentreprenörerna och platssamordnaren så 
uppger Björn att det är via de gemensamma byggmötena som han har 
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återkommande kontakt med övriga delar av projektet. På dessa möten 
behandlas exempelvis uppstarten av nya fronter, allmänna rutiner, 
ändringar, eventuella förseningar av material, semestrar och sjukdom. Björn 
säger, ”… det kan vara allt som på något sätt rör projektet som kan 
avhandlas” och förklarar att han tycker att detta är ett välfungerande forum 
för denna typ av frågor. Vi fortsätter därefter samtala kring hur Björn 
hanterar eventuella problem som uppkommer och han berättar att han i stor 
utsträckning försöker lösa sådana saker själv samt tillägger, ”… om det inte 
går så får man prata med platssamordnaren […] men jag är samtidigt 
medveten om att de har fullt upp så de blir ju jätteglada om jag kan lösa 
problemet själv”.  

Björn förklarar att han faktiskt inte behöver platssamordnarnas stöd 
speciellt ofta då arbetet för det mesta flyter på utan missöden för hans del. 
De få gånger som någonting trots allt går fel så har det oftast med material 
att göra varpå Björn tar detta direkt med materialansvariga. Björn tydliggör 
med att säga att han däremot sällan behöver beställa några produkter då det 
är beredarna som alltid skickar underlagen till inköparna som i sin tur gör 
beställningen. Han förklarar att utifall det är något som saknas så finns det 
oftast på lagret och tillägger att om så inte är fallet så brukar Roland 
[inköpsansvarig] vara snabb på att beställa hem. 

När allt montagearbete slutligen är färdigt och underentreprenörerna har 
återställt marken till ursprungligt skick så återstår endast dokumentation 
och inmätning av den förlagda kabeln. Björn berättar avslutningsvis hur han 
efter utfört arbete antingen kompletterar med de eventuella ändringar som 
skett eller, som han uttrycker det, ”… bara säger till om det inte är några 
ändringar”. Skulle det vara några ändringar så sätter sig berörd montör ner 
tillsammans med någon av beredarna och ser till att ändringarna blir korrekt 
dokumenterade i Xpower. 

Dokumentation och inmätning 

När själva grävprocessen och kopplingsarbetet är genomfört återstår 
slutligen dokumentation och inmätning av den aktuella sträckningen 
(delprojektet). Dokumentation och inmätning ingår emellertid inte som en 
del av den kontraktsmässiga överenskommelsen men utförs ändå som en 
naturlig del av projektprocessen då det är ett krav för att sträckningen skall 
kunna driftsättas och delprojektet stängas. Arbetet med inmätning och 
dokumentation utförs huvudsakligen av personal som arbetar vid Jämtkrafts 
ordinarie organisation. Viss inmätning (vid hög arbetsbelastning) utförs 
dock av externa konsulter.  
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För att få en förståelse för hur dessa avslutande aktiviteter går till så möter 
jag upp med Hans-Olof Eriksson och Ulf Berglund. Hans-Olof Eriksson som 
arbetar som inmätare på Jämtkraft sedan projektstart möter jag inne på 
Jämtkrafts huvudkontor. Ulf Berglund som bland annat ansvarar för 
dokumentationen av nätet träffar jag inne på projektkontoret. Av Ulf och 
Hans-Olof så får jag två kompletterande perspektiv på arbetet. 

För att möjliggöra att det nya nätet dokumenteras på ett korrekt sätt så 
inleds detta arbete med att Hans-Olof, eller någon av de andra inmätarna, 
mäter in hela kabelsträckningen. Detta sker med hjälp av en speciellt 
utformad GPS för att få de exakta koordinaterna på kabeln. Hans-Olof 
förklarar hur arbetet går till i praktiken: 

”… jag tar ju min GPS och så åker jag dit som projektet håller till. Sen är det ju bara 
att börja knata efter grävningen tills jag kommer ikapp maskinerna. […] Men de är 
ju lite olika, har jag exempelvis svårt att se var grävningen går så måste jag ju 
koppla på en sökare. Jag sätter alltså ton på kabeln, så att den går att lokalisera. 
Men oftast så syns det ju var de har grävt. […] Utöver sträckningen mäter jag ju 
även in varje kabelskarv […] och även rörändar.” 

För att Hans-Olof skall kunna lokalisera skarvar och rörändar så lämnas 
dessa oftast i öppen dager tills att inmätningen har skett. Ett alternativ är att 
skarvar och rörändar markerats ut med hjälp av en enkel träkäpp. Hans-Olof 
fortsätter med att säga, ”… och så mäter jag ju även in stationsplatser och 
skåp” med syfte på de mätstationer och kopplingsskåp som finns utplacerade 
på samtliga sträckor.  

Själva arbetet med inmätningarna sker emellertid stötvis. Hans-Olof säger, 
”… jag ser ju till att ha åtminstone ett par timmars jobb framför mig innan 
jag åker ut”. Avståndet i meter varierar dock från 4-5 km upp till 1 mil 
beroende på hur terrängen ser ut. Hans-Olof berättar vidare att det är lite 
varierande hur hans arbete initieras, det vill säga hur han får reda på att det 
är dags att mäta in en specifik sträcka. Han förklarar hur det ibland är 
platssamordnaren och ibland förstemontören som kontaktar honom och 
meddelar att det är dags att mäta in en sträcka. Utöver detta så försöker han 
även själv hålla kolla underentreprenörernas progression för att kunna 
avgöra när det är lämpligt att åka ut och mäta in en delsträcka. En 
övergripande uppdelning av vem som ansvarar för att mäta in en specifik 
sträcka upprättas inför varje barmarkssäsong.  

När den fysiska inmätningen är genomförd och Hans-Olof är tillbaka på 
kontoret överför han den insamlade informationen till ett CAD-program. 
Därefter ritar han upp ledningens sträckning utifrån de mätpunkter han 
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samlat in. När ritarbetet är klart så överför han den färdiga sträckningen till 
Xpower.  

Efter Hans-Olof är klar med sitt arbete så övergår ansvaret till de personer 
som arbetar med den slutliga dokumentationen. När jag möter upp med Ulf, 
som arbetar med att dokumentera nätet, inleder han med att säga, ”… vi 
dokumenterar allt, hela kedjan alltså”. Han förklarar hur dokumentationen 
måste vara mycket detaljerad och innefatta allt från kabelns sträckning, var 
skarvarna finns och var rör har används, till vilken typ av kabel, vilka 
säkringsnivåer, serienummer och typ på nätstationer det är. Informationen 
om nätet matas successivt in i Xpower och läggs som ett parallellt lager till 
den tidigare beredningen. Xpower utgör således inte bara beredarnas 
centrala arbetsverktyg utan även Jämtkrafts dokumentationssystem. Ulf 
förklarar att all tänkbar information sparas i systemet men att Jämtkraft 
även använder ett annat ett system som heter Kaskad där exempelvis 
förbrukning hos kunder förs in och dokumenteras. Kaskad knyts därefter till 
Xpower via ett ”serviceID”, det vill säga ett identifikationsnummer på 
abonnenten då de i sig även utgör ett stöd för bland annat kund-, avtals- och 
ärendehantering samt fakturering. 

När Ulf förklarar och visar hur de olika systemen hänger ihop så berättar han 
även att Xpower fungerar som lagerhantering för den ordinarie 
organisationen där de exempelvis håller koll på när transformatorer tas i och 
ur bruk. Han nämner även ett annat av de system som de använder sig av, 
vid namn Solen Pro, och den möjlighet som detta system ger att tydligt 
kunna söka och se gränsdragningen mellan olika fastigheter inklusive ägar- 
och fastighetsinformation. Ulf börjar efter detta demonstrera hur det är 
möjligt att gå mellan olika menyer och vyer. Jag uppmärksammar då att han 
även i bakgrunden har kartfunktionen på eniro.se igång och frågar om det är 
slumpen eller om de även nyttjar Eniros kartor i arbetet. Ulf berättar då att 
de för tillfället håller på att bereda ett område där det inte finns några 
användbara kartor i systemet. Detta innebär således att de tvingas använda 
eniro.se för att sedan för hand rita in sträckningen som underlag till 
bygglovsansökningarna.  

Ulf berättar att Solen Pro har en funktion där det går att ta fram och aktivera 
en inritad ledningssträcka varpå det går att få en sammanställd lista över de 
fastigheter och fastighetsägare som berörs av dragningen. Ulf förklarar även 
att det idag inte finns någon koppling mellan Xpower och Solen Pro men att 
det är på väg att utveckla en sådan funktion. Men hjälp av en sådan koppling 
ska det gå att köra över en ledningssträcka från Xpower till Solen Pro och på 
så vis slippa dubbelarbetet med att manuellt föra över dragningarna. 
Anledningen till att detta görs idag är att de flesta underlag som skickas till 
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Lantmäteriet, kommunen och andra myndigheter är utdrag från Solen Pro 
då detta system genererar tydligare kartor. Ulf tar fram en kartbild i Xpower 
och säger:  

”… du ser här blir symbolerna på nätstationerna så stora så när Lantmäteriet lägger 
ut dessa på sina kartor och kör en förfrågan på berörda fastigheter, då blir det 
många fastigheter som berörs, som inte ska bli berörda.”  

Vad Ulf åsyftar är att själva symbolerna som ritas ut på kartorna i Xpower är 
så stora att de täcker mer än en fastighet åt gången vilket innebär att det är 
omöjligt att få någon precision i underlagen. Ulf förklarar vidare att denna 
koppling är efterlängtad då den dels sparar in tid och arbetsinsats men även 
minimerar riskerna för att något blir felaktigt inritat. 

Slutligen visar Ulf hur han genom några enkla knapptryckningar både kan se 
det gamla nätet, det nya planerade nätet samt båda näten i samma vy och 
påpekar sedan att detta endast är möjligt fram tills att området 
”masterkörs”, något som sker efter inmätningen och dokumentationen är 
helt färdig. Det sista som händer är nämligen att det inritade underlaget i 
Xpower ”masterkörs”. Detta innebär att de tidigare originalen ersätts med 
det reviderade arbetsunderlaget som blir nytt original, något som måste 
genomföras innan nätet slutligen ska spänningssättas och därmed aktivt tas i 
drift.  

Epilog 

Den ovan beskrivna genomförandeprocessen omfattar de aktiviteter som 
bygger upp var och ett av de ca 300 delprojekten som mellan 2006 och 2011 
utfördes inom ramen för Destination 2011. Efter att respektive delprojekt 
färdigställts, mätts in och masterkörts så avrapporterades de även till 
Jämtkrafts ordinarie organisation och togs i drift. Mot bakgrund av att 
markproduktionen endast var möjlig (eller lämplig) att utföra under 
barmarkssäsong – från början av maj till mitten av november (beroende på 
väderförhållanden) – så genomfördes i snitt 10 delprojekt per månad och 60 
delprojekt per säsong.  

Som en sista aktivitet utanför själva samverkansprojektet genomförs 
slutligen även en rasering av det gamla luftburna ledningsnätet. Det vill säga 
nedmontering av både linor och stolpar. Raseringen utfördes separat från 
projektet av entreprenörer som anlitas av Jämtkrafts ordinarie organisation. 
Projektets vädersäkringsdel avslutades officiellt den sista december 2010, 
inom tidsplan och inom budget. Under första halvåret 2011 genomförs den 
sista raseringen samt vissa efterarbeten. Projektet kommer att vara helt klart 
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den 31/7 2011. Som ett direkt resultat av projektets goda resultat så har 
Skanska och Jämtkraft bildat ett gemensamt bolag vid namn Jemtska. Detta 
bolag har som uppgift att ta tillvara på den erfarenhet och kompetens som 
byggts upp under Destination 2011 och har som affärsidé att ta på sig de el- 
och markarbeten som krävs vid vindkraftetableringar. 
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Samordningens samspel 

I det anläggningsprojekt som studerats och beskrivits i denna avhandling så 
ter det sig som en självklarhet för projektmedlemmarna att tillsammans – 
men utifrån sina egen erfarenheter, ansvarsområden och förmågor – försöka 
hantera den vardag och de problem som projektet innebär. Genom löpande 
planering, omfattande kommunikation och personliga kontakter så 
samordnas löpande projektets aktiviteter för att uppnå projektets mål – 
vädersäkringen av Jämtkrafts elnät. I kommande tre kapitel avses att – i 
enlighet med studiens syfte samt baserat på den genomgång av teorier om 
samordning som genomförts – ytterligare beskriva och analysera projektets 
samordning. För att uppnå avhandlingen övergripande syfte, att skapa 
förståelse för samordningens dynamik, så genomförs analysen i fyra olika 
steg (se figur 20, sidan 86). Första steget i analysen har dock redan 
presenterats i form av fallbeskrivningen. 

Andra steget i analysen [steg 2] följer närmast och fokuserar på samspelet 
mellan olika typer av samordning. Detta innebär rent praktiskt att en 
beskrivning och analys genomförs av vad som i projektet utgör 
förutsättningar för samordning samt vad som utgör medel för samordning. 
Samtidigt påvisas hur dessa till viss del är beroende av (och kan växla med) 
situationen och därmed olika kontexter. Utöver analysen av förutsättningar 
och medel så innefattas även i detta steg en analys av hur villkoren för 
integration skapas. Det vill säga hur projektmedlemmarna rent generellt 
använder sig av en kombination av olika medel för samordning (dvs. en mix 
av styrnings- och kontroll, plan- och struktur, interaktions samt rutin- och 
kulturskapande medel) för att skapa de villkor för integration som krävs för 
att samordningen ska ske. Analysen ger således en förståelse för hur 
samordning uppstår på en mikronivå samt de sätt som olika medel för 
samordning skapar den integration som krävs för att samordning ska kunna 
ske. Viktig att framhålla är att detta andra analyssteg således även empiriskt 
utforskar de konceptualiseringar som teorigenomgången renderade i. 

Tredje steget i analysen – det vill säga nästa kapitel – fokuserar sedan på 
samordningens uppbyggnad och delvis dess förändring över tid. Detta 
innebär först en övergripande analys av den huvudsakliga projektprocessen. 
För att grunda för en förståelse för utvecklingen och uppbyggnaden över tid 
så delas den huvudsakliga projektprocessen först in i två överordnade och 
delvis parallella faser – planering och utförande. Utifrån dessa två faser 
genomförs därefter en analys av hur faserna utifrån de olika medlen för 
samordning är uppbyggda.  
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Förändringen över tid illustreras därefter genom att samma analys 
genomförs baserat på två så kallade ”temporal brackets” (vidare även 
benämnt mikroprocesser). Den första mikroprocessen representerar ett 
delprojekt under projektets första halva och den andra mikroprocessen ett 
delprojekt under projektets andra halva. Respektive mikroprocess 
(delprojekt) analyseras således utifrån de sätt som samordningen byggs upp 
vilket innebär att de därigenom visar hur det löpande samspelet mellan olika 
medel och aktörer tar sig uttryck. 

Fjärde steget mot uppfyllandet av avhandlingens syfte innebär slutligen en 
vidare analys av samordningens förändring över tid samt vad som utgör och 
ligger till grund för denna förändring. För att uppnå detta kommer de två 
mikroprocesserna först och främst genom en komparativ analys att sättas i 
förhållande till varandra. Därefter kommer fyra empiriska illustrationer 
presenteras som visar på den förändring av logik som sker i och med att 
projektet utvecklas. Slutligen kommer förändringens potentiella orsaker att 
adresseras, men nu åter till det andra analyssteget.  

I det teoretiska ramverket berördes hur en konceptuell separation går att 
göra mellan förutsättningar och medel för samordning då de på olika sätt 
bidrar till att skapa de villkor för integration som krävs för att samordning 
ska ske. Förutsättningar för samordning definierades i teorikapitlet som de 
organisatoriska arrangemang som inte direkt hjälper till att skapa de villkor 
för integration som krävs för att samordningen ska ske. I det teoretiska 
ramverket exemplifierades förutsättningar för samordning med närhet, 
samlokalisering, arbetsrotation, informationsteknologi, interdisciplinär 
träning, ”vertical information systems”, “slack resources” samt “self-
contained tasks”. Samtidigt framhölls hur distinktionen mellan 
förutsättningar och medel till viss del är beroende av situationen samt att 
uppdelningen på inget sätt innebär att det ena skulle vara viktigare än det 
andra – enbart att de på olika sätt (direkt eller indirekt) bidrar till att 
möjliggöra samordning. 

Förutsättningar i praktiken 

Andra steget i analysen fokuserar som ovan nämnts på samspelet mellan 
olika typer av samordning. Detta innebär initialt en beskrivning och analys 
av vad som i projektet utgör förutsättningar för samordning samt vad som 
utgör medel för samordning.  

I den tidigare presenterade fallbeskrivningen så finns två till varandra 
närliggande förutsättningar för samordning som ett flertal projektdeltagare 
framhöll vikten av. Dessa är (sam)lokaliseringen och närhet, samt en känsla 
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av samhörighet (som ett resultat av den senare). Dessa två förutsättningar 
hänger delvis samman med varandra men är på olika sätt betydelsefulla för 
att förstå projektets samordning. Med (sam)lokaliseringen innefattas de 
facto att projektet både till viss del är samlokaliserat och till viss del inte är 
det – det vill säga att fältaktiviteterna naturligt sker på avstånd från 
projektkontoret. Med närhet och känslan av samhörighet åsyftas, likt ett 
flertal projektmedlemmar framhöll, betydelsen av engagemang, ”rätt typ av 
folk” samt fördelarna med det gemensamma projektkontoret.  

Initialt går det att konstatera att en stor del av projektets aktiviteter 
genomförs på det gemensamma projektkontoret inne på gamla I5. Både 
beredare, projektledning, samverkanslinje, inköp och övrig administrativ 
personal utför huvuddelen av sitt arbete på det gemensamma 
projektkontoret. Ett flertal av projektdeltagarna påpekar även fördelarna 
med samlokaliseringen och menar att den skapar en speciell gemenskap 
samtidigt som den möjliggör korta beslutsvägar inom projektet och 
därigenom underlättar projektets samordning. Samlokaliseringen upplevs 
positiv och skapar i praktiken en ofta direkt och spontant initierad 
kommunikation mellan projektets administrativa delar. Ett antal personer 
framhöll exempelvis att det snabbt och enkelt går att ”knacka på” hos andra 
medarbetare, något som både i allmänhet underlättar men även snabbar upp 
arbetet. Tommy [platssamordnare] beskrev exempelvis fördelen med att 
direkt och personligen kunna lösa uppkomna problem, en fördel som även 
Magnus [beredare] tydligt framhöll med att säga att det på projektkontoret 
är, ”extremt korta beslutsvägar”, att problem kan ”tas direkt på plats” samt 
att ”vi är så extremt tajta vi som sitter här”. Roger [platssamordnare] 
förklarar även hur han anser att de gemensamma lokalerna är viktiga för 
sammanhållningen mellan de olika grupperna som ingår i projektet. Ett 
gemensamt projektkontor skapar även förutsättningar för att de individer 
som antingen har liknande arbetsuppgifter eller utför uppgifter som är 
beroende av varandra, snabbt och enkelt ska kunna uttrycka och lösa 
eventuella problem som uppkommer. Risken för att potentiella problem 
eskalerar och får större konsekvenser än de behöver få minskas därav genom 
samlokaliseringen. Vidare inverkar samlokaliseringen även positivt på 
möjligheterna för projektmedlemmarna att förstå och lära av varandra. 

Projektets fältaktiviteter utförs däremot, av naturlig anledning, ute på 
respektive stäckning (delprojekt). De direkta fördelarna som 
samlokaliseringen upplevs ge, saknas således till stor del bland de individer 
och grupper av individer som utför fältarbetet. Känslan av gemenskap med 
det övriga projektet framstår initialt mindre tydlig medan entreprenörernas 
egen sammanhållning (inom respektive grupp) är mer påtaglig. 
Entreprenörerna beskriver den egna stäckningen och det grävteam som de 
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ingår i som ”vi” medan de övriga projektet är ”dem”. Även om 
underentreprenörerna uppger att de känner att de är en del av projektet så 
verkar det – speciellt i projektets inledningsskede – i större utsträckning 
finnas en ”vi och dem” känsla mellan underentreprenörer och projektets 
övriga delar. Detta är dock något som successivt förändras över tid ju fler 
delprojekt som genomförs. 

Som ovan berördes så går samlokaliseringen att koppla till närhet och 
känslan av samhörighet. Samlokaliseringen bidrar nämligen till att utveckla 
en sammanhållning inom projektet. Det goda arbetsklimatet med en öppen 
och positiv stämning samt ett gemensamt engagemang anses vara 
bidragande till att möjliggöra ett effektivt samarbete. De specifika 
individernas betydelse för skapandet av denna sammanhållning är även den 
påtaglig. Tommy [platssamordnare] förklarade exempelvis hur viktigt det 
var med ”rätt folk”, det vill säga en positiv inställning samt att deltagarna 
gillade när det var, ”mycket att göra”. Även Roland [inköpsansvarig] 
framhöll hur viktigt det var med att alla inom projektet ”var genomgående 
positiva” och förklarade även att en stor del av personalen var 
”handplockade”. Något som blev tydligt när jag samtalade med 
platssamordnaren Roger [platssamordnare] som själv var handplockad till 
projektet. Projektmedlemmarnas personliga engagemang och strävan efter 
att bidra till ett lyckat genomförande är även det påtagligt. 

Som ovan nämndes så är bland annat projektets inköps- och lagerfunktion, 
administration, beredningsfunktion och projektledning samlokaliserade. 
Samlokaliseringen av dessa delar är i sig något som gett möjligheter till 
omfattande personlig kontakt och korta beslutsvägar hos de individer som 
befinner sig på projektkontoret. Detta är något som många projektdeltagare 
uttryckligen upplever positivt och som till viss del anses kompensera för 
avsaknaden av en gemensam projektplattform.  

Samlokaliseringen har även förenklat (eller möjliggjort) för de gemensamma 
projektmöten som hålls. Dessa projektmöten – som i sig är medel för 
samordning – hålls regelbundet på projektkontoret. Produktionsmöten hålls 
veckovis och byggmöten månadsvis. Kontinuiteten av dessa möten upplevs 
ge stadga och tydlighet i arbetet och utgör en naturlig arena för allehanda 
uppgifts- och icke uppgiftsrelaterade spörsmål. Intressant att framhålla i 
sammanhanget är hur dessa möten successivt har ökat i betydelse. Pär, som 
är elproduktionsansvarig, uttrycker i en av intervjuerna (åsyftande projektets 
veckovisa produktionsmöten), ”… det här har verkligen gått och blivit ett av 
de viktigaste mötena i hela projektet”, samt fortsätter med att förklara hur 
dessa möten i projektets inledningsskeda endast var tänkta som ett tillfälle 
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för avrapportering men att det utvecklats till att bli en av veckans viktigaste 
hållpunkter. 

Kommunikationsmässigt har samlokaliseringen och närheten även 
möjliggjort en öppen och informell kommunikation knuten till de individer 
och grupper som arbetar på projektkontoret. Även om öppenheten inom 
projektet, till synes, sträcker sig utanför projektkontoret så har avståndet till 
projektets mer (geografiskt) perifera delar en naturlig konsekvens för 
kommunikationen. För de projektmedlemmar som sällan befinner sig inne 
på det gemensamma projektkontoret, det vill säga underentreprenörer och 
till viss del även montörer, innebär detta en naturlig distansering och en 
mindre frekvent kontakt med de andra projektmedlemmarna. De direkta 
kommunikativa fördelarna, som det gemensamma projektkontoret ger, har 
nämnda grupper således mindre nytta av. 

Fördelarna som går att åstadkomma med samlokalisering – eller de fördelar 
som samlokalisering bidrar med – har dock även i tidigare forskning 
framhållits. Grabher (2002:209) argumenterar exempelvis för att 
samlokalisering, utöver att det rent praktiskt kan hjälpa till att minska 
transportkostnader även bidrar med, som han uttrycker det, ”… favourable 
preconditions for rapid face-to-face interaction […] which facilitates the 
emergence of interpretive communities”. 

Viktigt att framhålla är att Grabher (2002) ser samlokalisering som en 
förutsättning för snabb personlig interaktion vilket han utvecklar med att det 
möjliggör för projektdeltagarna att mellan sig framförhandla mening 
[negotiate meaning]. Detta bidrar således till att samlokaliseringen 
successivt knyter projektmedlemmarna närmare varandra. Kavanagh and 
Kelly (2002) menar även – just mot bakgrund av ovanstående argument – 
att framtida studier bör skilja på samlokaliserade och geografisk spridda 
projektgrupper. På samma tema uttrycker Bakker (2010) även följande: 

“In general, this dimension [med syfte på samlokalisering] will probably have strong 
implications with regard to interaction and knowledge transfer as, despite 
technological advances, spatial proximity still seems to be important for social 
interaction and knowledge transfer in temporary organizational systems.” (Bakker 
2010:12) 

Den inledande analysen bekräftar således Bakkers (2010) antaganden att 
samlokaliseringen har betydelse för den sociala interaktionen men även att 
den inverkar på kommunikation i projektet och möjligheten att för 
projektdeltagarna att lösa problem och utbyta erfarenhet.  
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Om vi vidare ser till de övriga exemplen på förutsättningar för samordning 
som gavs i avhandlingens teoretiska ramverk – dvs. arbetsrotation, 
informationsteknologi, interdisciplinär träning, “slack resources” och “self-
contained tasks” – så går även dessa empiriskt att identifiera i projektet. 
Speciellt intressant att framhålla är förhållandet till interdisciplinär träning 
och arbetsrotation.  

Först och främst är platssamordnarnas upplevda behov av interdisciplinär 
träning väldigt tydligt. Tommy som själv arbetar som platssamordnare 
uttrycker exempelvis följande när det gäller ”kraven” på rollen: 

”… du kan inte börja det här jobbet utan att ha en praktisk erfarenhet, det skulle 
aldrig fungera. Du ska helst ha varit med och sett hur man bygger ett helt nät. Helst 
ska du ha gått hela vägen så du vet vad entreprenörerna rent praktiskt håller på 
med och allra helst ska du ha varit montör och kanske till och med hållit på lite med 
beredningsarbete.”  

Med andra ord finns det, enligt Tommys uppfattning, ett omfattande behov 
av att ha kompetens från flera av de andra ”discipliner” som han möter i sitt 
dagliga arbete. Genomgående i intervjun med Tommy framhålls även 
behovet att ”förstå vad underentreprenörerna gör” samt behovet av ”rutin” 
vilket båda delarna syftar på en interdisciplinär kompetens. Även Roger 
[platssamordnare] förklarar i en intervju hur han själv tror att det är just 
mot bakgrund av sin breda, interdisciplinära erfarenhet som han fått jobbet 
som platssamordnare. Behovet av interdisciplinär kompetens är således 
påtagligt även om det inom projektet inte har funnits (eller givits) utrymme 
för någon specifik interdisciplinär träning. 

Till skillnad från interdisciplinär träning har emellertid arbetsrotation 
använts inom projektet. Arbetsrotation syftar, i likhet med interdisciplinär 
träning, till att minska eventuell isolering mellan olika yrkesgrupper. 
Dietrich (2007) beskriver syftet och fördelarna med arbetsrotation och 
interdisciplinär träning på följande sätt:  

”… work rotation and interdisciplinary training decreases functional isolation by 
facilitating the development of multiple contacts in a network of actors and thereby 
facilitating information exchange between the different parts of the organization and 
the accomplishment of common goals.” (Dietrich 2007:37) 

Orsaken till att använda sig av arbetsrotation i projektet var dock en helt 
annat än det som framhålls av Dietrich (2007). Främsta orsaken (och syftet) 
var istället att överbrygga konflikter mellan projektet och den permanenta 
organisationen genom att stävja ett framväxande missnöje bland 
montörerna i framförallt Jämtkrafts ordinarie organisation. Missnöjet 
riktade sig gentemot de montörer som arbetade i projektet grundat i (vad 
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som upplevdes som) skillnader i arbetsvillkor. Ett drygt år in i projektet 
tilläts därför montörerna rulla runt mellan projektet och Jämtkrafts 
permanenta organisation – något som gav positiva resultat både som åtgärd 
gentemot missnöjet men även som motivationsskapare.  

Ser vi vidare på “slack resources” så är avsaknaden av denna förutsättning 
tydlig. Det vill säga om ”slack resouces” definieras likt Galbraith (1973) 
utifrån tid och flexibilitet. Enligt Galbraith (1973) innebär ”slack resources” 
möjliggörandet av en större tidsmässig flexibilitet för att hantera undantag 
(eller avvikelser) som uppkommer. Redan i projektets uppstartsskede är det 
tydligt hur tidspressat projektet upplevs vara. Franz [projektledare] säger 
följande i en intervju angående projektets initiering, ”… jag var väl 
medveten om att vi behövde komma igång direkt för att ha en chans att 
vara klara med allt i tid”.  

Vidare beskriver flera projektdeltagare projektets inledande skede med att 
det uppstod en smärre kulturkrock som främst materialiserade sig i ”hur 
bråttom saker och ting var”. Hans, som arbetar som resursplanerare, 
uttrycker hur det i projektets inledningsskeda var ”så jäkla tajt”, Roland 
[inköpare] förklarar hur det initialt var för lite tid för att det skulle var 
möjligt att hinna få leveranser av linjematerial och Roger [platssamordnare] 
uppger att den största utmaningen var att bli klar i tid. Roger säger, ”… nog 
tror jag att vi kommer att lyckas få ner kabeln, men jag är lite skeptisk till 
att vi ska hinna bli klar till 2011”. Samtliga dessa pekar på olika sätt på den 
snäva tidsramen och därav avsaknaden av tidsmässiga “slack resources”.  

Tommy [platssamordnare] beskriver även i en av intervjuerna vad han 
anser utgöra orsaken/orsakerna till den tidspress som existerat i projektet. 
Tommys analys är att projektet startades upp alldeles för hastig samtidigt 
som han generellt sett tror att det, åtminstone inledningsvis, underskattades 
hur lång tid beredningsarbetet skulle ta. Han säger, ”… det är ju svårt att 
rätta till nu, men man skulle ju ha fått starta med planering och beredning 
ett halvår tidigare och helt enkelt inte gått igång med produktion”. Han 
förklarar vidare hur det även har varit svårt att rekrytera fler kompetenta 
beredare samt att den enda lösningen vore, som han uttrycker det, ”att vara 
mer på förhand” samt att ha en upparbetad bank med beredningar som det 
löpande gick att arbeta utifrån. Mot bakgrund av Franz [projektledare] 
tidigare uttalande så är det dock tydligt att han, redan från projektstart, var 
väl medveten om den tidsmässiga utmaningen. 

Även Magnus [beredare] uttrycker hur det viktigaste är att hålla sig till 
tidsplanen men säger samtidigt att ”pengar, det är ju oftast inget bekymmer 
i den här branschen”. Ett uttalande som indikerar att det inom projektet 
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existerar en annan typ av ”slack resources”. Ett par andra 
projektmedlemmar uttrycker sig även i termer av ”kosta vad det kosta vill, 
bara det blir bra”, vilket styrker Magnus uttalande om att det finns en tydlig 
prioritetsordning mellan tid och kostnad. Den stabila ekonomiska situation 
som projektmedlemmarna åsyftar kan sägas fungera stödjande i relation till 
avsaknaden av tidsrelaterat slack. Franz [projektledare] berättar exempelvis 
hur han i projektets inledningsskede fick ”fria tyglar” från Jämtkrafts VD. 
Han säger: ”När vi startade och allt skulle hända på en gång så fick jag 
löfte av VD:n, ’köp kabel och stationer, det finns pengar’, bara för att vi 
skulle komma igång”.  

Franz förklarar vidare hur de ”köpte utan att veta vad som behövdes” för att 
inte riskera stillestånd i produktionen. Även om uttrycket ”kosta vad det 
kosta vill, bara det blir bra”, inte fullt ut skall tas ordagrant så påvisar det 
dock rent praktiskt en annan typ av ”slack resources” i ekonomiska resurser 
och därigenom i handlingsutrymmet. 

Den sista av förutsättningarna som är av intresse att belysa är användningen 
av (och synen på) informations- och kommunikationsteknik (IKT). Dietrich 
(2007) beskriver hur informationsteknologi, på tre olika sätt, kan bidra till 
att skapa samordning. Författaren skriver: 

”First, the use of IT in coordination enables collection, analysis, and sharing of 
accumulated know-how […] Second, it makes it possible to tailor organizational 
rules and procedures to cope with the needs of individual employees. […] Third, the 
use of information technology allows participation of individuals from different 
locations. […] Information technology enables also inter-personal coordination in a 
number of different ways. Some authors have proposed that even if newer 
information technologies such as electronic mail and voice mail serve as effective 
means to information distribution, they do not provide a possibility to exchange as 
rich data as would be possible through personal and group meetings.” (Dietrich 
2007:31) 

Dietrich (2007) lyfter alltså fram informationsdelning, kunskapsöverföring, 
individualisering av regler och processer samt den grundläggande 
distansöverbryggande funktionaliteten som centralt för teknikens 
samordnade roll. Tidigare forskning visar dock på hur de tekniska lösningar 
som funnits i bygg- och anläggningsprojekt oftast inte har varit i linje med de 
behov som användarna upplever sig ha och därför endast använts i mycket 
begränsad utsträckning (Löfgren 2006). Löwnertz (2006) visar på hur 
informell och direkt länkad kommunikation, i form av e-post och 
pappersbaserad kommunikation, i stor utsträckning ersatt vad han beskriver 
som planerade projektnätverk. Det senare förklarar han med att den 
inbyggda funktionaliteten i projektnätverken inte, från användarnas sida, 
anses utgöra några fördelar. Samuelson (2008) konstaterar även hur 
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användbarhet anses vara oerhört centralt vid valet av ny teknik och Löfgren 
(2006:99) sluter sig till förklaringen att de enda gånger som tekniken 
uppskattas och används, är då den effektiviserar arbetsprocessen och 
därigenom frigör tid för annat arbete. Senare studier har dock visat på att 
administrativ personal och chefer generellt uppfattar informations- och 
kommunikationstekniken som väl anpassad till det syfte den ämnar fylla och 
att den är viktig för det dagliga arbetet. Generell existerar dock en 
uppfattning om att mer teknik inte skulle underlätta arbetet ytterligare 
(Jacobsson och Linderoth 2010b, 2011). 

Från ett övergripande perspektiv kan motsvarande observationer även göras 
i Destination 2011. Det vill säga, i likhet med vad tidigare forskning visat så 
tycks teknikanvändningen följa en logik som styrs av enkelhet, upplevd nytta 
och användbarhet samt att ett större behov existerar bland projektets mer 
administrativa delar. Rent övergripande är nämligen både projektets 
nätinformationssystem Xpower och GIS-applikationenXXXI Solen Pro 
centrala för projektet – speciellt i berednings/projekteringsarbetet och för 
dokumentation. Xpower är det system vari själva nätprojekteringen sker och 
Solen Pro fungerar som ett stöd för att kunna söka och se 
fastighetsinformation och gränsdragningen mellan olika fastigheter. Dessa 
två system effektiviserar nätberäkningar, underlättar hanterandet av den 
omfattande information som samlas in och möjliggör genom dokumentation 
ett långsiktigt säkrande av kvalitén i projektet.  

Utöver Xpower och Solen Pro så är dock IKT-användningen i projektet 
begränsad. Det existerar exempelvis ingen gemensam projektplattform, 
ingen gemensam informationsdatabas och inget intranät. För att hantera de 
dokument och underlag som inte utgör en del av Xpower används en vanlig 
Windowsbaserad filstruktur. När det gäller kostnadskontroll och ekonomisk 
redovisning används vidare en variant av Skanskas ekonomisystem som är 
speciellt anpassat till Destination 2011. I projektet finns emellertid en 
ärendehanteringsdatabas där olika typer av kompletteringsarbeten 
registreras. I databasen noteras de ärenden som kommer in via Jämtkrafts 
kundtjänst eller genom att platssamordnarna eller montörerna fångar 
missnöje/synpunkter när det befinner sig ute i produktionen. 

I projektet går det dock tydligt se hur samlokaliseringen inverkar på det 
upplevda behovet av IKT och därav även på användningen. I och med 
samlokaliseringen så skapas, som tidigare nämnts, möjligheten för 
projektmedlemmarna att i stor utsträckning använda sig av direkt och 

                                                             
XXXI Förkortning för Geografiskt Informationssystem. 



 

 160 

spontat initierad kommunikation istället för att förlita sig på diverse tekniska 
stödsystem. Som tidigare presenterats så uppfattas även närheten och de 
personliga kontakter det innebär som något mycket positivt av 
projektmedlemmarna. 

Bortsett från mobiltelefoni så använder sig de geografisk mer perifert 
lokaliserade delarna i än mindre utsträckning än de samlokaliserade delarna 
av IKT. Entreprenörerna har uttryckligen en mycket funktionsinriktad 
inställning till allehanda tekniska hjälpmedel. Bidrar inte tekniken med ett 
direkt och påtagligt värde för genomförandet så är intresset mycket 
begränsat. Dock är det, enligt entreprenörerna själva, mer än enbart 
användbarhet och effektivitetsvinst som styr när det gäller 
teknikanvändning. Enkelt går det att säga att entreprenörerna verkar styra 
sin teknikanvändning efter användbarhet, intresse men även erfarenhet. 
Primärt så rör det sig om att användbarhet och effektivitet måste ligga i 
fokus. Om någon typ av IKT hjälpmedel, oavsett andra förutsättningar, skall 
komma i fråga så verkar en direkt och påtaglig nytta för arbetet måsta kunna 
identifieras. Vidare verkar det enligt entreprenörerna krävas ett intresse då 
inte enbart användbarhet överbryggar det personliga motståndet hos 
individerna. Det vill säga om individer över huvud taget ska bry sig om 
huruvida tekniken kan tänkas vara användbar på något sätt. Slutligen verkar 
det även krävas någon form av tidigare erfarenhet för att våga ta steget från 
de beprövade metoderna och den erfarenheten som i övrigt styr arbetet. 

Sammantaget går att dra slutsatsen att i den utsträckning som IKT används i 
projektet så syftar den främst inte till att direkt stödja projektets samordning 
– dvs. inte skapandet av villkoren för integration. Istället är de huvudsakliga 
användningsområdena framtagandet av underlag, dokumenthantering, 
ekonomisk redovisning och dokumentation. Det finns dock undantag när 
IKT inte ”bara” utgör en förutsättning för samordning utan även ett medel, 
men mer om detta i nästa avsnitt. Hur IKT används har således betydelser 
för om det utgör en förutsättning eller ett medel för samordning. 

Den begränsade användningen av IKT som går att identifiera i projektet är 
dock inte något unikt för Destination 2011, utan vanligt förekommande även 
i övriga bygg- och anläggningsbranschen. Orsaken till att IKT-användningen 
är begränsad (och främst syftar till just planering, dokumenthantering, 
ekonomisk redovisning och dokumentation) har av Jacobsson och Linderoth 
(2010a) förklarats med att den väl definierade tidsramen som existerar i 
byggprojekten står i en svårförenlig kontrast till de förändringsprocesser 
som krävs för mer omfattande IKT-användning. Samlokaliseringen kan, 
tillsammans med de svårigheter som Jacobsson och Linderoth (2010a) 
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beskriver, förklara varför informationsteknologi, i projektet, främst får rollen 
som en förutsättning och inte ett medel för samordning. 

Med projektets förutsättningar för samordning adresserade – dvs. 
samlokalisering, närhet, det upplevda behovet av interdisciplinär träning, 
avsaknaden av tidsmässiga ”slack recourses” samt informations- och 
kommunikationsteknikens roll – så är det dags att går över och analysera 
vad som utgör medel för samordning i Destination 2011. 

Medel i praktiken 

Medel för samordning definierades i det teoretiska ramverket som de 
organisatoriska arrangemang som direkt hjälper till att skapa de villkor för 
integration som krävs för att samordning ska ske. Fyra övergripande 
kategorier av medel för samordning härleddes ur tidigare kategoriseringar av 
samordningsmekanismer baserat på hur de skapar samordning. De fyra 
övergripande kategorierna av medel var styrnings- och kontrollskapande, 
plan- och strukturskapande, interaktionsskapande samt rutin- och 
kulturskapande. De fyra övergripande kategorierna kommer nedan i tur och 
ordning att adresseras. Först ut är en analys och beskrivning av vad som i 
projektet utgör styrnings- och kontroll medel för samordning. 

Styrnings- och kontrollskapande medel för samordning 

I den teoretiska genomgången av styrnings- och kontrollskapande medel för 
samordning gavs ett antal olika exempel på medel som, åtminstone på 
konceptuell nivå, innefattades. De exempel som gavs var kontrakt, budget 
och finansiella planer, kontroll av finansiellt resultat, direkt övervakning, 
schemalagda möten, planeringsdagar, planer och scheman, samt 
belöningssystem. Dessa medel för samordning kompletterades med objekt 
och representationer samt även användning av informationsteknologi då 
dessa kan utgöra knytpunkter samt något att samordna ”kring”. Låt oss 
inleda med att adressera kontrakt, budget och finansiella planer.  

Som nämndes inledningsvis i fallbeskrivningen så är Destination 2011 ett så 
kallat samverkans- eller partneringprojekt. Nyström (2007) konstaterar i sin 
avhandling, som behandlar partneringprojekt i byggbranschen, att tillit och 
gemensam förståelse är de två aspekter som i störst utsträckning används för 
att beskriva partneringprojekt. Nyström (2005, 2007) framhåller emellertid 
att många andra aspekter såsom relationsbyggande aktiviteter, kontrakt med 
ekonomiska incitament, löpande och strukturerade möten, val av 
samarbetspartners samt förutbestämda metoder för konfliktlösning, även är 
centrala för att beskriva kontrakts- och samarbetsformen.  
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För Destination 2011 reglerar partneringkontraktet rent övergripande själva 
ansvarsskyldigheten mellan de inblandade parterna, dvs. vilka som är 
delaktiga och vem/vilka som är ansvarig för vad. Kontraktsformen innefattar 
vidare en incitamentsmodell och ett riskdelningsupplägg där de inblandade 
parterna begränsar sina vinstmöjligheter och sina förlustrisker till +/- 5 % av 
budgeterat delprojekt. Rent praktiskt styr därigenom kontraktsformen det 
löpande budgeteringsarbetet då samtliga parter, i tur och ordning, måste 
godkänna underlaget innan arbetet påbörjas. Partneringkontraktet kan 
således säga bidra med både skapandet av ansvarsskyldighet och 
förutsägbarhet i det inledande arbetet av respektive delprojekt. Som en del 
av kontraktsformen följer även projektets löpande budgetarbete samt ett 
belöningssystem på organisationsnivå i form av incitamentsmodellen och 
riskdelningsupplägget som används. Även om Franz [projektledare] 
uttrycker att det budgetförslag som tas fram, ”… i stort sett bara är till för 
att vi ska ha något att mäta mot” så har det som ovan beskrivits en 
samordnade effekt på både individnivå och gruppnivå.  

Om vi går vidare från kontrakt, budget och finansiella planer och istället 
fokuserar på den direkta övervakningen i projektet så blir detta mest 
påtagligt i förhållande till platssamordnarnas och underentreprenörernas 
arbete. En del av platssamordnarnas arbete utgörs av att, på plats ute hos 
underentreprenörerna, kontrollera allt från entreprenörernas progression 
till hur de hanterar kvalité, miljö och arbetsmiljö. I en intervju med en av 
platssamordnarna uttrycker han följande om innehållet i sitt dagliga arbete, 
”… jag åker ut till grävlagen och hälsar på, stämmer av och servar med 
material och så går jag igenom om det är något som är oklart”. Vidare 
beskriver han hur hans arbete samtidigt, vid dessa besök, innefattar löpande 
uppföljning av arbetet, inrapportering av tid samt löpande kontroll och 
uppföljning av rutiner kring kvalité och miljö. Uttryck på ett annat sätt, 
platssamordnarnas roll innefattar därigenom att till viss del kontrollera, eller 
övervaka, underentreprenörernas arbete på plats ute i terrängen.  

Mintzberg (1980:324) definierar emellertid direkt övervakning som en 
situation när, ”… one individual (typically a manager) gives specific orders 
to others and thereby coordinates their work”, vilket dock inte är fallet med 
platssamordnarna. Även om denna typ av ordergivning (i begränsad 
utsträckning) förekommer i relationen mellan platssamordnare och 
underentreprenörer så karaktäriseras situationen främst av mer 
interpersonella aspekter. I Destination 2011 arbetar platssamordnarna, till 
skillnad från vad som beskrivs av Mintzberg (1980, 1983), snarare som 
integrative managers eller liaison functions vilket vidare kommer att 
utvecklas som en del som behandlar de interaktionsskapande medlen för 
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samordning. Platssamordnarna har således en mer integrerande än 
övervakande roll. 

Utöver kontrakt, budget, finansiella planer och direkt övervakning så 
innefattades även schemalagda möten och planeringsdagar i de exempel på 
styrnings- och kontrollskapande medel som härleddes utifrån tidigare 
forskning.  

Som kort berördes i samband med (sam)lokalisering och närhet så har 
projektets regelbundna möten – främst produktions- och byggmöten – en 
framträdande roll för den löpande samordningen. Projektets 
produktionsmöten hålls veckovis och de så kallade byggmötena hålls 
månadsvis. Som tidigare nämnts så framhålls från flera projektdeltagare hur 
dessa möten successivt har blivit allt viktigare. En av projektdeltagarna 
beskriver hur produktionsmötena gått från att ”endast” vara ett tillfälle för 
avrapportering till att ha blivit en av veckans viktigaste hållpunkter. Trots att 
mötena anses vara av stor betydelse så genomförs de dock under 
förhållandevis ostrukturerade former. Under ett av de observerade mötena 
ringer exempelvis flera av projektdeltagarnas telefoner. Under de två timmar 
långa mötet ”avbryts” mötet hela 9 gånger av att olika projektdeltagare 
svarar i telefon och lämnar rummet för att strax komma tillbaka igen. 
Kontinuiteten av dessa möten upplevs däremot, trots dess ostrukturerade 
framtoning, ge struktur och stabilitet i arbetet och utgör en naturlig arena för 
allehanda ärenden.  

Produktionsmötena bidrar även på andra sätt till att skapa samordning. Vid 
dessa möten avhandlas varje vecka aktuell status på rullande tidsplaner, 
produktionsplaner och arbetsberedningar i förhållande till markförläggning, 
linbyten, sjöledningar, montage och rasering. Genom detta förfarande så 
skapas kontinuerligt både ansvarskyldighet, förutsägbarhet, orientering samt 
en gemensam förståelse för både berednings- och produktionsarbetet. Vid 
mötena avrapporteras i procent hur långt produktionen av respektive 
sträckning (delprojekt) har kommit. Samtidigt som respektive delprojekt gås 
igenom kommer även en mängd praktiska frågor upp. Frågor som berör 
exempelvis eventuella problem som uppstått, hur entreprenörerna fungerar, 
om återställningsarbetet är genomfört, om de har kört fast, etc. Själva 
avrapporteringen sker i form av en procentuell uppskattning från 
platssamordnarnas sida i förhållande till fullständigt färdigställande av 
delprojektet. Detta är en uppskattning som är baserat på de uppgifter som 
platssamordnarna har samlat in ute hos entreprenörerna. 

Även om avrapporteringen baseras på de uppgifter som platssamordnaren 
samlat in så förhandlas den gemensamma förståelsen i praktiken fram under 
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produktionsmötena. MatsOla, som är markproduktionsansvarig och 
fungerar som mötets ordförande, för på mötena en löpande dialog med 
platssamordnarna angående progressionen. Vid ett av de produktionsmöten 
som observerades fördes följande korta dialog som är talande för hur arbetet 
i praktiken går till.  

MatsOla säger: ”Hur långt har de kommit?”, åsyftande underentreprenörernas 
progression på en sträcka (delprojekt). Den platssamordnare som är ansvarig för 
det specifika delprojektet svarar: ”Tja, en tre, fyra kilometer, men det är mer berg på 
andra halvan, skriv 40 %”. MatsOla: ”Har de inte gjort mer sen förra veckan?” 
Platssamordnaren: ”Aaaah… skriv 45 % då!”  

Ovanstående exempel belyser dels de sätt som kvalitativa uppskattningar 
översätts till en procentsats av det tidsmässiga färdigställandet men även hur 
ett samförstånd framförhandlas. Platssamordnaren gör som en del av detta 
även, baserat på sin erfarenhet, en uppskattning av det framtida arbetet. I 
detta fall en uppskattning att delprojektets andra halva skulle ta längre tid då 
produktion där det är berg är mer tidskrävande än annan typ av produktion. 
Vid mötena skapas därigenom en gemensam bild – eller en gemensam 
förståelse – över hur arbetet fortskrider. En bild som vidare ligger till grund 
för både bedömning av resursbehov, omprioriteringar, men även till grund 
för avrapporteringen till projektets styrgrupp. 

Utöver tidigare presenterade medel så innefattades även planeringsdagar 
och IKT i de exempel på styrnings- och kontrollskapande medel för 
samordning som gavs. I projektet hålls årligen en planeringsdag och tillika 
kickoff där samtliga individer som på något sätt arbetar i projektet samlas. 
Främsta syftet med dessa kickoffer är att skapa sammanhållning och god 
stämning bland projektets olika aktörer. Vid kickoffen 2008 arrangerades 
exempelvis en tävling för hela 2008 där samtliga underentreprenörer fick 
välja var sitt lagnamn och sedan löpande under året tävlade mot varandra i, 
som Franz [projektledare] uttrycker det, ”lite udda grenar” som inte hade 
direkt med arbetets utförande att göra. Franz berättar vidare om utfallet och 
säger, ”… dels så uppfattades detta som en allmänt rolig grej men sen hade 
vi ju också något att prata om när vi var ute hos entreprenörerna”. Men 
även om planeringsdagarna i projektet både fokuserar på ”allmän trivsel” 
och bidrar till en positiv stämning så bör de snarare definieras som en 
förutsättning än ett medel för samordning. Detta baserat på att medel för 
samordning definieras utifrån att de direkt hjälper till att skapa de villkor för 
integration som krävs för att samordningen ska ske. 

I diskussionen kring förutsättningar för samordning konstaterades att hur 
IKT används har betydelser för om det utgör en förutsättning eller ett medel 
för samordning. Vidare konstaterades att IKT-användningen i projektet, till 
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största delen, utgjorde en förutsättning för samordning och inte ett medel. 
Men några undan tag finns. När det gäller exempelvis den ärendedatabas där 
olika typer av kompletteringsarbeten registreras kan detta sägas vara ett av 
de undantag som finns. Om denna används på rätt sätt kan den nämligen 
både hjälpa till att skapa ansvarsskyldighet, förutsägbarhet, orientering för 
de individer (grupper av individer) som senare får uppdraget att åtgärda 
ärendet. Det vill säga systemet – om använt rätt – syftar till att styra ansvar, 
systematisera i vilken ordning ärendena skall utföras samt ge information 
om var. 

Plan- och strukturskapande medel för samordning 

Den andra av de fyra övergripande kategorierna av medel för samordning är 
plan- och strukturskapande medel. De exempel som i den teoretiska 
genomgången gavs för denna kategori var organisatorisk struktur, 
avdelningsuppdelning, centralisering/decentralisering av beslut, planer, 
scheman, regler, standardisering av arbetsprocesser och resultat, 
arbetsbeskrivningar och policys, formalisering och roller. 

Låt oss inleda med organisatorisk struktur, centralisering/decentralisering 
av beslut, arbetsbeskrivningar samt formalisering och roller. Organisatoriskt 
finns för projektet en specifik organisationsstruktur vars syfte bland annat är 
att reglera ansvarsförhållanden, det vill säga skapa övergripande 
ansvarskyldighet. Centralt för denna är den samverkanslinje med en 
representant från Skanskas och en representant för Jämtkrafts organisation. 
Dessa två personer – MatsOla och Pär – ansvarar för markproduktion 
respektive elproduktion och styr, tillsammans med projektledaren Franz, 
stora delar av projektets löpande arbete. Vidare existerar det i projektet en 
övergripande indelning i olika arbetsgrupper som har ansvar för olika 
aktiviteter. Dessa är beredningsgruppen, staben, platssamordnarna, 
materialinköp, elinstallation, kontroll och mätning samt ett antal grupper 
underentreprenörer. Samtliga dessa har olika ansvarsområden och 
befogenheter vilket främst skapar ansvarskyldighet men även, till viss del, 
förutsägbarhet då vissa av dessa arbetsgruppers arbete har en speciell plats i 
själva produktionsprocessen.  

Utöver själva den organisatoriska strukturen så existerar även omfattande 
arbetsbeskrivningar för vissa av de olika funktionerna/arbetsgrupperna. 
Franz [projektledare] berättar hur dessa upprättades redan i projektets 
inledningsskede och att de utgörs av en lista över funktion och befogenhet. 
Även om dessa arbetsbeskrivningar har funnits sedan projektstart så var det 
dock väldigt få av projektdeltagarna som kände till att de fanns. När frågan 
om befogenheter och arbets-/rollbeskrivningar togs upp så uppgav de flesta 
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projektdeltagare att de inte var medvetna om (eller mindes att) de hade en 
specifik arbetsbeskrivning. Av detta går det att sluta sig till att även om 
strukturerade arbetsbeskrivningar, rent teoretiskt, tydligt styr 
ansvarskyldighet så har de en begränsad samordnande betydelse i 
Destination 2011. Omedvetenheten av arbetsbeskrivningarna har till stor del 
istället ersatts med ett mer framväxande rollansvar, se rutin- och 
kulturskapande medel för samordning. 

Nära förknippat med både organisatorisk struktur, arbetsbeskrivningar och 
roller är även centralisering/decentralisering av beslut. Martinez och Jarillo 
(1989:491) skriver: ”Centralization or decentralization, determines whether 
the locus of decision-making authority lays in the higher or lower levels of 
the chain of command”.  

Centralisering/decentralisering av beslut reglerar således enligt Martinez 
och Jarillo (1989), på samma sätt som organisatorisk struktur (och till viss 
del även roller), ansvarskyldighet för specifika uppgifter. I projektet 
förändras centraliseringen/decentraliseringen av beslut i och med att 
projektet förändras. Övergripande så ansvarar dock projektledning, 
resursplanering (och till viss del beredningsgruppen) för beslut som rör 
kontrollen av den övergripande produktionstakten samt delprojektens 
övergripande ordning. Det vill säga när delprojekten skall starta och vilka 
entreprenörer som skall utföra vilka delprojekt. På detta sätt kan 
centralisering/decentralisering av beslut sägas inverka på både 
ansvarskyldighet (vem som gör vad), orientering (vilka entreprenörer som 
skall arbeta var) samt förutsägbarhet (i vilken ordning delprojekten skall 
tas).  

Den typ av beslut som decentraliseras i projektet (dvs. läggs ut på exempelvis 
underentreprenörerna) härrör främst till hur genomförandet i praktiken 
lämpligast skall ske. Entreprenörerna får med andra ord i stor utsträckning 
(inom ramen för vad som är fysiskt möjligt) själva bestämma vilka 
produktionsmetoder de använder sig av och hur de lägger upp arbetet. 

De övriga plan- och strukturskapande medlen för samordning – som till 
skillnad från de hittills berörda, inte huvudsakligen fokuserar på att direkt 
skapa ansvarskyldighet för specifika uppgifter – är regler, planer och 
scheman. I projektet existerar en stor mängd regler som på olika sätt styr det 
dagliga arbetet. Utöver ”allmänna regler”, det vill säga regler som är 
generella för alla typer av organisationer, såsom exempelvis (lagstiftade) 
regler angående arbetstid, arbetsmiljö och säkerhet, så existerar en stor 
mängd mer specifika regler i Destination 2011. Några exempel är det 
omfattande reglerverk som existerar kring byggnadslov, marktillträde, 
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Natura 2000 områden, fornminnen, artrika vägkanter, etc. Samtliga dessa 
exempel får inverkan på framförallt förutsägbarhet då de ofta genom 
exempelvis ansökningsförfarandet för diverse tillstånd strukturerar själva 
utförandet – dvs. i vilket ordning arbetet måste/kan ske. 

Värt att framhålla i sammanhanget är hur tidigare forskning, med regler, 
främst åsyftat den typen av regler som utfärdats av organisationens ledning 
och inte den typ av regelverk som ovan beskrivs. För Galbraith (1973) utgör 
regler ett komplement till hierarkier som i sig skapar struktur för exempelvis 
beslutsmandat och kontroll över belöningar. Martinez och Jarillo (1989) 
beskriver regler som något som är utfärdat inom organisationens ledning 
och Malone och Crowston (1994:113-114) skriver följande, ”… different kinds 
of interdependencies can be managed by a variety of coordination 
mechanisms […] where predetermined rules govern the performance of 
each activity”. 

Av ovanstående går att konstatera att även andra typer av regler än de som 
instiftats av organisationen själv för att kontrollera specifika aktiviteter har 
samordnande effekt. Detta då de bidrar till att skapa de villkor för 
integration som krävs för att samordning skall ske. 

Ser vi vidare på planer och scheman så är dessa en grundläggande del i den 
övergripande projektplanering som initialt genomförs, både för projektet 
som helhet, men även för respektive delprojekt. De två inledande stegen som 
genomförs i varje delprojekt – dvs. resursplanering och beredning – syftar 
specifikt till att upprätta en övergripande plan för arbetet. Hans som är 
resursplanerare berättar i en av intervjuerna hur han exempelvis inleder sitt 
arbete med att skaffa sig en allmän överblick över det kommande 
genomförandet varpå han därefter upprättar en övergripande resurs- och 
materialplanering. 

Efter den övergripande resurs- och materialplaneringen genomförs 
beredningen som innefattar allt från detaljplanering av den specifika 
dragningen till placering av nätstationer och tillståndsansökningar. Den 
slutliga beredningen samlas därefter i en så kallad beredningspärm. Denna 
omfattande planering styr vidare allt från vilket material som behövs till 
vilka underentreprenörer som skall få ansvar för en specifik sträckning 
(delprojekt). Prioriteringen rörande vilken entreprenör som får ansvar för 
vilken sträckning baserar sig enligt Hans främst på matchning av kompetens 
i förhållande till vilken typ av sträckning. Hans säger, ”… det är bara så att 
vissa entreprenörer är bättre på vissa typer av arbeten och kanske inte lika 
duktig på annat”. Genom detta förfarande skapas både en övergripande 
ansvarsskyldighet, förutsägbarhet och orientering för själva genomförandet.  
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Innan det är dags att gå vidare och adressera de interaktionsskapande 
medlen för samordning är det värt att påpeka hur det i projektet inte direkt 
existerar någon standardisering av resultat. Enligt Mintzberg (1980:324) 
beskrivs standardisering av resultat som situationer när, ”… the work is 
coordinated by the imposition […] of standard performance measures or 
specifications concerning the outputs of the work”. 

Även om produktionen utvärderas i förhållande till olika kvalitetsmått (en 
typ av ”standard performance measures […] concerning the outputs”) 
såsom exempelvis antal tillbud så är detta inte att likställa med Mintzbergs 
(1980) definition. För att standardisering av resultat skall kunna sägas vara 
ett medel för samordning så krävs det dock att den standardisering av 
”performance measures” som användes bidrar till att skapa villkoren för 
integration, något som inte är fallet. 

Interaktionsskapande medel för samordning 

Den tredje och näst sista gruppen av medel för samordning är 
interaktionsskapande medel. I denna grupp innefattades i den teoretiska 
genomgången sådana organisatoriska arrangemang såsom direkta 
ledningskontakter, “linking managerial roles”, ”lateral relations”, 
interorganisatoriska team, direktkontakter, ”liaison roles”, integrerande 
instanser, ömsesidig anpassning, informella kontakter och icke schemalagda 
möten. Vidare innefattades även objekt, representationer och användning av 
informationsteknologi. 

Initialt kan sägas att de organisatorisk arrangemang som innefattas i denna 
grupp utgör olika sätt att initiera eller skapar direkt interaktion mellan 
organisationsmedlemmar. De kan även sägas möjliggöra eller bygga på 
informella kontakter något som enligt Galbraith (1973) är ofrånkomligt i 
situationer med stor informationsmängd.  

Som tidigare adresserats så finns i projektet en central samverkanslinje med 
en representant från Skanskas och en representant från Jämtkrafts 
organisation – MatsOla och Pär. Samverkanslinjens roll kan beskrivas i 
termer av både ”linking managerial roles”, ”lateral relations”, och direkta 
ledningskontakter då deras arbeta utgörs av daglig interaktion över 
organisationsgränserna. Då även projektledaren Franz sitter samlokaliserad 
med MatsOla och Pär så möjliggör detta ömsesidig anpassning och 
omfattande informella kontakter, något som uppfattas som viktigt för att 
skapa både förutsägbarhet, ansvarskyldighet, orientering och gemensam 
förståelse för det löpande arbetet.  
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Utöver samverkanslinjen så utgör även platssamordnarna ett centralt 
interaktionsskapande medel för samordning. Platssamordnarrollen kan 
jämföras med “liaison roles” (Galbraith 1973), ”liaison devices” (Mintzberg 
1980) eller integrerande instanser (Dietrich 2007). Som tidigare nämnts så 
utgörs en stor det av platssamordnarnas dagliga arbete av att, på plats ute 
hos underentreprenörerna, löpande underlätta produktionen och hantera 
uppkomna problem. Utöver detta så understödjer platssamordnarna även 
kontakten mellan underentreprenörer, montörer, markägare och 
projektledning. Karaktäristiskt för platssamordnarrollen är att de 
underlättar kommunikationen mellan de olika grupper som är inblandade 
(Jacobsson 2011).  

En av platssamordnarna beskriver sin egen inställning när det gäller att 
försöka reducera informationsmängden för underentreprenörerna och säger 
att han strävar efter att de, ”… inte ska behöva hålla på med en massa 
onödigt pappersarbete” utan att de istället ska kunna koncentrera sig på 
själva produktionen. Platssamordnarna fungerar på detta sätt som ett 
interorganisatoriskt smörjmedel, eller som ”project liaisons” (Jacobsson 
2009, 2011). Platssamordnarna har dock ingen direkt formell makt utan 
lyder under el- och markproduktion. I vissa situationer har de emellertid 
delegerad beslutsmakt när det gäller uppkommande problem som måste 
hanteras. 

Förmågan att agera som ett interorganisatoriskt smörjmedel kommer från 
platssamordnarnas breda erfarenhet och därigenom deras förmåga att se 
olika perspektiv (Burström och Jacobsson 2011, Jacobsson 2009, 2011). 
Platssamordnarna själva är väl medvetna om de kompetenser som 
underlättar deras arbete. Tommy [platssamordnare] säger exempelvis: 

”… du kan inte börja det här jobbet utan att ha en praktisk erfarenhet, det skulle 
aldrig fungera. Du ska helst ha varit med och sett hur man bygger ett helt nät. Helst 
ska du ha gått hela vägen så du vet vad entreprenörerna rent praktiskt håller på 
med och allra helst ska du ha varit montör och kanske till och med hållit på lite med 
beredningsarbete.”  

Utöver samverkanslinjen och platssamordnarna så existerar i projektet även 
andra viktiga interaktionsskapande medel för samordning. Ett exempel på 
detta är de möten som löpande hålls. Som tidigare adresserades i samband 
med analysen av de styrnings- och kontrollskapande medlen för samordning 
så utgör projektets möten en naturlig arena för allehanda ärenden. Vidare 
upplevs kontinuiteten även ge tydlighet, struktur och stabilitet i arbetet. Men 
utöver att skapa struktur så kan de även sägas vara interaktionsskapande. 
Ett sådant exempel är de uppstartsmöten som hålls en gång per delprojekt. 
Även om uppstartsmötena är ”förutbestämda” och enligt den teoretiska 
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genomgången därför främst skulle klassas som styrnings- och 
kontrollskapande medel för samordning så är detta i praktiken inte fallet. 

Vid varje uppstartsmöte närvarar MatsOla [markproduktionsansvarig], den 
berörda platssamordnaren, beredaren som genomfört beredningen, 
underentreprenörerna som skall utföra arbetet och en projektingenjör från 
Skanskas ordinarie verksamhet. Vid mötet behandlas allt från säkerhets-, 
ordnings- och skyddsregler till aktuella kontraktsfrågor, materialleveranser 
och transportvägar. Det vill säga både ett antal praktiska, men även ett antal 
mer administrativa och juridiska frågor rörande den nya sträckningens 
(delprojektets) utförande. Mötets primära funktion är emellertid inte att 
fatta några beslut utan istället att ge underentreprenörer och 
platssamordnare (och övriga inblandade) en god överblick och gemensam 
förståelse för delprojektets fortsatta arbete. När uppstartsmötet hålls är 
nämligen den övergripande ansvarskyldigheten, förutsägbarheten (och till 
viss del orienteringen) redan skapad genom beredningsarbetet. Genom att 
gemensamt gå igenom de underlag som tagits fram så skapas emellertid ett 
samförstånd kring det fortsatta arbetet. De inblandade parterna skapar – när 
mötet fungerar väl – en gemensam förståelse för både beredningens innehåll 
(hur produktionen skall genomföras), sin egen roll i produktionen och en 
övergripande orientering över delprojektets sträckning och omfattning. 
Enligt Okhuysen och Bechky (2009:488) uttryckt som ”… ett gemensamt 
perspektiv för helheten och hur individerna förhåller sig till denna helhet” . 

I den teoretiska genomgången så presenterades vidare ”task forces” och 
”teams” som interaktionsskapande medel för samordning. Enligt Martinez 
och Jarillo (1989:491) så utgör båda dessa former av ”cross-departmental 
relations” där “teams” är mer permanenta och ”task forces” mer temporära 
grupper med syfte att lösa problem som härrör (eller påverkar) flera 
avdelningar (Galbraith 1973:48).  

Med utgångspunkt i hur ”task forces” och ”teams” tidigare definierats (se 
Galbraith 1973, Martinez och Jarillo 1989), så går det att sluta sig till att 
ingen av dessa interaktionsskapande medel för samordning existerar i 
Destination 2011. De grupper av underentreprenörer som exempelvis finns i 
projektet – även kallade “grävteam” – utgör, dess benämning till trots, 
således inte samma typ av ”cross-departmental” team som ovan åsyftas. 
Även om ansvaret för själva produktionsarbetet delegeras till 
underentreprenörerna själva (och på detta vis skapar ansvarsskyldighet) så 
syftar inte ”grävteamen” på något sätt till att sammanföra olika avdelningar 
eller yrkesgrupper. 
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Slutligen innefattades även objekt, representationer samt användning av 
informationsteknologi i de interaktionsskapande medlen för samordning då 
dessa kan utgöra knytpunkter för interaktion och därigenom något att 
samordna ”kring”. När det gäller informationsteknologi så utgör detta, som 
tidigare adresserats, främst en förutsättning för samordning där 
samlokaliseringen visat sig ha betydelse för det upplevda behovet av IKT. 
Tack vare (eller på grund av) projektets samlokalisering använder sig 
projektmedlemmarna i stor utsträckning av direkt och spontat initierad 
kommunikation istället för att förlita sig på diverse tekniska stödsystem. De 
mer perifert lokaliserade grupperna har vidare, som nämnts, en 
funktionsinriktad inställning till allehanda tekniska hjälpmedel.  

Undantag från detta är dock mobiltelefoni som mycket frekvent används 
som ett interaktionsskapande medel för samordning i syfte att överbrygga 
geografiskt avstånd. Ytterligare undantag, som bekräftar regeln att IKT 
främst utgör en förutsättning för samordning, är projektets 
nätinformationssystem Xpower och GIS-applikationen Solen Pro. Dessa två 
system kan sägas vara interaktionsskapande medel för samordning mot 
bakgrund av dess möjlighet att visualisera både planerat och genomfört 
arbete.  

Både Xpower och Solen Pro har en central funktion i det initiala arbetet då 
projekteringen och beredningsarbetet sker. I samband med en av 
intervjuerna demonstrerades möjligheten att visualisera nätet i flera 
dimensioner. En av projektmedlemmarna visade hur det med bara ett par 
knapptryckningar är möjligt att dels visa det gamla luftledningsnätet, vidare 
både det gamla och det nya nätet samtidigt samt även rensa bort den äldre 
dragningen och enbart visa det nya nätet. Denna möjlighet att växla mellan 
planerat och genomfört arbete hjälper till att skapa både orientering och 
förutsägbarhet.  

Vidare genereras både representationer och objekt med hjälp av ovan 
nämnda system. Med representationer åsyftas de kartmaterial som tas fram 
för att styra produktionen och med objekt åsyftas primärt den 
beredningspärm där allt övrigt material samlas. I beredningsarbetet som 
genomförs i projektet innefattas allt från detaljplanering av den specifika 
dragningen till placering av nätstationer och tillståndsansökningar. Allt detta 
material samlas slutligen i en så kallad beredningspärm. Okhuysen och 
Bechky (2009) förklarar hur objekt och representationer skapar samordning 
genom att de främst tillhandahåller information. Författarna skriver dock 
vidare, “They [med syfte på objekt och representationer] also offer a 
common referent around which people interact, align their work, and 
create shared meaning” (Okhuysen och Bechky 2009:474). 
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När det gäller beredningspärmen så är det tydigt hur dess primära syfte är 
att tillhandahålla information till platssamordnare, underentreprenörer och 
montörer. Detta omfattande underlag innefattar information om allt från 
vilket material som behövs till vilka underentreprenörer som skall få ansvar 
för en specifik sträckning (delprojekt). Beredningspärmen har dock, i likhet 
med vad som Okhuysen och Bechky (2009) uttrycker, en vidare funktion i 
form av att den utgör något projektdeltagarna samordnar sig ”kring”. Både 
vid uppstartsmötet men även löpande under produktionen utgör 
beredningspärmen en referenspunkt för samtliga involverade parter. Det vill 
säga något att förhålla sig till och utgå ifrån. Som ett led i detta så bidrar 
beredningspärmen – som ett objekt och ett interaktionsskapande medel för 
samordning – löpande under produktionen till att skapa både 
ansvarsskyldighet, förutsägbarhet och orientering. 

När nu både de styrnings- och kontrollskapande, plan- och 
strukturskapande samt interaktionsskapande medlen är behandlade så är 
det dags att gå över och belysa den sista av de fyra övergripande grupperna 
av medel för samordning, de rutin- och kulturskapande medlen för 
samordning. 

Rutin- och kulturskapande medel för samordning 

I likhet med de tre tidigare grupperna av medel för samordning så 
presenterades i det teoretiska ramverket ett antal exempel på specifika 
medel som konceptuellt skulle kunna innefattas i denna sista grupp. De 
exempel som presenterades var socialisering, kultur, samlokalisering, roller, 
rutiner samt standardisering av kompetens, beteenden och arbetsprocesser. 
Gemensamt för dessa medel är att de på olika sätt kan skapa ett, mer eller 
mindre, latent kollektivt organisatoriskt klimat som möjliggör samordning 
genom exempelvis delade värderingar, normer, kollektivt förankrad kunskap 
eller antaganden.  

Låt oss inleda med samlokalisering, organisationskultur, socialisering och 
rutiner. Ett flertal av projektdeltagarna lyfter tydligt fram fördelarna med 
samlokaliseringen och menar att den bland annat skapar en speciell 
gemenskap och gör det möjligt att korta ner beslutsvägar. Detta till trots så 
kan samlokalisering, som tidigare berörts, främst sägas utgöra en 
förutsättning för samordning och inte ett medel. Även om samlokaliseringen 
främst utgör en förutsättning för samordning har den dock i vissa situationer 
även funktionen av ett medel. Ett undantagsfall är samlokalisering på 
förhand skapar orientering av de arbetsuppgifter som är samlokaliserade. 
Det vill säga, i och med samlokaliseringen så är svaret på frågan rörande ”var 
kommer aktiviteterna att utföras” på förhand givet. 
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Med samlokaliseringen som en förutsättning möjliggör (eller underlättar) 
den dock både för projektmedlemmarnas socialisering, framväxten av en 
lokal anda och bidrar till utvecklingen av nya ”gemensamma” rutiner. 
Rutiner som exempelvis styr hur och i vilken ordning som olika aktiviteter 
”lämpligast” sker. Med socialisering åsyftas här den process där 
projektmedlemmarna införlivar den lokala organisationskulturen, något som 
identifierades som en stor utmaning redan i projektets inledningsskede. Lars 
[projektchef] säger vid en intervju följande, ”… du vet utmaningen var att få 
ihop två koncept, två kulturer. Jämtkraft med sitt sätt att arbeta och 
Skanska med sitt”.  

I praktiken innebar denna utmaning snarare ett arbete med att försöka 
åstadkomma en fusion av två olika kulturer (Skanskas och Jämtkrafts) än ett 
försök att införliva projektmedlemmarna i den ena organisationens sätt att 
tänka och arbeta. Även projektmedlemmarna vittnar om hur denna 
utmaning tog sig uttryck i praktiken. En projektmedlem säger, ”… det var 
rätt tydligt att vi hade olika erfarenheter och sätt att arbeta på” och 
fortsätter ”… det visade sig främst på hur bråttom saker och ting var”.  

Socialiseringen och utvecklingen av en lokal anda skapar vidare 
ansvarsskyldighet genom framväxten av rollen och rutiner som reglerar vem 
som är ansvarig för vad. Som tidigare diskuterats så styr strukturerade 
arbetsbeskrivningar – rent konceptuellt – rollansvar och därigenom även 
övergripande ansvarskyldighet. Då en del projektmedlemmar emellertid inte 
var direkt medvetna om de rollbeskrivningar och den ansvarsfördelning som 
initialt utvecklats så kan projektets rollansvar emellertid till stor del sägas 
vara framväxande. Det vill säga snarare vara ett resultat av samlokalisering 
och socialisering än på förhand utarbetade rutiner. 

Ser vi slutligen till standardisering av arbetsprocesser så kan även detta 
uppstå (eller utvecklas) som ett resultat av den tidigare beskrivna 
socialiseringen och utvecklingen av en lokal organisationskultur. Det vill 
säga, ett standardiserat sätt att genomföra arbetet växer successivt fram i 
projektet. Ett tydligt exempel på detta är beredningsprocessen, det vill säga 
tillvägagångssättet från att beställningen från Jämtkraft kommer in till 
projektet till att uppstartsmöten hålls och grävarbetet påbörjas. Initialt 
existerade inga rutiner eller någon standardiserad process för detta arbete, 
men efterhand har en tydlig arbetsordning utvecklats. Till skillnad från 
standardisering av arbetsprocesser så existerar dock ingen standardisering 
av kompetens eller beteenden i projektet. 

Efter att nu både förutsättningar och medel för samordning har behandlats 
så är det dags att vända intresset mot villkoren för integration. Även om 
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ovanstående analys ger en insikt i hur olika typer av förutsättningar och 
medel för samordning tar sig uttryck i praktiken, så ger den dock bara en 
begränsad förståelse för hur de olika medlen skapar de villkor för integration 
som krävs för att samordningen ska ske. Det vill säga, hur individerna 
använder sig av olika medel för samordning (dvs. en mix av styrnings- och 
kontroll, plan- och struktur, interaktions samt rutin- och kulturskapande 
medel) för att skapa den förståelse som krävs för att samordningen skall ske. 

Villkor för integration 

De fyra villkoren för integration som presenterades i det teoretiska 
ramverket var ansvarsskyldighet, förutsägbarhet, orientering och gemensam 
förståelse. Dessa villkor beskriver, enkelt uttryckt, hur olika typer av medel 
för samordning möjliggör för de inblandade individerna att göra gemensam 
sak av sina individuella uppgifter – dvs. att samordna sig. Enligt Okhuysen 
och Bechkys (2009) beskrivet på följande sätt: 

”These integrating conditions for coordination are the means by which people 
collectively accomplish their interdependent tasks in the workplace. Each of these 
conditions addresses some of the demands that the integration of specialized work 
imposes on the individuals performing the work…” (Okhuysen och Bechky 2009:483) 

Kortfattat kan villkoren för integration, i enlighet med tabell 8 nedan sägas 
innefatta fyra olika dimensioner. Dessa är, hur de iblandade individerna; 1) 
skapar förståelse för delaktighet och ansvarskyldighet rörande vem som är 
ansvarig för vad, 2) en förståelse för aktiviteter ordning och förutsägbarhet 
om när samordningen skall ske, 3) en förståelse för den rumsliga 
orienteringen om var aktiviteter utförs och samordningen skall ske, samt 4) 
en gemensam förståelse för hur samordningen skall ske.  

 

Tabell 8 - Villkor för integration 

Dessa fyra villkor för integration kan, som tidigare berörts, uppnås med 
hjälp av de olika medlen för samordning. Den första av de fyra villkoren för 
integration som kommer att adresseras är ansvarsskyldighet. 

Gemensam förståelse 
Gemensamt perspektiv av hur samordningen skall ske 

Ansvarsskyldighet Förutsägbarhet Orientering 

Vem/vilka som är ansvariga för vad 

och vilka är delaktiga 

När och i vilken ordning kommer 

aktiviteterna att ske 

Var kommer aktiviteterna att 

utföras och samordningen att ske 
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Skapandet av ansvarsskyldighet 

Ansvarsskyldighet syftar på vem eller vilka som är ansvariga för utförandet 
av en specifik uppgift och vilka som är delaktiga. Enklast åstadkoms eller 
uppkommer ansvarskyldighet genom en fördelning av uppgifter till specifika 
delar (individer) med specifikt tillskrivet ansvar (Bengtsson et al. 2007). 
Enligt Okhuysen och Bechky (2009) kan ansvarsskyldighet både skapas 
genom formella medel men även genom mer framväxande typer av 
samordning. För att förstå hur ansvarsskyldigheten skapas i Destination 
2011 så får vi återvända till de olika medlen för samordning som löpande 
skapar denna. 

Kopplat till de fyra övergripande kategorierna av medel för samordning som 
tidigare presenterats kan sägas att de styrnings- och kontrollskapande 
medlen möjliggör skapandet av ansvarsskyldighet genom att de bidrar med 
på förhand stipulerade (kollektivt förankrade) skyldigheter. Dessa 
skyldigheter kan ha genererats genom exempelvis kontrakt, möten, planer 
eller kontroll och uppföljning av vem som gör vad. Två praktiska exempel är 
partneringkontraktet och produktionsmötena. Som tidigare beskrivits så 
bidrar både dessa på olika sätt till skapandet av ansvarskyldighet. För 
Destination 2011 reglerar kontraktsformen den mer generella 
ansvarsskyldigheten mellan de inblandade parterna. Det vill säga, i 
kontraktet framgår vilka som är delaktiga och vem/vilka som är ansvariga 
för vad. Partneringkontraktet styr även rent praktiskt det löpande 
budgeteringsarbetet då de inblandade parterna måste kontrollera och 
godkänna budgeten innan det praktiska arbetet inleds. Kontraktsformen kan 
därigenom, i det inledande arbetet av respektive delprojekt, sägas skapa 
ansvarsskyldighet i form av vem/vilka som är ansvariga för vad. Vid 
produktionsmötena avhandlas vidare varje vecka aktuell status på rullande 
tidsplaner, produktionsplaner och arbetsberedningar vilket kontinuerligt 
(om och om igen) skapar ansvarskyldighet för både berednings- och 
produktionsarbetet. Med andra ord, en förståelse om vad som exempelvis 
inte är gjort och vem som får ansvar att ta itu med detta. 

De plan- och strukturskapande medlen för samordning kan vidare bidra 
med att skapa ansvarsskyldighet genom exempelvis organisationsstruktur 
eller arbetsbeskrivningar och andra på förhand förankrade och inarbetade 
handlingsmönster och tillvägagångssätt som reglerar ansvar och åtaganden. 
Två praktiska exempel på hur plan- och strukturskapande medel skapar 
ansvarskyldighet är centralisering/decentralisering av beslut och 
organisationsstruktur. När det gäller centralisering/decentralisering av 
beslut skapas ansvarskyldighet – dvs. förståelsen för vem/vilka som är 
ansvariga för vad och vilka är delaktiga – då olika typer av beslut grupperas 
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och delegeras. I och med att beslutsmandat för exempelvis avropsavtal läggs 
ut på de inköpsansvariga tydliggör detta individarenas ansvar för vissa 
uppgifter – i detta fall ansvaret för projektets inköp. Ansvarsskyldighet är på 
således generellt viktig för att organisationens (eller projektets) medlemmar 
skall kunna förvissa sig om att andra medlemmar förstår sin roll i 
förhållande till den kollektiva prestationen som skall åstadkommas 
(Okhuysen och Bechky 2009). I projektet finns vidare en tydligt specificerad 
organisationsstruktur som reglerar ansvarsförhållanden, det vill säga skapar 
övergripande ansvarskyldighet i produktionsarbetet. Genom att tydliggöra 
förhållandet mellan olika grupperingar skapas ansvarskyldighet då detta 
samtidigt begripliggör individernas plats i förhållande till genomförandet. 

De interaktionsskapande medlen för samordning bidrar i sin tur med att 
skapa ansvarsskyldighet genom löpande uppkommen kommunikativa och 
interaktionsdrivna överenskommelser om vilka åtaganden och vilket ansvar 
som respektive medarbetare tar. I praktiken innebär detta således en 
personlig överenskommelse eller ett tydliggörande om vem som ansvarar för 
vad. Ansvarsskyldighet kan åstadkommas genom både exempelvis ömsesidig 
anpassning samt skapande av integrerande instanser och ”lateral relations”. 
Praktiska exempel på detta, baserat på tidigare genomgång, är den 
ömsesidiga anpassningen, de informella kontakterna och användningen av 
beredningspärmen. Låt oss börja med det sistnämnda.  

Både vid uppstartsmötet och i den löpande produktionen utgör 
beredningspärmen en central referenspunkt för de involverade parterna. 
Beredningspärmen utgör, som ett objekt och ett interaktionsskapande medel 
för samordning, något för projektmedlemmarna att interagera kring. Med 
andra ord något att förhålla sig till och utgå ifrån i arbetet vilket innebär att 
den bidrar till att skapa ansvarsskyldighet bland de inblandande. Även den 
ömsesidiga anpassning och de informella kontakter som exempelvis 
förekommer mellan projektsamordnare, underentreprenörer och montörer 
skapar ansvarskyldighet. Löpande hanteras exempelvis uppkomna problem 
genom diskussioner och överenskommelser mellan platssamordnaren och 
underentreprenörerna där syftet är att komma överens om vem som skall 
hantera problemen. 

De rutin- och kulturskapande medlen för samordning skapar slutligen 
ansvarskyldighet genom en mer eller mindre outtalad ansvarsfördelning till 
följd av en kollektiv anda eller en förståelse för andras roller och därtill 
ansvarsområden och skyldigheter. Två exempel som visar på hur de rutin- 
och kulturskapande medlen i praktiken kan skapa ansvarskyldighet är den 
lokala anda och framväxten av roller. Som tidigare illustrerats så styr arbets- 
eller rollbeskrivningar vilket ansvar och vilka skyldigheter olika 
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projektmedlemmar har, det vill säga övergripande ansvarskyldighet. Mot 
bakgrund av att vissa projektmedlemmar inte var medvetna om den 
ansvarsfördelning och de rollbeskrivningar som initialt skapades i projektet, 
så har utvecklingen av dessa skett successivt. Det vill säga som ett led av 
samlokalisering och utvecklingen av en gemensam anda och inte av på 
förhand utarbetade rutiner. Ansvarsskyldigheten kan således sägas vara en 
följd av kollektiv anda och en förståelse för andras roller. 

I projektet skapas således ansvarskyldighet genom interaktionen av både 
styrnings- och kontrollskapande, plan- och strukturskapande, 
interaktionsskapande och rutin- och kulturskapande medel för samordning. 
På detta vis kan ansvarsskyldighet delvis (eller helt) vara tydliggjort när en 
specifik aktivitet påbörjas alternativt växa fram som ett resultat av 
situationens utveckling samt vem som ”råkar” vara närvarande. Med andra 
ord de sätt som ansvarskyldighet skapas på varierar med situationen. 
Ansvarsskyldighet skapar i praktiken en tydlighet och trygghet i förhållandet 
mellan olika organisationsmedlemmar samt, som Okhuysen och Bechky 
(2009) framhåller, en förståelse för var, eller hos vem, ansvar och 
skyldigheter ligger. Genom detta blir projektmedlemmarna medvetna både 
om sitt eget ansvar men de får även en förståelse för andra 
projektmedlemmars skyldigheter och ansvar i förhållande till den specifika 
uppgiften som skall utföras.  

 

 Ansvarsskyldighet 
Vem/vilka som är ansvariga för vad och vilka är delaktiga 

Styrnings- och kontrollskapande Uppnås genom på förhand stipulerade (kollektivt förankrade) 

skyldigheter, genom möten, planer eller kontroll 

Plan- och strukturskapande Uppnås genom på förhand förankrade och inarbetade 

handlingsmönster och tillvägagångssätt som reglerar 

ansvarsskyldighet 

Interaktionsskapande Uppnås genom kommunikativa och interaktionsdrivna 

överenskommelser om ansvarsfördelning som uppkommer löpande 

Rutin- och kulturskapande Uppnås genom mer eller mindre oartikulerad ansvarsfördelning till 

följd av kollektiv anda och förståelse för andras roller 

Tabell 9 - Skapandet av ansvarsskyldighet 

Av den sammanfattande tabellen ovan (tabell 9) så går att utläsa hur 
ansvarskyldighet skapas med hjälp av de olika medlen för samordning. Det 
vill säga, hur exempelvis styrnings- och kontrollskapande medel för 
samordning hjälper till att skapa ansvarskyldighet genom på förhand 
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stipulerade (kollektivt förankrade) skyldigheter, genom möten, planer eller 
kontroll.  

Skapandet av förutsägbarhet 

Den andra av de fyra villkoren för integration är förutsägbarhet. 
Förutsägbarhet åsyftar enkelt uttryckt till när och/eller i vilken ordning, 
genomförandet av aktiviteter kommer att ske. På motsvarande sätt som 
ansvarsskyldighet bidrar till att skapa en förståelse för andra 
organisationsmedlemmars skyldigheter och ansvar, så innebär 
förutsägbarhet en förståelse för när andra individer kommer att utför sina 
arbetsuppgifter. Skapandet av förutsägbarhet ger därigenom 
organisationsmedlemmarna en möjlighet att planera sitt eget arbete i 
förhållande till andras (Okhuysen och Bechky 2009). Förutsägbarhet kan 
vidare, på olika sätt, uppnås med hjälp av de fyra övergripande kategorierna 
av medel för samordning.  

De styrnings- och kontrollskapande medlen för samordning skapar 
exempelvis förutsägbarhet genom möten och formaliserade försök att 
förutsäga utfall samt strukturering och schemaläggning. Två praktiska 
exempel på detta är projektets produktionsmöten och den ärendedatabas 
som används i projektet. 

Vid projektets produktionsmöten, som löpande hålls en gång i veckan, 
avrapporteras hur långt arbetet har kommit i respektive delprojekt. 
Samtidigt som delprojektens progression avhandlas berörs även eventuella 
problem som uppstått, hur arbetet och entreprenörerna fungerar, om 
återställningsarbetet är genomfört eller om någon entreprenör har kört fast. 
Denna löpande avrapportering är ett sätt att hela tiden kunna förutse hur 
närmsta tidens produktion kommer att fortskrida och skapar därigenom 
förutsägbarhet för både produktionsarbetet och materialleveranser. Men 
förutsägbarhet skapas även med hjälp av andra styrnings- och 
kontrollskapande medel. Projektets ärendedatabas där olika typer av 
kompletteringsarbeten registreras kan sägas utgöra ett annat sätt. Om 
ärendedatabasen nyttjas på ett korrekt sätt hjälper den nämligen till att 
skapa förutsägbarhet genom att den styr olika uppdrag till olika individer 
(eller grupper av individer). Det vill säga, med hjälp av systemet styrs bland 
annat i vilken ordning ärendena skall utföras. 

De plan- och strukturskapande medlen för samordning bidrar vidare till att 
skapa förutsägbarhet genom exempelvis planering och standardisering av 
arbetsprocesser som tydliggör utförandets kronologi. Exempel på hur detta 
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ter sig i praktiken är berednings- och planeringsarbetet samt de regler som 
omgärdar projektets genomförande. 

Efter den övergripande resurs- och materialplaneringen genomförs 
beredningen som innefattar allt från detaljplanering av den specifika 
dragningen till placering av nätstationer och tillståndsansökningar. 
Planeringen ämnar till att i praktiken styra allt från vilket material som 
behövs och vilka underentreprenörer som ansvarar för vad, till i vilken 
ordning som delprojekten och dess delar ska genomföras. Genom 
beredningsförfarandet skapas således förutsägbarhet för den fortsatta 
produktionen. Även de lagar och regler som härrör till exempelvis 
byggnadslovsansökningar, marktillträden och arbete i Natura 2000 
områden, skapar förutsägbarhet för projektets deltagare. Dessa olika typer 
av regler får exempelvis inverkan på förutsägbarhet då de mot bakgrund av 
ansökningsförfarandet strukturerar själva utförandet – dvs. i vilket ordning 
arbetet måste/kan ske, vilka möten som måste hållas, vilka beslut som måste 
fattas och med vilken framförhållning detta måste ske. 

De interaktionsskapande medlen för samordning bidrar vidare till att skapa 
förutsägbarhet genom interaktion, löpande avstämningar och ömsesidig 
anpassning i förhållande till aktiviteternas utveckling. Detta kan 
exemplifieras med samverkanslinjens funktion och platssamordnarnas roll. 

Vad gäller samverkanslinjen – som kan beskrivas i termer av direkta 
ledningskontakter – så möjliggör denna en löpande interaktion och 
avstämning mellan projektets mark- och elproduktion. Projektets öppna 
arbetsklimat tillsammans med att MatsOla och Pär [ansvariga för mark- 
och elproduktion] sitter samlokaliserade, möjliggör ömsesidig anpassning i 
förhållande till hur projektet utvecklas och därigenom skapandet av 
förutsägbarhet. Vidare har även platssamordnarna betydelse för skapandet 
av förutsägbarhet i projektet. Platssamordnarna fungerar som tidigare 
nämnts som ett interorganisatoriskt smörjmedel, eller som ”project liaisons” 
(Jacobsson 2009, 2011). Deras huvudsakliga arbetsuppgift är att dagligen på 
plats ute hos underentreprenörerna underlätta produktionen, uppdatera 
produktionsunderlag och hantera uppkomna problem. Genom att finnas 
som ett stöd till underentreprenörerna, uppdatera produktionsunderlag och 
agera som en länk mellan underentreprenörer och de mer administrativa 
delarna av projektet så skapar platssamordnarna förutsägbarhet i 
entreprenörernas arbete.  

Avslutningsvis bidrar de rutin- och kulturskapande medlen till att uppnå 
förutsägbarhet genom skapande av rutiner, utveckling av roll- och 
erfarenhetsbaserad förståelse för uppgifters kronologi och processers 
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utveckling. I praktiken skapar de således en förståelse för i vilket ordning 
som olika aktiviteter ”vanligtvis” utförs. Exempel på detta är de arbetsrutiner 
och den ”anda” som successivt utvecklats i projektet. Även om Franz 
[projektledare] vittnar om hur de, redan innan projektet startades upp, 
försökte tydliggöra både organisationsstruktur och hur arbetsprocessen 
skulle se ut så har detta förändrats med tiden. Rutiner som exempelvis styr 
resursplanering och upphandling har utvecklats och förändrats efter hand. 
När den initiala tanken om arbetsgången visade sig skapa problem växte nya 
rutiner fram som helt ersatte den initiala arbetsprocessen och därigenom 
skapas förutsägbarhet för de inblandade. Vidare har även en ”projektanda” 
med tiden utvecklats. Denna anda utrycks av projektmedlemmarna i termer 
av ”… såhär gör vi i projektet”. Nya rutiner och erfarenhetsbaserad 
förståelse, eller anda, bidrar således till att projektmedlemmarna skall få en 
förståelse för uppgifters kronologi och processers utveckling. 

Innan vi går vidare och adresserar den tredje av villkoren för integration – 
orientering – så går det att konstatera att förutsägbarhet på olika sätt skapas 
med hjälp av styrnings- och kontrollskapande, plan- och strukturskapande, 
interaktionsskapande och rutin- och kulturskapande medel för samordning. 
De olika medlen för samordning ger därigenom projektmedlemmarna en 
möjlighet att planera sitt eget dagliga arbete i förhållande till andra 
projektmedlemmars arbete. Förutsägbarhet möjliggör således även för att 
organisationsmedlemmarna skall kunna förutse i vilken ordning som olika 
arbetsuppgifter kommer att utföras och därigenom även vad som skall 
innefattas. För en sammanfattning, se tabell 10. 

 

 Förutsägbarhet 
När och i vilken ordning kommer aktiviteterna att ske 

Styrnings- och kontrollskapande Uppnås genom finansiell uppföljning, möten, försök till att 

förutsäga utfall samt strukturering och schemaläggning 

Plan- och strukturskapande Uppnås genom exempelvis planering och standardisering av 

arbetsprocesser som tydliggör kronologi  

Interaktionsskapande Uppnås genom interaktion, löpande avstämningar och ömsesidig 

anpassning i förhållande till aktiviteternas utveckling 

Rutin- och kulturskapande  Uppnås genom rutin, roll och erfarenhetsbaserad förståelse för 

uppgifters kronologi och processers utveckling  

Tabell 10 - Skapandet av förutsägbarhet 

Tabellen ovan ämnar ge en översikt över hur de olika medlen för samordning 
skapar förutsägbarhet. Av tabellen går exempelvis att utläsa hur de plan- och 
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strukturskapande medlen bidrar till att uppnå förutsägbarhet genom 
exempelvis planering och standardisering av arbetsprocesser som tydliggör 
kronologi. Vidare går också att utläsa hur de rutin- och kulturskapande 
medlen skapar samordning genom rutiner och genom roll- och 
erfarenhetsbaserad förståelse för uppgifters kronologi och processers 
utveckling. 

Skapandet av orientering 

Orientering åsyftar skapandet av en förståelse för individers och aktiviteters 
rumsliga förhållande till varandra. Bengtsson et al. (2007) framhåller hur 
samordning inte bara är en fråga om ”vem som gör vad” utan även en fråga 
om ”tid och rum”. Författarna skriver: 

”… the coordinating issue in the organizing of activities is a question of […] where 
action shall be placed, i.e. how action are distributed among actors in time and 
space.” (Bengtsson et al. 2007:36) 

Det vill säga, förutom förutsägbarhet (tid), så innefattar samordning även en 
fråga om rumslig orientering med fokus på skapandet av en insikt om var 
aktiviteterna kommer att utföras och samordningen därigenom att ske. Med 
andra ord, en förståelse för rumslig lokalisering av både specifika uppgifter 
och andra organisationsmedlemmar. Även om tid och rum i praktiken ofta är 
intimt sammanflätade så går dessa teoretiskt och i förhållande till de olika 
medlen för samordning att separera.  

I förhållande till de övergripande kategorierna av medel för samordning så 
kan orientering uppnås med de styrnings- och kontrollskapande medlen 
genom på förhand stipulerade planer och representationer (såsom kartor) 
samt genom exempelvis planerade möten. Två exempel från Destination 
2011 på detta är beredningspärmen och projektets produktionsmöten. Som 
ett resultat av beredningsarbetet genereras, som tidigare nämnts, en 
detaljplanering av den specifika dragningen. Denna detaljplanering samlas i 
den så kallade beredningspärmen. En viktig del av materialet i 
beredningspärmen utgörs av kartmaterial som genererats med hjälp av 
Xpower och Solen Pro. Dessa kartor styr vidare underentreprenörernas 
arbete vid respektive sträckning (delprojekt). Med andra ord, med hjälp av 
kartmaterialet kan underentreprenörerna orientera sig och avgöra var 
arbetet skall utföras och hur deras arbete förhåller sig till de övriga delarna. 
Även produktionsmötena bidrar till att skapa förståelse för var arbetet skall 
utföras – dvs. skapar orientering. Som tidigare adresserats så avhandlas på 
dessa möten löpande aktuell status och progression för respektive 
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delprojekt. Genom att löpande stämma av hur arbetet fortskrider skapas 
kontinuerligt en övergripande orientering. 

Även de plan- och strukturskapande medlen för samordning bidrar till att 
skapa orientering. Detta sker genom exempelvis geografisk strukturering och 
standardisering av arbetsprocesser som tydliggör utförandets lokalisering. 
Ett exempel på detta är den övergripande resurs- och materialplaneringen. 
Som ett inledande steg i projekteringen för respektive delprojekt genomför 
Hans [resursplanerare] en övergripande strukturering av de olika 
delprojekten. Arbetet innefattar allt från vilket material som behövs till vilka 
underentreprenörer som skall ha ansvar för att utföra arbetet på en specifik 
sträckning. Genom detta skapas en för projektet övergripande orientering 
vad gäller var aktiviteter kommer att utföras och var samordningen kommer 
att ske. 

De interaktionsskapande medlen för samordning kan vidare bidra med att 
skapa orientering genom spontan interaktion samt löpande uppdatering om 
utförandets framskridande. Två påtagliga exempel på detta är användningen 
av mobiltelefoni och på det sätt som varje uppstartsmöte avslutas. När det är 
dags för att hålla uppstartsmöte för en specifik sträckning så är den 
övergripande ansvarskyldigheten och förutsägbarheten (samt till viss del 
orienteringen) redan skapad genom beredningsarbetet. Men för att skapa en 
orientering och gemensam förståelse så återstår ett steg. Magnus berättar 
hur detta i praktiken går till: 

 ”Varje gång ett jobb ska gå igång så åker vi ut med platssamordnaren, 
förstemontören och ibland även underentreprenören och går igenom hela 
sträckningen så jag får möjlighet att berätta hur jag hade tänkt. Detta fungerar som 
en sista kontroll inför överlämnande.” 

De inblandade aktörerna åker således rent fysiskt med bil igenom den 
projekterade sträckningen (delprojektet) för att skapa en insikt om var 
aktiviteterna kommer att utföras. Vidare skapar även den frekventa 
användningen av mobiltelefoner en löpande uppdatering om utförandets 
framskridande. 

De rutin- och kulturskapande medlen för samordning kan slutligen hjälpa 
till att uppnå orientering genom erfarenhetsbaserad (el. upparbetad) 
kunskap om arbetsmönster, alternativt i vissa situationer genom 
samlokalisering. Även om samlokalisering övergripande kategoriserats som 
en förutsättning för samordning, så existerar det dock situationer där den 
även fungerar som ett medel för samordning. Ett sådant undantag är det sätt 
som samlokalisering kan skapa orientering. Genom att vissa delar av 
projektet är samlokaliserade ger detta på förhand en förståelse för 
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orientering gällande aktiviteter som utförs gemensamt av de personer som är 
samlokaliserade. Det vill säga, i och med att individerna som sitter 
samlokaliserade skall utföra kollektiva aktiviteter så är frågan rörande ”var 
kommer aktiviteterna att utföras” en icke-fråga. Även i de delar av projektet 
som är mer perifert lokaliserade skapas orientering ibland redan på förhand. 
Vissa aktiviteter måste exempelvis orienteras efter var den fysiska kabeln 
ligger. 

 

 Orientering 
Var kommer aktiviteterna att utföras och samordningen att ske 

Styrnings- och kontrollskapande Uppnås genom på förhand stipulerade planer och representationer 

(såsom kartor) samt genom planerade möten 

Plan- och strukturskapande Uppnås exempelvis genom geografisk strukturering och 

standardisering av arbetsprocesser som tydliggör utförandets 

lokalisering 

Interaktionsskapande Uppnås genom spontan interaktion, och löpande uppdatering om 

utförandets framskridande  

Rutin- och kulturskapande Uppnås genom erfarenhetsbaserad (el. upparbetad) kunskap om 

arbetsmönster till följd av samlokaliseringen 

Tabell 11 - Skapandet av orientering 

Som illustrerats ovan så kan även orientering, på olika sätt, skapas med hjälp 
av både styrnings- och kontrollskapande, plan- och strukturskapande, 
interaktionsskapande och rutin- och kulturskapande medel för samordning. 
Baserat på detta går det att konstatera att orientering, i likhet med både 
ansvarskyldighet och förutsägbarhet, antingen kan bestämmas på förväg 
alternativt identifieras som en följd av processers utveckling. För en 
övergripande sammanställning, se tabell 11.  

Av den sammanfattande tabellen ovan går att utläsa hur orientering skapas 
med hjälp av de olika medlen för samordning. Som ett exempel så går det att 
utläsa hur projektmedlemmarna med hjälp av de interaktionsskapande 
medlen för samordning skapar orientering genom spontan interaktion och 
löpande uppdatering om utförandets framskridande. 

Skapandet av gemensam förståelse 

Det fjärde och sista villkoret för integration är den så kallade gemensamma 
förståelsen. Enligt Okhuysen och Bechky (2009:488) utgör gemensam 
förståelse ”… skapandet av ett gemensamt perspektiv för helheten och hur 
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individerna förhåller sig till denna helhet”. Centralt för skapandet av 
gemensam förståelse är således den egna rollen i förhållande till den 
kollektiva prestationen. Enligt Okhuysen och Bechky (2009) så är gemensam 
förståelse viktig för att möjliggöra för organisationsmedlemmarna att 
fokusera sina ansträngningar mot det kollektiva målet. Okhuysen och 
Bechky (2009:489) skriver vidare, “… providing this common ground 
allows individuals and groups to integrate their activities with those of 
other interdependent parties”. 

Som tidigare nämnts så argumenteras i denna avhandling – till skillnad från 
vad Okhuysen och Bechky (2009) menar – för att gemensam förståelse 
uppstår tillsammans med, och delvis som en följd av ansvarskyldighet, 
förutsägbarhet och orientering. Det vill säga, inte vid sidan av eller som ett 
komplement till. Uttryckt på ett annat sätt, gemensam förståelse går inte att 
uppnå utan att samtidigt skapa förståelse för; ansvarskyldighet – ”vem”, 
förutsägbarhet – ”när”, orientering – ”var”. Gemensam förståelse innefattar 
därigenom en förståelse för både; 1) vem/vilka som är ansvarig för vad och 
vilka som är delaktiga, 2) när och i vilken ordning aktiviteterna kommer att 
ske samt, 3) var aktiviteterna kommer att utföras och en förståelse för 
lokalisering av andra organisationsmedlemmarna. Denna gemensamma 
förståelse ger sammantaget, ett gemensamt perspektiv för helheten och hur 
individerna förhåller sig till denna helhet. 

I projektet är det tydligt hur gemensam förståelse exempelvis skapas i 
samband med de uppstartsmöten som hålls, genom den löpande interaktion 
och avstämning samt genom platssamordnarnas och samverkanslinjens 
försorg. Genom att på olika sätt kollektivt kommunicera kring och gå igenom 
de underlag som tagits fram så skapas ett samförstånd kring hela det 
fortsatta arbetet. De inblandade parterna skapar således en gemensam 
förståelse för både beredningens innehåll (hur produktionen kommer, eller 
är tänkte att genomföras), sin egen roll i produktionen och en övergripande 
orientering över delprojektets sträckning och omfattning. Gemensam 
förståelse kan, till skillnad från de andra tre villkoren för integration, 
därigenom främst sägas vara möjlig att uppnå genom någon form av 
interaktion eller direkt kommunikation mellan de inblandade individerna. 
Enligt Okhuysen och Bechky (2009) är den gemensamma förståelsen även 
som högst när organisationsmedlemmarna; 1) delar kunskap om arbetet som 
skall utföras, 2) hur det skall utföras samt, 3) det övergripande målet och 
syftet med arbetet. Det vill säga tre aspekter som svårligen uppnås utan 
interaktion eller direkt kommunikation.  
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En sammanfattning av skapandet av gemensam förståelse presenteras i 
tabellen nedan, tabell 12. Av tabellen går att utläsa hur gemensam förståelse 
skapas med hjälp av de andra tre villkoren för integration. 

 

Gemensam förståelse 
Gemensamt perspektiv för hur samordningen skall ske 

Uppnås genom att både ett gemensamt perspektiv för helheten och hur individerna förhåller sig till denna 

helhet samt en förståelse för ansvarsskyldighet, förutsägbarhet och orientering skapas 

Tabell 12 - Skapandet av gemensam förståelse 

Skapandet av samordning 

Ovanstående analys fokuserade på samspelet mellan olika typer av 
samordning. För att uppnå detta genomfördes initialt en empiriskt driven 
beskrivning och teoretiskt genererad analys av vad som i projektet utgör 
förutsättningar för samordning samt vad som utgör medel för samordning. 
Därefter adresserades hur projektmedlemmarna löpande i sitt dagliga arbete 
använder sig av olika typer av medel för samordning. Det vill säga, hur de i 
olika sammanhang och tillsynes ostrukturerat använder en blandning av 
styrnings- och kontrollskapande, plan- och strukturskapande, 
interaktionsskapande samt rutin- och kulturskapande medel för 
samordning för att göra gemensam sak av sina individuella aktiviteter – med 
andra ord samordna sig. Samtidigt illustrerades hur vissa av dessa medel är 
beroende av (och kan växla med) situationen och därmed även olika 
kontexter.  

Utöver den inledande analysen av förutsättningar och medel behandlades 
även hur villkoren för integration skapas. Det vill säga hur de olika medlen 
för samordning genom projektmedlemmarnas försorg och arbete skapar de 
villkor för integration som krävs för att samordningen ska ske. För en 
övergripande sammanfattning av samtliga villkor för integration och dess 
förhållande till de fyra kategorierna av medel för samordning, se tabell 13 på 
nästa sida.  

Av tabellen går att utläsa hur de olika typerna av medel var för sig (men på 
olika sätt) bidrar till att skapa ansvarskyldighet, förutsägbarhet och 
orientering. Det vill säga, de villkor för integration som tillsammans med 
gemensam förståelse utgör förutsättningarna för att samordning skall kunna 
ske. Således går det att konstatera att de konceptuella kategorierna som den 
teoretiska genomgången resulterade i, även är empiriskt gångbara och bidrar 
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med en värdefull förståelse för hur samordningen skapas. När nu analysens 
andra steg är genomfört så är det dags att utifrån detta gå vidare och 
adressera hur samordningen byggs upp och förändring över tid. 

 

Gemensam förståelse 
Gemensamt perspektiv för hur samordningen skall ske 

 

Ansvarsskyldighet 
Vem/vilka som är 

ansvariga för vad och 

vilka är delaktiga 

Förutsägbarhet 
När och i vilken ordning 

kommer aktiviteterna att 

ske 

Orientering 
Var kommer aktiviteterna 

att utföras och 

samordningen att ske 

Styrnings- och 

kontrollskapande 

medel för 

samordning 

Uppnås genom på förhand 

stipulerade (kollektivt 

förankrade) skyldigheter 

genom möten, planer eller 

kontroll 

Uppnås genom finansiell 

uppföljning, möten, försök 

till att förutsäga utfall 

samt strukturering och 

schemaläggning 

Uppnås genom på förhand 

stipulerade planer och 

representationer (såsom 

kartor) samt genom 

planerade möten 

Plan- och 

strukturskapande 

medel för 

samordning 

Uppnås genom på förhand 

förankrade och inarbetade 

handlingsmönster och 

tillvägagångssätt som 

reglerar ansvarsskyldighet 

Uppnås genom exempelvis 

planering och 

standardisering av 

arbetsprocesser som 

tydliggör kronologi  

Uppnås exempelvis genom 

geografisk strukturering 

och standardisering av 

arbetsprocesser som 

tydliggör utförandets 

lokalisering 

Interaktions-

skapande medel 

för samordning 

Uppnås genom 

kommunikativt och 

interaktionsdrivna 

överenskommelser om 

ansvarsfördelning som 

uppkommer löpande  

Uppnås genom 

interaktion, löpande 

avstämningar och 

ömsesidig anpassning i 

förhållande till 

aktiviteternas utveckling 

Uppnås genom spontan 

interaktion, och löpande 

uppdatering om 

utförandets framskridande  

Rutin- och 

kulturskapande 

medel för 

samordning 

Uppnås genom mer eller 

mindre oartikulerad 

ansvarsfördelning till följd 

av kollektiv anda och 

förståelse för andras roller 

Uppnås genom rutin, roll 

och erfarenhetsbaserad 

förståelse för uppgifters 

kronologi och processers 

utveckling  

Uppnås genom 

erfarenhetsbaserad (el. 

upparbetad) kunskap om 

arbetsmönster till följd av 

samlokaliseringen  

Tabell 13 - En sammanfattning av medel och villkor 
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Samordningens uppbyggnad 

För att ta ett kliv närmare samordningens dynamik så kommer 
tyngdpunkten i analysens tredje steg [steg 3] att läggas på samordningens 
uppbyggnad och förändring över tid. Detta innebär primärt en analys av den 
huvudsakliga projektprocessen som den beskrivs i fallbeskrivningen. För att 
vidare kunna illustrera och förstå samordningens uppbyggnad och 
utveckling över tid så kommer därefter ett fokus att läggas på de 
samordningsprocesser som tillsammans bygger upp genomförandet. Detta 
steg i analysen kommer att baseras på två separata mikroprocesser, eller 
”temporal brackets”, av ett delprojekt. En mikroprocess som representerar 
ett delprojekt under projektets första halva och en mikroprocess som 
representerar ett delprojekt under projektets andra halva.  

Efter att de två mikroprocessernas uppbyggnad har presenterats så kommer 
slutligen [i steg 4] en komparativ analys att genomföras som fokuserar på 
den förändring som skett i och med att projektet utvecklats över tid. Låt oss 
dock inleda med att som utgångspunkt adressera delprojektens 
genomförande baserat på den tidigare analysen och den beskrivning av 
projektet som tidigare getts. 

Delprojektens genomförande 

Empiriskt och utifrån genomförandeprocessen som beskrivits i steg 1 så går 
det i Destination 2011 att identifiera två övergripande faser i ett delprojekt. 
Dessa faser representeras var för sig av ett antal olika aktiviteter som sker 
från att beställningen kommer från Jämtkrafts driftsavdelning till att det 
specifika delprojektet (eller sträckningen) är färdigt att ta i drift. Dessa olika 
aktiviteter bygger tillsammans upp delprojektens genomförandeprocess.  

Enkelt uttryck går det att säga att denna process består av en förberedande 
och tillika främst administrativ fas och en mer praktiskt orienterad 
fältproduktionsfas. Denna uppdelning i olika aktiviteter och två faser – 
administration och fältproduktion – återspeglar dels de sätt som 
projektmedlemmarna själva relaterar till projektets genomförande men även 
den kronologiska återgivningen av genomförandeprocessen som tidigare 
presenterats. 

Med den administrativa fasen åsyftas de förberedande aktiviteter som sker i 
den inledande delen av respektive delprojekt, det vill säga med fokus på 
projektering, beredning och materialinköp. Med fältproduktionsfasen åsyftas 
de aktiviteter som utförs som en del av gräv- och montagearbetet ute på de 
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olika fronterna (se figur 23). Dessa två faser är båda vitala för att uppnå 
projektets övergripande mål, att vädersäkra Jämtkrafts elnät. 

 

Figur 23 - Administration och fältproduktion 

Administrationsfasen är främst centrerad kring resursplanering, 
materialbeställning och de beredare som utför projekteringsarbetet som 
sedan utgör det huvudsakliga underlaget för fältproduktionen. 
Fältproduktionen är vidare främst beroende av de underentreprenörer, 
montörer och platssamordnare som arbetar ute i terrängen. Dessa två faser 
länkas ihop av ett uppstartsmöte där en officiell överlämning sker. 

I den administrativa fasen orienteras och styrs aktiviteterna mot ett 
färdigställande av underlaget till det fortsatta arbetet, det vill säga den så 
kallade beredningspärmen. Arbetsunderlagets färdigtställande och 
uppstartsmötet utgör sedermera, utifrån projektmedlemmarnas perspektiv, 
den brytpunkt där den administrativa fasen tar slut och fältproduktionsfasen 
påbörjas. Under fältproduktionsfasen styrs däremot arbetet mot 
färdigställandet av den specifika sträckningen som arbetet härrör till. Enligt 
ett flertal av projektdeltagarna fanns det – speciellt initialt i projektet – ett 
påtagligt problem då dessa två faser ibland var väldigt sammanpressade i 
förhållande till ett specifikt delprojekt. Detta innebar att beredningsarbetet 
inte var färdigt och att underlaget inte var tillräckligt genomarbetat för att 
fältproduktionen skulle kunna gå igång utan störningar eller problem. 
Sammanpressandet av de två faserna fick dessutom även konsekvenser för 
inköpsförfarandet. När beredningarna inte utarbetades med tillräcklig 
framförhållning så ledde detta till att delar av upphandlingen måste ske utan 
(eller med bristfälliga) underlag. Materialbeställningar till projektet var 
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därför tvungna att göras utan direkt förankring i beräknat behov och istället 
baserat på de inköpsansvarigas uppskattning, erfarenhet och ingivelse. Som 
en kedjereaktion riskerade sammanpressningen av de två faserna även att 
negativt inverka på både underentreprenörernas och montörernas dagliga 
arbete. I ett försök att undvika detta så skapades, med hjälp av ekonomiska 
”slack resources” och det handlingsutrymme som projektet givits, en buffert 
då material som ”uppskattningsvis” skulle förbrukas köptes in i förväg och 
lagerhölls. 

Även om de två faserna ämnar återspegla projektmedlemmarnas syn på 
genomförandet, där strävan är att ha en tydlig brytpunkt i form av ett 
uppstartsmöte, så är detta i realiteten inte alltid fallet. I praktiken är dessa 
faser delvis parallella då all planering inte alltid är utförd när uppstartsmötet 
hålls, samt att vissa fältaktiviteter (såsom exempelvis röjningsarbete) 
genomförs innan den administrativa fasen är slut och uppstartsmötet hålls. 
Den administrativa fasen kan därför utifrån Gray och Larsons (2008) 
beskrivning av projektlivscykeln jämföras med planering och 
fältproduktionen med utförande, se figur 24. 

 

Figur 24 - Projektlivscykeln (Gray och Larson 2008) 

De två faserna innefattar en mängd olika aktiviteter som, i förhållandet till 
projektet i stort, sker simultant och cykliskt men likväl, i förhållande till 
varandra, är olika framträdande i olika delar av respektive delprojekts 
genomförande. 

Figuren på nästa sida (figur 25) visar två olika sätt att illustrera den 
överlappning och det parallella arbete som de två faserna delvis innebär. Den 
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vänstra delen av figuren – projektfaser I – visar planeringen och utförandet i 
förhållande till ansträngning/arbetsinsats i projektlivscykeln. Figuren är en 
avgränsad del av figur 24. Den högra delen av figuren – projektfaser II – 
representerar vidare de två faserna i relation till varandra och i förhållande 
till en specifik sträckning. Båda dessa figurer sätter således en tidsdimension 
på genomförandet som schematiskt illustrerar de två fasernas övergripande 
förhållande till varandra. 

 

Figur 25 - Projektfaser 

Det omfattande arbete som i den administrativa fasen utförs för att samla in 
information kan sägas utgöra ett sätt att möjliggöra den fortsatta processen. 
Genom den administrativa fasen skapas, eller åtminstone efterstävas 
kontroll över delprojektets fortsatta arbete. Den omfattande 
informationsinsamlingen minskar risken för att entreprenörerna i 
fältproduktionsfasen ska stöta på hinder eller problem. Att genom detta 
arbete helt undvika problem under fältproduktionen är dock inte möjligt 
även om arbetet syftar till att i möjligaste mån inkorporera potentiella 
hinder, såsom vägpassager, fornminnen eller skyddade naturområden, i 
planen. När arbetet övergår till fältproduktion styrs som nämnts 
aktiviteterna mot färdigställande av den specifika sträckningen.  

Den administrativa fasen är, från beredarnas perspektiv, en sekventiell men 
även cyklisk process vilket innebär att de arbetar utifrån 
beställningsunderlag till färdig beredning varpå de fortsätter med nästa 
sträckning. Denna cykliska process (vad gäller arbetsgång) möjliggör ett 
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utarbetande av rutiner baserat på ”trial and error”. Det vill säga, baserat på 
den erfarenhet som successivt byggs upp skapas en förståelse för hur arbetet 
”på bästa sätt” anses ska skötas. Som en del av dessa rutiner ingår även 
utarbetande av lämpliga kontaktytor gentemot de aktörer som omger 
projektet. Fördelarna av att ha kontinuerliga och väl upparbetade kontakter 
med exempelvis Länsstyrelsen och Trafikverket är något som tydligt framgår 
och som speciellt framhålls av beredarna i projektet.  

Även om arbetet primärt styrs av informationsinsamlande och planering så 
innebär detta inte att behovet av direkt respons till uppkommen problematik 
försvinner. Som en konsekvens av den initiala sammanpressningen av de två 
faserna så existerade ingen tidsmässig buffert – det vill säga några ”slack 
recourses” – för att hantera eventuella problem som uppkommer. Mot 
bakgrund av fasernas sekventiella beroende fick detta initialt i projektet 
direkta konsekvenser för fältproduktionen i form av exempelvis avsaknad av 
material. Fältproduktionsfasen är således direkt beroende av vad som 
händer i den administrativa fasen medan arbetet i den administrativa fasen 
främst är beroende av aktörer utanför projektet, som exempelvis Jämtkrafts 
permanenta organisation, markägare, kommun, Länsstyrelsen och 
Trafikverket. Delprojektens möjlighet att ha kontroll över eventuella 
förseningar och hinder ökar således delvis desto längre fram i 
genomförandeprocessen arbetet har kommit. I den administrativa fasen kan 
således även problem och förseningar i större utsträckning uppkomma till 
följd av sådant som ligger utanför projektets och beredarnas kontroll. 

Den ovan beskrivna genomförandeprocessen med sina två till viss del 
överlappande faser ger i sig, tillsammans med den tidigare presenterade 
fallbeskrivningen, en översikt av delprojektens olika aktiviteter och dess 
flöde och deltagare. Hur dessa aktiviteter i praktiken vidare länkas till 
varandra ger denna beskrivning föga insikt i. Att enbart se 
genomförandeprocessen utifrån två faser med ett sammanlänkande 
uppstartsmöte ger således endast en begränsad förståelse för ett delprojekts 
utveckling över tid och dess samordning.  

Två mikroprocesser med fokus på samordning 

För att förstå samordningens uppbyggnad och förändring över tid så måste 
dessa två faser belysas från ett annat håll. De två faserna återspeglar – som 
ovan beskrivits – de sätt som projektmedlemmarna relaterar till 
delprojektens genomförande och den kronologi av olika aktiviteter som 
empiriskt bygger upp genomförandeprocessen. Ett alternativt sätt att förstå 
samordningens uppbyggnad och dess förändring över ett delprojekt är att 
bygga vidare på analysen från föregående avsnitt.  
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I föregående kapitel [steg 2] illustrerades hur olika typer av medel för 
samordning löpande samspelar för att skapa de villkor för integration som 
krävs för att samordningen skall ske. Analysen visade således på hur 
projektmedlemmarna löpande i olika sammanhang och till synes 
ostrukturerat använder en blandning av styrnings- och kontrollskapande, 
plan- och strukturskapande, interaktionsskapande samt rutin- och 
kulturskapande medel för att göra gemensam sak av sina individuella 
aktiviteter (se tabell 13, sidan 186). Med andra ord skapa de villkor för 
integration som krävs för att samordningen skall ske. Med denna analys som 
utgångspunkt kommer nu istället ett fokus att läggas på vad som driver fram 
och karaktäriserar det sätt som organisationsmedlemmarna i sitt dagliga 
arbete använder sig av olika medel för att uppnå samordning. För att även 
kunna illustrera och förstå samordningens förändring över tid, så kommer 
denna analys genomföras i två steg baserat på två ”temporal brackets” eller 
mikroprocesser. Den första representerar ett delprojekt under projektets 
första halva och den andra ett delprojekt under projektets andra halva. 

Samordningens uppbyggnad i den första mikroprocessen 

Följande analys ämnar till att ge en förståelse för det sätt som projektets 
samordning byggdes upp på i ett delprojekt under projektets första halva (se 
figur 26 nedan).  

 

Figur 26 - Mikroprocess 1 

Med utgångspunkt i den tidigare analysen så går det att för det första 
delprojektet identifiera tre parallella samordningsprocesser som samtliga 
löper genom de två faserna. Dessa tre samordningsprocesser har, mot 
bakgrund av vad som huvudsakligen karaktäriserar och driver arbetet i 
respektive process, benämnts för planeringsdriven samordning, 
reduktionsdriven samordning samt pragmatiskt driven samordning.  

Mikroprocess 1 Mikroprocess 2 

2006 2011 

Destination 2011 



 

 193 

Kortfattat och med figuren nedan (se figur 27) som utgångspunkt kan sägas 
att den planeringsdrivna samordningsprocessen tydligast framträder i den 
inledande delen av delprojekten. Påtagligt är att denna process övervägande 
drivs fram och karaktäriseras av en strävan att skapa planer och uppfylla de 
regelverk som dels definieras av projektet och dels existerar i form av 
exempelvis lagregleringar. Den reduktionsdrivna samordningsprocessen 
framträder tydligast under första halvan av fältproduktionen och drivs dels 
fram då eventuella problem börjar uppdagas och dels utifrån ett upplevt 
behov av att begränsa informationsflöden. Påtagligt för denna 
samordningsprocess är arbetet med att reducera komplexitet, översätta och 
tolka information. Den pragmatiskt drivna samordningsprocessen är 
slutligen tydligast framträdande i fältproduktionen med 
underentreprenörerna i spetsen. Samordningen i denna är påtagligt 
lösningsorienterad och erfarenhetsbaserad, innefattande ömsesidig 
anpassning och informella kontakter. 

 

Figur 27 - Samordningsprocesser I 

Viktigt att påpeka är att den schematiska figuren ovan (figur 27) inte syftar 
till att kommunicera andelar eller exakthet utan snarare styrkor och 
tendenser hos de tre samordningsprocesserna. Processerna skall vidare inte 
ses som tre helt separata skeenden då de både vad gäller beroenden, 
deltagande aktörer samt i tid, är överlappande och integrerade med 
varandra.  

PROJEKTFASER SAMORDNINGS-
PROCESSER [I] 

Tid Tid 

Planering el. 
administration 

Fältproduktion 
  el. utförande 

Planerings- 
driven 

Pragmatiskt 
driven 

Reduktions- 
driven 
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Vidare följer en mer omfattande genomgång och analys av vad som 
karaktäriserar dessa tre processer i form av bland annat inblandade aktörer, 
de medel för samordning som bygger upp processerna samt dess förhållande 
till varandra. Först ut är den planeringsdrivna samordningsprocessen, 
därefter den reduktionsdrivna och sist men inte minst den pragmatiskt 
drivna samordningsprocessen.  

Planeringsdriven samordning 

Den planeringsdrivna samordningen går, som ovan nämndes, tydligast att 
identifiera i den inledande delen av genomförandeprocessen. Påtagligt är att 
den drivs fram och karaktäriseras av en övergripande strävan att skapa 
planer för att säkerställa uppfyllandet av de krav och regler som existerar i 
förhållande till projektet. De krav och regler som åsyftas är dels definierade 
av projektorganisationen själv och dels definierade utanför projektet i form 
av exempelvis lagregleringar, krav från externa parter och 
branschstandarder.  

Den mest omfattande och tillika styrande delen av samordningen har främst 
utarbetats i förväg utifrån formella aktiviteter och samordningsformer såsom 
planer, regler, budgetering, kontrakt, lagar och standarder. Med andra ord, 
genom olika former av styrnings- och kontrollskapande samt plan- och 
strukturskapande medel för samordning. Även om samordningen 
huvudsakligen styrs av styrnings- och kontrollskapande, och plan- och 
strukturskapande medel för samordning, så skall dock inte betydelsen av 
vare sig den erfarenhet som personalen besitter eller de rutiner som existerar 
i projektet förbises.  

De interaktionsskapande medlen för samordning såsom informella 
diskussioner och möten har en viktig – men underordnad – roll i den 
planeringsdrivna samordningsprocessen. Dessa samordnade aktiviteter har 
ingen styrande funktion utan syftar främst till att informera och löpande 
utväxla idéer mellan projektmedlemmarna samt möjliggöra löpande 
problemlösning och avstämning. En av beredarna berättar exempelvis hur 
nästan all kontakt med markägare sker vid så kallade markägarmöten samt 
att övrig kontakt är personlig och spontan till följd av uppkomna problem 
eller funderingar. I förhållande till de styrnings- och kontrollskapande, och 
plan- och strukturskapande medlen för samordning så har dessa informella 
samtal och möten således en stödjande funktion för att uppnå de uppsatta 
målen. Det vill säga att exempelvis löpande säkerställa framtagandet av 
underlag och upprätthållandet av funktions- och kvalitetskrav i enlighet med 
kontraktets ramar. Förhållandet mellan de olika medlen för samordning kan 
således sägas vara att de interaktionsskapande och rutin- och 
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kulturskapande medlen för samordning fungerar som stödjande till de 
styrnings- och kontrollskapande, och plan- och strukturskapande medlen. 

I den planeringsdrivna samordningsprocessen hanteras huvudsakligen 
förberedande eller stödjande aspekter till själva fältproduktionen. Med 
förberedande och stödjande åsyftas rent praktiskt de aktiviteter som har med 
förberedelser och löpande stöd för grävning, kabeldragning samt aktiviteter 
som i övrigt syftar till att trygga utförandet. I denna process innefattas stora 
delar av projektorganisationen såsom exempelvis materialplanerare, 
projektledning, beredare, inköpsavdelning, projektledning men även andra 
(externa) aktörer såsom Jämtkrafts ordinarie organisation, Länsstyrelsen, 
Telia, kommuner, Trafikverket, och vägföreningar. 

Rollerna hos de inblandade aktörerna skiljer sig dock åt både vad gäller 
direkt funktion och inbördes beroende. De externa aktörerna är de som 
kontrollerar och tillhandahåller den information som senare ligger som 
underlag och stöd för planen, utförandet samt planering av eventuella 
förändringar eller justeringar. Beredarnas roll i denna process är vidare att 
ansvara för informationsinhämtning och sammanställande av en 
överblickbar dokumentation. I den planeringsdrivna samordningsprocessen 
ingår även till viss del inköpsfunktionen med syfte att förbereda och planera 
inför utförandet. Som en konsekvens av den tidsmässiga sammanpressning 
som inledningsvis existerade i projektet så tvingades dock inköpsfunktionen 
agera mer pragmatisk än de själva uttrycker önskvärt varav de därför bör 
beskrivas i termer av både planeringsdriven- och pragmatiskt driven 
samordning. I vissa fall ingår även platssamordnarna i den planeringsdrivna 
samordningsprocessen något som kan exemplifieras av Rogers berättelse vad 
gäller tillvägagångssättet för bropassager. En aktivitet som kräver separata 
ansökningar, godkännanden och tillstånd vilket löpande hanteras av 
platssamordnarna. 

Aktiviteterna knutna till denna samordningsprocess är både sekventiellt och 
ömsesidigt beroende av varandra enligt Thompsons (1967) beskrivning. 
Beredarnas arbete är exempelvis sekventiellt beroende av de externa aktörer 
som rakt av tillhandahåller information och underlag till själva beredningen. 
Ett ömsesidigt beroende kan emellertid uppkomma mellan exempelvis 
beredare och externa aktörer, såsom Länsstyrelsen, då någon typ av 
utredningsarbete måste genomföras för att underlaget skall kunna återföras 
till beredningen. I sådana situationer är Länsstyrelsen beroende av de 
underlag som beredarna tillhandahåller varpå beredarna vidare även är 
beroende av Länsstyrelsens utredning i sitt fortsatta arbete. Även projektets 
materialanskaffning kan beskrivas som sekventiellt beroende men inte av de 
externa aktörerna utan av de underlag som genereras av beredarna. Just 
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detta sekventiella beroende tillsammans med initiala tidskompression kan 
sägas utgöra orsaken till att inköpsfunktion inledningsvis tvingades agera 
mer pragmatiskt än de själva ansåg önskvärt (detta kommer att utvecklas 
vidare under rubriken pragmatiskt driven samordning). 

Reduktionsdriven samordning 

Ser vi vidare till den reduktionsdrivna samordningsprocessen så är denna, 
till skillnad från den planeringsdrivna samordningsprocessen, tydligast 
framträdande under första halvan av fältproduktionsfasen och främst då 
arbetet kommit igång och eventuella problem börjar uppdagas. Drivande och 
karaktäristiskt för den reduktionsdrivna samordningen är arbetet med att 
reducera komplexitet, översätta samt tolka information. Något som med 
Dubois och Gaddes (2002:622) beskrivning av komplexitet innebär ett 
minskande av mängden interaktioner med inblandande aktörer samt en 
strävan att minimera omgivningens inverkan. Arbetet med att reducera 
komplexitet samt tolka och översätta information sker i praktiken främst 
(men inte enbart) av projektets tre platssamordnare. 

Styrande i denna process de interaktionsskapande medlen för samordning, 
det vill säga medel för samordning som främst baseras på ömsesidig 
anpassning, samtal och informella möten och som samtliga möjliggör för 
ovan nämnda informations- och komplexitetsreduktion. För 
underentreprenörerna utgör dessa aktiviteter ett löpande stöd i arbetet där 
de även har möjlighet att kommunicera behov och eventuella problem som 
uppstår. För platssamordnarna så ger de interaktionsskapande medlen för 
samordning en möjlighet att, förutom att reducera komplexiteten, även 
stödja både överlämnande och fältaktiviteter samt fånga upp eventuella 
hinder eller problem som underentreprenörerna stött på. 

Utöver de interaktionsskapande medlen har även styrnings- och 
kontrollskapande samt rutin- och kulturskapande medel för samordning 
betydelse i den reduktionsdrivna samordningsprocessen. De två senare i 
form av exempelvis rutiner, erfarenheter och standarder samt de mål som 
satts upp i projektet. Dessa medel för samordning kan både beskrivas i 
termer av att ha en stödjande men även styrande roll. De branschstandarder 
som exempelvis sätter gränser för vad som bör/måste inkluderas i 
fältproduktionen styr vad som kan reduceras bort medan de rutiner och den 
erfarenhet som projektdeltagarna har, stödjer på vilket sätt arbetet utförs 
och därigenom vilken information som är behövlig för arbetet. 

De interaktionsskapande medlen för samordningen som löpande användes, 
driver den reduktionsdrivna samordningsprocessen baserat på de behov som 
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finns hos underentreprenörerna samt den erfarenhet som platssamordnarna 
besitter. I praktiken innebär detta att platssamordnarna fortlöpande 
hanterar allehanda uppkomna problem och uppgifter i fältproduktionen vari 
deras erfarenhet och flexibla arbetsroll är av stor betydelse. 
Platssamordnarna kan, som tidigare berörts, beskrivas som ett inter- och 
intraorganisatoriskt kitt vars arbetsuppgifter är situationsberoende och av 
stor betydelse för både underentreprenörer, projektledning och projektets 
administrativa delar. Platssamordnarna fungerar som en 
kommunikationsbrygga inom projektet genom dess sätt att både stödja 
övergången från administration till fältaktiviteter och underlätta 
kommunikationen mellan olika yrkesgrupper inom projektet. Något som de 
själva avskalat beskriver i termer av att följa upp och stötta 
underentreprenörerna. I praktiken leder detta dock till att platssamordnarna 
i stor utsträckning arbetar för att avlägsna underentreprenörer och 
montörlag från allehanda ”störande” moment och därigenom låta dem 
fokusera på att lösa uppgiften.  

Tommy [platssamordnare] förklarar exempelvis hur han ser till 
montörerna, ”inte ska behöva hålla på med en massa onödigt 
pappersarbete” och Roger [platssamordnare] hur det är han som ”ska hålla 
kontakten och driva eventuella uppkomna problem” kopplat till markägare 
eller beredningar. Underentreprenörerna är vidare väl medvetna om den roll 
som platssamordnarna spelar vilket exempelvis framkom när jag frågade vad 
som händer om de får synpunkter från någon markägare, varpå de svarar, 
”då är det ju hans problem” med syfte på platssamordnaren. 

För underentreprenörerna fungerar alltså platssamordnaren som stöd men 
samtidigt som en kommunikationsbrygga och ett informationsfilter. 
Platssamordnaren filtrerar och översätter, både medvetet och omedvetet, 
den informationen som går ut till entreprenörerna för att de ska passa 
mottagarnas behov. Men denna typ av informationsreduktion utförs 
emellertid inte enbart av platssamordnarna. Även entreprenörerna själva 
väljer att bortse från en hel del information och i vissa fall till och med 
nästan allt underlag som tagits fram genom beredningsarbetet.  

Ett exempel på hur detta kan gå till är då en av platssamordnarna – baserat 
på sin egen erfarenhet – plockar ut den, vad han anser vara, relevanta 
informationen från beredningspärmen och reducerar denna genom att, för 
hand, rita in relevanta uppgifter på en A3-karta som han sedan laminerar. 
Den laminerade A3-kartan utgör därefter det underlag som 
underentreprenörerna i praktiken använder. Platssamordnarens agerande 
uppfattas från underentreprenörernas perspektiv både som positivt och 
något som förenklar arbetet. I praktiken innebär detta att 
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underentreprenörerna medvetet förbiser övrig tillgänglig information. 
Platssamordnarnas agerande innebär alltså inte på något sätt, från 
underentreprenörernas perspektiv, någon nackdel för projektets progression 
utan möjliggör snarare en ökad effektivitet och en minskad komplexitet som 
tillåter entreprenörerna att uteslutande fokusera på uppgiften. Den 
information som ges i form av detta reducerade underlag uppfattas alltså 
som tillräckligt av underentreprenörerna, vilket bör sättas i relation till den 
mängd information som samlats in genom beredningsarbetet.  

Förklaringar till att entreprenörerna anser att en begränsad 
informationsmängd är tillräcklig går dels att finna i deras faktiska 
informationsbehov i förhållande till själva uppgiften och dels i den 
erfarenhet som både de själv och platssamordnarna besitter. I den mån som 
arbetet flyter på utan incidenter så uttrycker underentreprenörerna att de 
har ett mycket begränsat informationsbehov. I praktiken behöver de, enligt 
egen utsago, endast känna till vilken dragning de skall gräva samt vilken typ 
av ledning som skall användas. Till detta begränsade informationsbehov går 
vidare att lägga den erfarenhet som platssamordnare och 
underentreprenörer besitter när det gäller hur arbetet i praktiken skall 
utföras. För platssamordnarna rör det sig om att kunna bedöma vad som är 
relevant eller inte relevant utifrån entreprenörernas perspektiv, en kunskap 
om hur grävarbetet på bästa sätt utförs. 

Behovet att reducera komplexitet, översätta och tolka information är dock 
inte begränsat till platssamordnare och underentreprenörer eller unikt för 
fältproduktionen. Franz [projektledare] berättar exempelvis hur behovet 
även finns i förhållande till projektets styrgrupp och de löpande möten och 
avrapporteringar som sker i förhållande till denna. Franz förklarar, ”… det är 
ett bekymmer i ett sådant här stort projekt. Alltså att en styrgrupp inte kan 
ta åt sig all information som finns i projektet, det skulle de inte orka eller 
hinna med”. 

Franz berättare vidare hur hans roll i samband med detta blir att reducera 
informationsmängden för att möjliggöra för styrgruppen att snabbt kunna 
skaffa sig en överblick över projektets progression. Han berättar även hur 
det har förts öppna samtal i styrgruppen rörande hur mycket information 
som behövs och vad de i praktiken egentligen behöver känna till.  

Intressant att framhålla i förhållande till den reduktionsdrivna 
samordningsprocessen är det ”omvända problem” som uppkommer i 
förhållande till informationsbehov. Med omvänt problem åsyftas det faktum 
att det inte är informationsbrist, okunskap och osäkerhet som utgör hotet 
mot fungerande samordning, utan motsatsen. Behovet av den 
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reduktionsdrivna samordningsprocessen tar sitt ursprung, vad gäller både 
platssamordnare, underentreprenörer och styrgrupp, i ett prioritetsproblem. 
Det vill säga behovet av att begränsa informationsmängden snarare än att 
öka den. Ett behov finns alltså att utifrån den information som finns 
tillgänglig filtrera och reducera denna för att underlätta förståelsen och 
därigenom snabba på det dagliga arbetet. 

Som en del av den reduktionsdrivna samordningsprocessen utgör således 
både projektets styrgrupp, projektledaren, underentreprenörerna, 
platssamordnarna och även till viss del montörlagen centrala aktörer. Men 
vare sig platssamordnarna, underentreprenörernas eller montörernas roller 
begränsas till denna samordningsprocess. I platssamordnarnas fall så ägnar 
de sig förutom åt reduktionsdriven samordning både åt planeringsdriven och 
pragmatiskt driven samordning, allt beroende på vilka aktiviteter som utförs. 

Pragmatiskt driven samordning 

Med den planeringsdrivna och den reduktionsdrivna samordningsprocessen 
behandlade så är det dags att belysa den tredje samordningsprocessen, det 
vill säga den pragmatiska. Denna samordningsprocess är till skillnad från de 
två tidigare framträdande under hela fältproduktionsfasen. Samordningen 
drivs fram av det kontinuerliga behovet att hantera allehanda 
produktionsrelaterade aktiviteter med ett påtagligt fokus på – som 
underentreprenörerna uttrycker det – ”att lösa uppgiften”.  

Som en del av den pragmatiskt drivna samordningen så är bland annat 
ömsesidig anpassning, spontana möten och informella samtal viktiga. Med 
andra ord så har olika former av interaktionsskapande medel för 
samordning stor betydelse för att möjliggöra att uppgiften löses. De 
interaktionsskapande medlen för samordning har även en styrande funktion 
i den pragmatiskt drivna samordningsprocessen. Mer formella medel för 
samordning såsom plan- och strukturskapande medel har vidare både en 
stödjande och (i viss utsträckning) även en styrande roll. De plan- och 
strukturskapande medlen för samordning, såsom planer, regleringar och 
lagar, sätter exempelvis gränser för processens aktiviteter och skapar ett 
ramverk som möjliggör formell uppföljning och kontroll.  

I den pragmatiskt drivna samordningsprocessen så deltar utöver 
entreprenörerna även montörlagen, beredarna, inköparna och 
platssamordnarna. Samtliga dessa aktörer är alla beroende av varandra och 
därigenom viktiga för arbetets fortskridande. Montörlagen agerar stödjande 
och har i samordningsprocessen en öppen och direkt dialog med 
underentreprenörerna. En dialog som, enligt Björn [förstemontör], har 
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utvecklats och med tiden blivit mer direkt och informell. Montörerna agerar 
främst utifrån entreprenörernas behov vilket ställer stora krav på flexibilitet. 
De aktiviteter som montörerna utför har därtill ett ömsesidigt beroende till 
underentreprenörernas grävarbete vilket innebär att det är viktigt att 
samarbetet mellan underentreprenörer och montörer baseras på 
interaktionsskapande medel för samordning och därigenom öppnar upp för 
flexibilitet. Björn [förstemontör] exemplifierar på ett kärnfullt och lite 
humoristiskt sätt hur beroendet kan ta sig uttryck. Björn säger, ”det är svårt 
att koppla och driftssätta nätet om det inte finns någon kabel dragen”. 

Beredarna har vidare en stödjande funktion i den pragmatiskt drivna 
samordningsprocessen. Som tidigare nämndes så har de även en viktig roll i 
den planeringsdrivna samordningsprocessen, men med den stora skillnaden 
att de aktiviteter som beredarna utför i denna process initieras från 
underentreprenörer eller platssamordnare som ett led av vad som händer i 
markproduktionen. Med andra ord innebär detta en stor skillnad från den 
planeringsdrivna samordningen där beredarnas funktion istället främst styrs 
av styrnings- och kontrollskapande samt plan- och strukturskapande medel 
för samordning. 

I spetsen av den pragmatiskt drivna samordningen finns, som nämndes 
inledningsvis, underentreprenörerna och montörlagen men även 
platssamordnarna. Underentreprenörernas arbete styrs mycket tydligt mot 
sträckningens färdigställande vilket naturligt ger ett uppgiftsfokuserat 
agerande. Detta uppgiftsfokuserade agerande kan enkelt och tydligt 
exemplifieras med den inledande kommentaren som gavs av en entreprenör 
på frågan om hur de planerar och förbereder sitt arbete. Svaret, ”… vi åker ju 
hit och börjar gräva”. 

I enlighet med vad som framhölls om underentreprenörernas roll i den 
reduktionsdrivna samordningsprocessen, när det gäller att kommunicera 
behov, så skapar underentreprenörernas praktiska erfarenhet i denna 
process en osynlig utfyllnad av informationen. Utan att någon behöver tala 
om för dem, eller i praktiken skriva ner hur arbetet skall utföras så vet de 
tack vare sin erfarenhet och praktiska förankring vad som är ”lämpligast” i 
den specifika situationen. Åtminstone lämpligast med utgångspunkten att 
snabbt och smidigt genomföra grävarbetet. Utifrån beredningen, eller med 
ett reducerat underlag från beredningen, är det vidare underentreprenörerna 
själva som avgör vilka maskintyper och metoder de ämnar använda under 
arbetet vid den specifika sträckningen. 

Platssamordnarnas roll är vidare att stödja, skapa utrymme samt lösa 
problem och avlasta entreprenörerna i denna process. På ett liknande sätt 
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som i den reduktionsdrivna samordningsprocessen så utgör 
platssamordnarna en resurs till entreprenörerna men med den skillnaden att 
de i denna process inte reducerar och tolkar information. Genom att istället 
fånga upp frågor eller oväntade bekymmer så skapar de en möjlighet för 
entreprenörerna att agera utifrån sin egen erfarenhet. Platssamordnarnas 
sätt att prioritera sitt arbete på baserar sig vidare främst inte på problemens 
svårighetsgrad utan snarare på vilket utrymme de har för att lösa problemet i 
förhållande till vilken tid de uppfattar att lösningen kommer att ta. Är 
problemet möjligt att lösa direkt genom exempelvis telefonkontakt med 
markproduktionsansvarig eller beredarna så görs detta. Skulle problemet 
visa sig vara mer långdraget så överlåts det vanligtvis till MatsOla 
[markproduktionsansvarig] som får driva frågan vidare. 

Tydligt för den pragmatiskt drivna samordningsprocessen är dels behovet av 
erfarenhet och dels det utrymme som existerar för den erfarenhet som bland 
annat platssamordnare och underentreprenörer besitter. Att erfarenheten 
får sådant utrymme är emellertid snarare ett resultat av individernas 
handlande än en konsekvens av medvetna beslut från ledningens sida. 
Behovet av de rutin- och kulturskapande medel för samordning kan 
därigenom till viss del sägas vara omedvetet. Även om det inte handlar om 
ett uttalat medvetet val så beskriver dock ett flertal projektdeltagare 
erfarenhetens betydelse i det dagliga arbetet. Vid ett flertal tillfällen 
framhölls exempelvis hur arbetet inom projektet skulle vara omöjligt att 
genomföra om det inte vore för deltagarnas omfattande erfarenhet. Tommy 
[platssamordnare] beskriver exempelvis sin egen breda erfarenhet vad 
gäller projektets olika arbetsuppgifter. Roger [platssamordnare] förklarar 
att det mesta produktionsarbetet går på, som han uttrycker det, ”rutin och 
känsla”, något som han menar kräver att de inblandade parterna är erfarna. 
Även underentreprenörerna framhåller liknande synpunkter då de säger, 
”man måste ju ha rutin” med syfte på att överhuvudtaget kunna arbeta inom 
projektet. 

Som nämndes i samband med beskrivningen av den planeringsdrivna 
samordningsprocessen så kan inköpsfunktionen både beskrivas i termer av 
pragmatiskt driven samordning men även planeringsdriven. Bakgrunden till 
detta är de problem med framförhållning som inledningsvis existerade i 
projektet. Som tidigare beskrivits så drevs inköpsavdelningen inledningsvis 
– trots inköparnas uttryckliga motvilja – mot att lösa problem och agera 
reaktivt istället för att kunna agera proaktivt. Ett problem som Roland 
[inköpsansvarig] uttryckte på följande sätt, ”… när man får beredningen 
igår och det ska vara leverans idag. Då får man springa runt här på lagret 
och se vad som finns, vad det går att få ihop”. 



 

 202 

Inköpsavdelningen var med andra ord således tvungen att arbeta mer 
pragmatiskt och därigenom i större utsträckning förlita sig på rutin-, kultur 
och interaktionsskapande medel för samordning istället för plan- och 
strukturskapande medel. För en sammanfattande bild över de tre 
samordningsprocesserna, dess karaktär, identifierbarhet och hur de utifrån 
medlen för samordning bygger upp genomförandeprocessen, se tabell 14. 
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Tydligast identifierbar i 

genomförande-

processens inledande del 

Drivs fram och 

karaktäriseras av en 

övergripande strävan att 

skapa planer för att 

säkerställa uppfyllandet 

av de krav och regler som 

existerar i förhållande till 

projektet  

Styrs av olika former av styrnings- 

och kontrollskapande samt plan- 

och strukturskapande medel för 

samordning. De 

interaktionsskapande medlen har 

en stödjande funktion som syftar 

till att utväxla idéer och 

möjliggöra löpande 

problemlösning och avstämning 
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Tydligast framträdande 

under första halvan av 

fältproduktionsfasen  

Karaktäriseras av arbetet 

med att reducera 

komplexitet, översätta 

och tolka information 

 

 

 

Styrande är de 

interaktionsskapande medlen för 

samordning även om både de 

styrnings- och kontrollskapande 

samt rutin- och kulturskapande 

medel (i begränsad utsträckning) 

har både en stödjande och 

styrande roll. Standarder styr 

exempelvis vad som inte kan 

reduceras bort 
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Framträdande under 

hela 

fältproduktionsfasen 

men med ett största 

fokus mot slutet 

Drivs fram och 

karaktäriseras av ett 

kontinuerligt behov att 

hantera allehanda 

produktionsrelaterade 

aktiviteter med ett 

påtagligt fokus på att 

”lösa uppgiften” 

 

 

Styrs av interaktionsskapande 

medel för samordning. Mer 

formella medel såsom plan- och 

strukturskapande medel har både 

en stödjande och (till viss 

utsträckning) en styrande roll. 

Planer, regleringar och lagar sätter 

exempelvis gränser för processens 

aktiviteter och skapar ett ramverk 

som möjliggör formell uppföljning 

och kontroll. Det existerar även ett 

delvis outtalat behov av rutin- och 

kulturskapande medel för 

samordning 

Tabell 14 - Samordningsprocesser I 

Av tabellen går att utläsa hur de tre samordningsprocesserna är mest 
framträdande i olika delar av delprojektet. Vidare går det även att utläsa hur 
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den planeringsdrivna samordningsprocessen exempelvis drivs fram av en 
strävan att skapa planer för att säkerställa att de krav som ställs på projektet 
uppfylls och hur den pragmatiskt drivna samordningsprocessen drivs fram 
av ett behov av att hantera allehanda produktionsrelaterade aktiviteter. Av 
tabellen går slutligen även att utläsa vilken/vilka typer av medel för 
samordning som är mest framträdande i respektive samordningsprocess 
samt hur de olika övergripande grupperna av medel förhåller sig till 
varandra. 

Samordningens uppbyggnad i den andra mikroprocessen 

För att ta ytterligare ett steg mot att uppnå avhandlingens syfte och förstå 
samordningens dynamik, det vill säga både förstå samordningens 
uppbyggnad men även dess utveckling över tid så måste ytterligare en analys 
genomföras. Denna gång med fokus på ett delprojekt som representerar 
genomförandet under projektets andra halva (se figur 28). 

 

Figur 28 - Mikroprocess 2 

Dessa två mikroprocesser kommer därefter, i analysens fjärde steg, att 
kontrasteras genom en analys som visar på några exempel på den förändring 
av underliggande logik som sker i och med att Destination 2011 utvecklas 
över tid. I det fjärde och sista analyssteget kommer även frågan om varför 
denna förändring sker adresseras.  

Nästa steg är således att analysera och beskriva samordningsprocessernas 
uppbyggnad baserat på den andra mikroprocessen. För att bygga vidare på 
den tidigare analysen så kommer den planeringsdrivna, reduktionsdrivna 
och pragmatiskt drivna samordningsprocessen att tas som utgångspunkt. 
Relaterat till de tre processerna så innebär ett förskjutet fokus, från 
projektets första halva till den andra halvan, att en ny samordningsprocess 

Mikroprocess 1 Mikroprocess 2 

2006 2011 

Destination 2011 
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utvecklas samt att de befintliga samordningsprocesserna både till viss del 
byter skepnad men även förändras i omfattning.  

För det första innebär ett förskjutet fokus att det parallellt med den 
planeringsdrivna processen utvecklas en ny samordningsprocess, den 
kontrolldrivna. För det andra innebär det att behovet av och utrymmet för 
den reduktionsdrivna samordningsprocessen minskar. För det tredje 
innebär förändringen även att den pragmatiskt drivna samordningen blir 
mer erfarenhetsbaserad. Schematiskt går förändringen av de tre 
samordningsprocesserna, dess omfattning och utformning att beskriva enligt 
figuren nedan (figur 29). 

På samma grund som de tre tidigare presenterade samordningsprocesserna 
(det vill säga mikroprocess 1) så har även samordningsprocesserna vid den 
andra tidpunkten fått sina namn utifrån vad som i stort karaktäriserar och 
driver arbetet i respektive process. Samordningsprocesserna i den andra 
tidpunkten benämns därför kontrolldriven, planeringsdriven, 
reduktionsdriven och pragmatiskt driven samordning. 

 

Figur 29 - Samordningsprocesser II 

I likhet med figur 27 så syftar inte heller figur 29 till att kommunicera 
andelar eller exakthet utan endast tendenser och styrkor för de olika 
processerna. Samordningsprocesserna i figur 29 skall således inte heller ses 
som, var för sig, separata skeenden då de likt de tidigare delvis är 
överlappande och integrerade med varandra i tid och aktörer.  
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Nedan följer en genomgång och analys av samordningsprocesserna vid den 
andra tidpunkten. Intresset läggs likt i den första på vad som karaktäriserar 
dessa i form av inblandade aktörer, de medel för samordning som bygger 
upp processerna samt dess förhållande till varandra. I tur och ordning 
kommer den kontrolldrivna, planeringsdrivna, reduktionsdrivna och den 
pragmatiskt drivna samordningsprocessen att presenteras. För att inte 
behöva återupprepa hela analysen av de tre tidigare presenterade 
samordningsprocesserna så kommer tyngdpunkten i denna analys att läggas 
på de skillnader som finns och den förändring som skett från den första 
analysen. 

Kontrolldriven samordning 

I och med ett förskjutet fokus från projektet första till andra halva så 
framträder (förhållandevis abrupt) en kontrolldriven samordningsprocess. 
Denna samordningsprocess drivs fram av ett kontrollbehov som syftar till att 
säkerställa att inget som verkligen inte måste göras utförs. Den 
kontrolldrivna samordningsprocessen karaktäriseras därigenom främst av 
en strävan att begräsa projektets arbete till endast det som är planerat, samt 
kontrollera vem som får göra vad. 

Projektledningen utgör centrala aktörer i denna process som delvis ersätter 
den planeringsdrivna samordningsprocessen. Styrande är de 
interaktionsskapande och styrnings- och kontrollskapande medlen för 
samordning. Två exempel på hur denna kontrolldrivna samordning initieras 
och kan ta sig uttryck följer nedan. Båda exemplen är hämtade från 
observationer av produktionsmöten under projektets andra halva. 

Vid ett av produktionsmötena har Franz [projektledare] en punkt på 
dagordningen där han påpekar hur oerhört viktigt det är att, i projektets 
slutskede, göra rätt prioriteringar. För att säkerställa detta förklarar han 
vikten av att begränsa produktionen till endast de arbeten som är godkända 
av markproduktionsansvarig, eller någon annan i projektledningen. Orsaken 
till denna specifika åtgärd är att motverka eskalering av projektet. Som en 
konsekvens av det driv och den strävan som funnits att snabbt och smidigt 
hantera produktionen, så gavs platssamordnarna (men även 
underentreprenörerna) initialt en stor frihetsgrad. Denna frihet ledde dock i 
vissa fall till att icke inplanerat lågspänningsarbete inkluderades i 
delprojekten. Med andra ord, delprojekten hade en tendens att eskalera i 
omfattning. Franz förklarar hur det i projektet måste införas en spärr som 
gör att inget arbete utöver vad som är inkluderat i beredningarna utförs. 
Efter en kort diskussion vid mötet så konstateras att det krävs en ny regel 
(eller policy som de själva uttrycker det) för att hantera detta. Denna nya 
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regel, som skrivs in i protokollet, lyder, ”tilläggsbeställningar skall vara 
godkända av projektledningen i samråd med beredare”. 

Vid ett annat produktionsmöte som observerades så fördes en diskussion om 
hur det skall vara möjligt att hantera entreprenörer som visat sig få ”för bra 
betalt” i förhållande existerande markförhållanden. Det vill säga, då 
markförhållandena visat sig vara bättre (eller mer lättarbetade) än den 
uppskattning som gjordes vid budgeteringen. Problemet som konstateras 
härrör främst inte till ökade kostnader utan till att det skapar orättvisa 
förhållanden mellan olika grupper av underentreprenörer. Som en 
konsekvens – eftersom detta ville motarbetas – så fattades ett beslut om att 
införa löpande kontroll över ersättningsnivåer. 

I både dessa situationer (och det efterföljande arbetet) är de styrnings- och 
kontrollskapande medlen för samordning styrande i form av införande av 
direkt övervakning, regler och kontroll av budet och finansiella planer. De 
interaktionsskapande medlen för samordning, det vill säga de möten och 
direkta ledningskontakter där löpande uppdatering sker för att säkerställa 
att de begränsningar som utformas efterföljs, fungerar vidare som stödjande. 
Även de plan- och strukturskapande medlen har en stödjande funktion i 
form av ett arbete med att vidare formalisera roller för att genom detta 
tydliggöra vem som är ansvarig för vad. 

Planeringsdriven samordning 

I den tidigare analysen så gick den planeringsdrivna samordningsprocessen 
tydligast att identifiera i den inledande delen av genomförandeprocessen. 
Påtagligt var att den drevs fram och karaktäriseras av en övergripande 
strävan att skapa planer för att säkerställa uppfyllandet av de krav och regler 
som existerar i förhållande till projektet. Även i den andra mikroprocessen så 
drivs den fram av samma strävan. Det vill säga, att uppfylla de krav och 
regler som dels definierats av projektorganisationen själv och dels existerar i 
form av lagregleringar, branschstandarder och krav från externa parter. 
Samordningsprocessen är emellertid inte i den andra mikroprocessen länge 
lika tydligt framträdande i den inledande delen av genomförandet som i den 
första mikroprocessen. 

Den styrande delen av samordningen utarbetas fortfarande huvudsakligen i 
förväg utifrån formella aktiviteter och samordningsformer såsom planer, 
regler, budgetering, kontrakt, lagar och standarder. Behovet av en 
omfattande planering minskar emellertid i och med att projektet utvecklas. 
Detta innebär vidare att hela den planeringsdrivna samordningsprocessen 
får mindre utrymme i genomförandeprocessen. Orsaker till denna utveckling 
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går dels att finna i att den pragmatiskt drivna samordningsprocessen blir 
mer erfarenhetsbaserad och dels i att den planeringsdrivna 
samordningsprocessen minskar till förmån för den kontrolldrivna 
samordningsprocessn.  

Ett undantag från ovanstående, det vill säga ett område där den 
planeringsdrivna samordningsprocessen istället får större utrymme, är i 
förhållande till inköpsarbetet. Som ett resultat av den tidsmässiga 
sammanpressning som i inledningsskedet existerade i projektet var 
inköpsfunktionen tvungen att agera mer pragmatisk än önskvärt. Med tiden 
är det emellertid tydligt hur inköpsarbetet blir mer och mer planeringsdrivet. 
Förändringen av det sekventiella beroendet mellan beredning, inköp och 
markproduktion, där avropen sker tidigare i genomförandet, kan sägas var 
den huvudsakliga orsaken detta.  

Trots att den planeringsdrivna samordningsprocessen delvis förändras (men 
framförallt får mindre utrymme) så karaktäriseras den fortfarande 
huvudsakligen av användandet av olika former av styrnings- och 
kontrollskapande samt plan- och strukturskapande medel för samordning. 
De interaktionsskapande medlen, som i den första analysen fyllde en 
förhållandevis viktig roll, minskar aningens i betydelse då strukturen på 
arbetet som utförs i den planeringsdrivna samordningsprocessen blir 
tydligare för de inblandade. Med andra ord, behovet av informella 
diskussioner och spontant initierade möten minskar då arbetet i den 
planeringsdrivna samordningsprocessen med tiden sätter sig. Som en 
konsekvens får de rutin- och kulturskapande medlen för samordning en 
större betydelse då exempelvis tydligare arbetsprocesser successivt 
utvecklas. 

Förhållandet kan således fortfarande sägas vara att de interaktionsskapande 
och rutin- och kulturskapande medlen fungerar stödjande till de styrnings- 
och kontrollskapande, och plan- och strukturskapande medlen som 
karaktäriserar och styr denna samordningsprocess. Den huvudsakliga 
skillnaden mellan de två mikroprocesserna utgörs emellertid av att vissa av 
de aktiviteter som tidigare ingick i den planeringsdrivna 
samordningsprocessen utvecklas till att blir kontrolldrivna. 

Reduktionsdriven samordning 

I den första analysen så visades hur den reduktionsdrivna 
samordningsprocessen tydligast framträdde i förhållande till 
fältproduktionen. Samordningsprocessen initierades dels genom att 
eventuella problem började uppdagas och dels utifrån ett inneboende behov 
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av att begränsa informationsflöden. Även i den andra mikroprocessen är den 
reduktionsdrivna samordningen tydligast framträdande under första halvan 
av fältproduktionsfasen. Dock är det generella behovet av den 
reduktionsdrivna samordningen mindre i den andra mikroprocessen även 
om den fortfarande är viktig för projektets genomförande.  

Ett exempel på hur den reduktionsdrivna samordningsprocessen minskar i 
omfattning är på det sätt som platssamordnarnas arbete med att reducera 
information minskar under tiden projektet utvecklas. Orsakerna till den 
minskade omfattningen är flera. Dels går orsakerna att härleda till en 
successiv formalisering av kontaktvägar där det blir lättare för exempelvis 
underentreprenörer att veta vem de direkt kan ta hjälp av. Dels går de även 
att härleda till den socialiseringen som sker bland projektdeltagarna och som 
i praktiken bland annat innebär gemensamt utvecklade uppfattningar och 
regler rörande exempelvis tolkning av beredningar. Samarbetet mellan 
underentreprenörer, montörer och platssamordnare har således utvecklats i 
och med att de olika grupperingarna skapar en gemensam erfarenhet av 
arbetet. Slutligen går den minskade omfattningen att knyta till de längre 
ledtiderna mellan planering och utförande samt att beredningarna utvecklats 
till att vara mer precisa i sitt innehåll.  

Trots ett minskat behov den reduktionsdrivna samordningsprocessen så 
karaktäriseras den fortfarande av arbetet med att reducera komplexitet, 
översätta och tolka information. Styrande i denna process är fortfarande de 
interaktionsskapande medlen för samordning. Detta även om både de 
styrnings- och kontrollskapande samt rutin- och kulturskapande medlen 
har en stödjande och (i begränsad utsträckning) styrande roll.  

Pragmatiskt driven samordning 

Med de tre första samordningsprocesserna adresserade är det slutligen dags 
för den pragmatiskt drivna samordningsprocessen. Även om denna 
samordningsprocess förändras till sin uppbyggnad så är den även i den 
andra tidpunkten tydligast framträdande i genomförandeprocessen senare 
del. Den drivs fram och karaktäriseras av ett behov att hantera allehanda 
produktionsrelaterade aktiviteter och är starkt uppgiftsfokuserad med ett 
påtagligt fokus att ”lösa uppgiften”. Den innefattar både entreprenörer, 
montörlag, beredare, inköpare och platssamordnare.  

De sätt som den pragmatiskt drivna samordningsprocessen byggs upp av 
olika medel för samordning förändras emellertid från den första till den 
andra mikroprocessen. Centralt för den pragmatiskt drivna samordningen är 
fortfarande ömsesidig anpassning, spontana möten och informella samtal. 
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Med andra ord, olika former av interaktionsskapande medel för 
samordning. De interaktionsskapande medlen för samordning har således 
även i den andra tidpunkten en styrande funktion i den pragmatiskt drivna 
samordningsprocessen. 

Den påtagligaste förändringen är dock att denna samordningsprocess 
successivt blir mer erfarenhetsbaserad och därav mer beroende av rutin- och 
kulturskapande medel för samordning. Samordningen är dock fortfarandet 
påtagligt lösningsorienterad, innefattande ömsesidig anpassning och 
informella kontakter. Även vid den första analysen hade de rutin- och 
kulturskapande medlen för samordning betydelse, men främst som 
stödjande till de interaktionsskapande medlen för samordning. I den första 
analysen så skapades förhållandevis omedvetet utrymme för 
underentreprenörernas och platssamordnarnas erfarenhet. Detta är något 
som förändras med tiden.  

I och med att projektet utvecklas blir exempelvis underentreprenörerna mer 
och mer självgående. Även förstemontörerna får under projektets senare del 
större autonomi och ett större ansvar för det egna arbetet. Som ett led av 
detta så minskar även behovet av platssamordnarnas stöd till både 
underentreprenörer och montörlag. Behovet av de interaktionsskapande 
medlen för samordning minskar därigenom i den pragmatiskt drivna 
samordningsprocessen och de rutin- och kulturskapande medlen för 
samordning får även de en styrande roll.  

Underentreprenörerna uttrycker att de känner sig trygga i hur arbetet skall 
utföras och behöver efter hand mindre och mindre stöd. Erfarenheten 
inverkar till och med på så vis att behovet av att kontrollera hur 
produktionen utförs minskar. Detta kan ställas i förhållande till den 
kontrolldrivna samordningsprocessen där fokus ligger på att kontrollera vad 
som utförs. Projektledningen känner sig såldes trygg med att arbetet håller 
god kvalité. 

Sammantaget går även att konstatera att de mer formella medlen för 
samordning såsom plan- och strukturskapande medel, som tidigare delvis 
hade en styrande roll, får en stödjande roll i den andra tidpunkten. De plan- 
och strukturskapande medlen för samordning, såsom planer, regleringar 
och lagar, sätter emellertid fortfarande gränser för samordningsprocessens 
aktiviteter – vad som får och inte får göras – men den erfarenhet som 
successivt byggts upp bland projektmedlemmarna skapar även detta ett 
ramverk för de aktiviteter som utförs.  
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För en sammanfattning av de fyra samordningsprocesserna, se tabell 15 
(nedan). Av tabellen går att utläsa hur de fyra samordningsprocesserna tar 
sig uttryck vid den andra tidpunkten (det vill säga den andra 
mikroprocessen). 

 

 Identifierbar Karaktäristika Medel för samordning 

K
o

n
tr

o
ll

d
ri

v
en

 Identifierbar i hela 

genomförandeprocessen 

Drivs fram av ett behov 

att säkerställa att inget 

som inte måste göras 

utförs. Karaktäriseras av 

en strävan att kontrollera 

vem som får gör vad 

Styrande i denna process är de 

styrnings- och 

kontrollskapande medlen för 

samordning. De plan- och 

strukturskapande och 

interaktionsskapande medlen 

har en stödjande roll  

P
la

n
e

ri
n

g
sd

ri
ve

n
 Existerande under hela 

genomförandet - inte lika 

utpräglat identifierbar 

enbart i den inledande 

delen av genomförande-

processen 

Drivs fram och 

karaktäriseras av en 

strävan att skapa planer 

för att säkerställa 

uppfyllandet av de krav 

och regler som existerar 

Styrs av styrnings- och 

kontrollskapande samt plan- 

och strukturskapande medel för 

samordning. De 

interaktionsskapande medlen 

minskar i betydelse till förmån 

för rutin- och kulturskapande 

medel 

R
e

d
u

k
ti

o
n

sd
ri

ve
n

 Minskande i omfattning 

men fortfarande tydligast 

framträdande under 

första halvan av 

fältproduktionsfasen  

Karaktäriseras av arbetet 

med att reducera 

komplexitet, översätta 

och tolka information 

 

 

Styrande är fortfarande de 

interaktionsskapande medlen 

för samordning. Detta även om 

både de styrnings- och 

kontrollskapande samt rutin- 

och kulturskapande medel (i 

begränsad utsträckning) har en 

stödjande och styrande roll  

S
a

m
o

rd
n

in
g

sp
ro

ce
ss

e
r 

2
 

P
ra

g
m

a
ti

sk
t 

d
ri

v
e

n
  

Framträdande under hela 

fältproduktionsfasen 

Drivs (i likhet med i den 

första mikroprocessen) 

fram och karaktäriseras 

av ett ständigt behov att 

hantera allehanda 

produktionsrelaterade 

aktiviteter. Är starkt 

uppgiftsfokuserad 

 

Styrs av interaktionsskapande 

och rutin- och kulturskapande 

medel för samordning. Plan- och 

strukturskapande medel har 

främst en stödjande roll 

Tabell 15 - Samordningsprocesser II 

Dels så går det av tabellen att utläsa när och på vilket sätt de fyra 
samordningsprocesserna är identifierbara i olika delar av delprojektet, dels 
så går det att utläsa vad som driver fram och karaktäriserar respektive 
samordningsprocess, och dels så går det att utläsa vilka medel för 
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samordning som är styrande respektive stödjande i respektive 
samordningsprocess. 

För att förstå samordningens uppbyggnad och dess utveckling över tid så 
delades initialt den huvudsakliga projektprocessen upp i två faser. Med 
utgångspunkt i dessa faser och baserat på två så kallade ”temporal brackets” 
eller mikroprocesser – en som representerade ett delprojekt under projektets 
första halva, och en som representerade ett delprojekt under projektets 
andra halva – så identifierades och beskrevs ett antal parallella 
samordningsprocesser. Samordningsprocesserna tog sin utgångspunkt i vad 
som driver fram och karaktäriserar det sätt som projektmedlemmarna 
använder sig av olika medel för samordning för att göra gemensam sak av 
sina individuella aktiviteter. Därav kan dessa sägas förklara samordningens 
uppbyggnad vid de två tidpunkterna och samordningens utveckling under 
respektive delprojekt. Delprojekten (eller mikroprocesserna) som 
analyserats kan därigenom även sägas representera en speciell typ av 
mikrodynamik som förklarar samspelet mellan olika typer av samordning. 
Denna mikrodynamik bör dock skiljas från den övergripande förändringen 
mellan de två mikroprocesserna som representerar projektets utveckling 
över tid.  

 

Figur 30 - En jämförelse mellan de två mikroprocesserna 

För att ytterligare förstå samordningens utveckling över tid så måste dock de 
två tidpunkterna uttryckligen sättas i förhållande till varandra men även i 
förhållande till Destination 2011 i stort. Med andra ord så måste en 
komparativ analys av de två mikroprocesserna genomföras där fokus läggs 
på de skillnader som finns mellan samordningen i de två tidpunkterna (se 
figur 30).  

Destination 2011 

Mikroprocess 1 Mikroprocess 2 

2006 2011 

? 
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I det fjärde och sista analyssteget kommer därför tyngdpunkten läggas på 
just förändringen mellan de två tidpunkterna och de samordningsprocesser 
som bygger upp dessa.  
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Samordningens förändring över tid 

Fjärde och sista steget mot uppfyllandet av avhandlingens syfte [steg 4] 
innebär därför en analys av samordningens förändring över tid, samt vad 
som utgör och ligger till grund för den förändring som skett mellan de två 
mikroprocesserna. För att uppnå detta så kommer tre olika infallsvinkar på 
förändring att tas. För det första innebär detta att en komparativ analys 
genomförs där en närmare granskning av förändringen mellan de två 
mikroprocesserna görs, det vill säga gå djupare i analysen av vad som över 
tid händer med de olika samordningsprocesserna. För det andra innebär 
detta även att titta närmare på några exempel på den förändring av logik 
som sker, samt för det tredje adressera förändringens orsaker och därigenom 
även samordningens dynamik. 

De två mikroprocesserna 

Som tidigare konstaterats så sker en förändring mellan de två 
mikroprocesserna. Övergripande kan denna förändring beskrivas med att de 
tre samordningsprocesserna i mikroprocess 1 byter skepnad till 
mikroprocess 2 och att det dessutom över tid utvecklas ytterligare en 
samordningsprocess – den kontrolldrivna. Med utgångspunkt i hur 
samordningsprocesserna är uppbyggda så går det dock att mer detaljerat 
analysera förändringen mellan de två tillfällena. 

När det gäller den planeringsdrivna samordningsprocessen så styrs den vid 
den första tidpunkten av styrnings- och kontrollskapande samt plan- och 
strukturskapande medel. Stödjande är de interaktionsskapande medlen för 
samordning. I den andra tidpunkten så styrs den fortfarande av styrnings- 
och kontrollskapande och plan- och strukturskapande medel. Stödjande är 
fortfarande de interaktionsskapande medlen vilka däremot minskar i 
betydelse till förmån för rutin- och kulturskapande medel. Den påtagliga 
skillnaden är alltså att de interaktionsskapande medlen minskar i betydelse 
och att ett behov (eller åtminstone ökat nyttjande) av rutin- och 
kulturskapande medel växer fram. 

Den kontrolldrivna samordningsprocessen existerar inte vid den första 
tidpunkten. I den andra tidpunkten så styrs den av styrnings- och 
kontrollskapande medel. Stödjande är de plan- och strukturskapande och 
interaktionsskapande medlen. Utvecklingen mellan de två mikroprocesserna 
är således tydlig – en kontrolldriven samordningsprocess växer fram. 
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Vad gäller den reduktionsdrivna samordningsprocessen så styrs den vid den 
första tidpunkten främst av de interaktionsskapande medlen för 
samordning, men även i begränsad utsträckning av styrnings- och 
kontrollskapande samt rutin- och kulturskapande medel. Stödjande vid den 
första tidpunkten är de styrnings- och kontrollskapande samt rutin- och 
kulturskapande medlen. I den andra tidpunkten så ser uppbyggnaden av 
denna samordningsprocess likadan ut, men med skillnaden att processen 
som helhet minskar i utsträckning och betydelse. 

Den pragmatiskt drivna samordningsprocessen styrs slutligen i den första 
tidpunkten av de interaktionsskapande medlen för samordning samt även 
(till viss del) av de plan- och strukturskapande medlen. Stödjande är de plan- 
och strukturskapande samt rutin- och kulturskapande medlen. I den andra 
tidpunkten är fortfarande de interaktionsskapande medlen styrande men 
även de rutin- och kulturskapande medlen. Stödjade är de plan- och 
strukturskapande medlen. Skillnaden mellan de två tidpunkterna är således 
att de rutin- och kulturskapande medel får större betydelse (en styrande roll) 
på bekostnad av de plan- och strukturskapande medlen. 

Sammantaget innebär således förändringen mellan de två mikroprocesserna 
att; erfarenhet blir allt viktigare i den planeringsdrivna, ett större 
kontrollbehov uppstår i form av den kontrolldrivna samordningsprocessen, 
en ökande erfarenhet minskar behovet av reduktion samt att rutin och 
erfarenhet blir viktigare i den pragmatiskt drivna samordningsprocessen (se 
vidare bilaga 4). När processerna vid de två tidpunkterna således 
kontrasteras och därigenom relateras till projektets övergripande utveckling 
över tid, så går en tydlig förändring av samordningens uppbyggnad att 
identifiera.  

Contingencyansatsens förklaringspotential 

I det teoretiska ramverket beskrevs hur osäkerhet och komplexitet enligt 
contingencyansatsen anses inverka på vilket typ av medel för samordning 
som är lämpliga att använda (se Situationsfaktorer och samordning samt 
Osäkerhet, komplexitet och organisatoriska arrangemang). För att utforska 
förändringens orsaker kan utgångspunkten således initialt tas i förhållande 
till contingencyansatsen och den osäkerhets- och komplexitetsmatris som 
presenterades och som syftar till att sammanfatta contingencyansatsens 
inverkan på samordning (se figur 6 och 11).  

Låt oss sätta osäkerhets- och komplexitetsmatrisen i förhållande till de 
förändringar som identifierats ovan. Det vill säga; 1) att erfarenhet blir allt 
viktigare i den planeringsdrivna samordningsprocessen, 2) att ett större 
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kontrollbehov uppstår i form av den kontrolldrivna samordningsprocessen, 
3) att en ökande erfarenhet minskar behovet av reduktion samt, 4) att rutin 
och erfarenhet blir allt mer betydande i den pragmatiskt drivna 
samordningsprocessen. 

Den första övergripande förändringen – att erfarenhet blir allt viktigare i den 
planeringsdrivna samordningsprocessen – skulle enligt osäkerhets- och 
komplexitetsmatrisen, å ena sidan, tyda på att komplexiteten i projektet 
minskar med tiden. Detta då de rutin- och kulturskapande medlen för 
samordning efterhand får en större betydelse. Framväxten av den 
kontrolldrivna samordningsprocessen skulle däremot, å andra sidan, tyda på 
en successivt ökande komplexitet. Det vill säga mot bakgrund av ett ökande 
behov av framförallt styrnings- och kontrollskapande men även 
interaktionsskapande medel för samordning. Även om komplexiteten i 
projektet samtidigt både skulle kunna öka och minska i förhållande till de 
olika samordningsprocesserna så verkar detta inte vara fallet. Ser vi till 
projektet i stort så har vare sig antalet projektmedlemmar, gruppernas 
sammansättning, dess beroenden eller själva de aktiviteter som utförts 
förändras nämnvärt under projektets genomförande. Det vill säga de orsaker 
till förändring av komplexitet som tidigare presenterats i det teoretiska 
ramverket. 

Ser vi vidare till den tredje förändringen – att en ökande erfarenhet minskar 
behovet av den reduktionsdrivna samordningsprocessen – så innebär detta 
endast att processens omfattning förändras och inte dess sammansättning. 
Detta skulle enligt contingencyansatsen innebära att vare sig nivån av 
osäkerhet eller komplexitet förändras med tiden. Trots detta så förändras, 
som konstaterats tidigare, betydelsen av den reduktionsdrivna 
samordningsprocessen. Slutligen så går det även att konstatera hur både 
rutin och erfarenhet blir allt viktigare i den pragmatiskt drivna 
samordningsprocessen. Detta skulle innebära en successivt ökande 
osäkerhet i projektet utifrån ett ökande behov av rutin- och kulturskapande 
medel för samordning. Denna förklaring ter sig dock inte heller sannolik då 
förutsägbarheten, rent generellt, är lägre (det vill säga osäkerheten högre) i 
början av projektet än i slutet. Förhållandet torde således i praktiken snarare 
vara det omvända. 

Även om osäkerhets- och komplexitetsmatrisen, på ett rent teoretiskt plan, 
förklarar vad som ”borde vara lämpligast” i förhållande till nivå av osäkerhet 
och komplexitet, så går det att konstatera att de förklaringar som den ger i 
förhållande till förändringen av samordningsprocesserna är begränsad. 
Frågan om vad denna förändring består av och varför förändringen sker 
kvarstår således. 
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Ett alternativ till att söka förklaringen i samordningsprocessernas 
förhållande till osäkerhets- och komplexitetsmatrisen, är att belysa 
projektets utveckling mer övergripande. För att åstadkomma detta så 
kommer nedan fyra narrativa sekvenser att presenteras som visar på den 
förändring av logik som kan sägas ligga till grund för 
samordningsprocessernas utveckling. 

En förändring av logik 

Det första exemplet är på det sätt som en strävan efter att minimera lagret 
växer fram. Det andra exemplet är uppstruktureringen av projektets 
beslutordning. Det tredje exemplet är det upplevda behovet och arbetet med 
att tydliggöra kontaktvägar och det fjärde är den successiva anpassningen 
av beredningarna. Låt oss ta en närmare titt på de fyra empiriska exemplen 
och därefter knyta samman det hela med att adressera förändringen av logik 
mer övergripande och konceptuellt. 

Projektet övergick från att i den första mikroprocessen brottas med 
utmaningen att få igång produktionen, till att i den andra mikroprocessen 
styra mot ett nollager. Detta tog sig bland annat uttryck i att tyngdpunkten – 
i den första mikroprocessen – låg på att skapa tillräckligt med egna 
lagarresurser för att säkerställa att produktionen inte stod stilla. Under 
deviserna ”det är produktionen som kostar pengar” och ”kosta vad det 
kosta vill, bara arbetet blir gjort” så skapades således en välfungerade 
produktionsapparat. Under projektets andra halva lades sedan istället 
tyngdpunkten på att tydliggöra beställningsförfarandet och försöka förbruka 
det lager som ”för säkerhets skull” byggts upp under projektets inledande 
skede. Denna förändring fick vidare efterverkningar på både 
uppstrukturering av projektets beslutsordning och tydliggörandet av 
kontaktvägar. I och med detta så begränsades även till viss del den initiala 
”friheten” som gavs till vissa individer och grupper. 

Delvis som en konsekvens av förändringen till att styra mot ett nollager, men 
även för att skapa tydligare kontroll över bland annat produktionen, så sker 
även en uppstruktureringen av projektets beslutordning. Under projektets 
första halva så växte ansvar och roller successivt fram även om det redan 
initialt i projektet existerade arbetsbeskrivningar för ett flertal av projektets 
deltagare. Att låta ansvarfördelning och rollernas omfattning successivt växa 
fram speglade den öppna atomsfär och den vilja som fanns att få 
projektmedlemmarna att känna sig hemma i projektet. Dels som ett resultat 
av den förändring som skedde mot att stävan efter att minimera lagret, men 
även som en reaktion till en arbetsplatsincident, så sker i projektets andra 
halva en tydlig uppstrukturering av vem som är (och ska vara) ansvarig för 
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vad. Ett tidigare exempel som getts på detta är projektledarens uppmaning 
på ett produktionsmöte att ansvar för godkännande av allt arbete ligger hos 
markproduktionsansvarig och ingen annan.  

Delvis knutet till up struktureringen av roller så sker även en förändring som 
innebär att kontaktvägarna inom (och till viss del in till och ut från) projektet 
tydliggörs. I projektets inledningsskede, delvis som ett resultat av projektets 
samlokalisering, så var mycket av projektets kommunikation informell och 
spontant initierad. Fördelarna med detta har tidigare berörts men kortfattat 
så går dock att framhålla dess betydelse för att skapa en sammanhållen 
projektgrupp och en känsla hos projektmedlemmarna av att tillhöra en och 
samma (temporära) organisation.  

I och med projektets utveckling förändras dock successivt kommunikationen 
och projektets kontaktvägar. I den beskrivning av genomförandet som 
tidigare presenterats så exemplifieras detta med att allt från klagomål till 
interna spörsmål successivt börjar gå via formaliserade kontaktvägar. Även 
det sätt som inköp sker på i projektets andra halva är ett exempel på detta. 
Det vill säga att avrop utförs av resursplaneraren och att allt annat inköp 
alltid skall gå via projektets inköpsavdelning och via de vägar som är tänkta 
att användas. Detta kan jämföras med projektets inledningsskede då 
inköpsansvarig berättar att projektet som han uttrycker det, ”har kört ett 
öppet lager”. Han säger, ”den som vill ha någonting ur lagret kan när som 
helst hämta detta och sen bara skriva upp vad de har hämtat”. 
Uppstrukturering som sker i projektets andra halva tar sig grund i ett 
upplevt behov av att minska mängden kontakter och eventuella missförstånd 
samt (i fallet av materialinköp) även undvika dubbelinköp. Således går 
uppstruktureringen av kontaktvägar till viss del även att härleda till både 
strävan efter nollager och den påbörjande eskalering som existerade i 
projektet. 

Det fjärde exemplet på den förändring av logiken som går att identifiera 
mellan de två mikroprocesserna är förändringen av innehåll, fokus och 
kvalité på beredningarna. Franz [projektledare] beskriver beredningarna i 
projektets inledningsskede på följande sätt: 

”… i början så hade vi en del beredningar som var extremet detaljerade. Jag minns 
en gång när vi skulle försöka åka efter de kartor som var förberedda och vi körde i 
princip vilse för att man inte kunde följa kartan då den var så himla invecklad.” 

I projektets inledningsskede så utarbetades (trots den tidigare beskrivna 
tidspressen som existerade) väldigt detaljerade beredningar. Syftet med 
dessa var att till punkt och pricka säkerställa att produktionen skulle fungera 
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på ett bra sätt. En av beredarna uttryckte denna inställning med att säga att 
när underentreprenörerna står på plats med sina maskiner så ”… ska det 
bara vara att tuta och köra”. Med tiden så anpassas emellertid 
beredningarna efter de krav som ställs från underentreprenörerna och den 
erfarenhet som successivt utvecklats i projektet. Till den andra tidpunkten så 
har således en tydlig anpassning av beredningarna skett. Denna innebär i 
vissa fall mer detaljerade beredningar och i andra fall mindre detaljerade 
beredningar. Generellt kan dock sägas att de är mer anpassade efter det 
behov och förväntningar som finns hos underentreprenörer och montörlag. 
Franz [projektledare] säger vidare: 

”… vi har löpande fått feedback från entreprenörerna, ’det här tycker vi är bra, så 
här vill vi ha det’ och sen successivt anpassat oss efter det. Så nu har vi beredningar 
där vi får väldigt bra betyg från både montörer och entreprenörer […] man kan 
säga att vi har anpassat oss till en form av produktionsanpassad beredning.” 

Som ett resultat av förändringen från detaljfokus till att möta förväntningar 
så har behovet av platssamordnarnas arbete med att tolka och reducera 
information även minskat – något som illustrerats i förändringarna av 
samordningsprocesserna. 

Om projektets utveckling således belyses mer övergripande så går det att på 
olika sätt identifiera förändringar av logiken eller orienteringen av projektet. 
Men även om en förändrad logik kan identifieras så måste denna adresseras 
på en mer konceptuell nivå för att förstå vad som inverkar på och formar hur 
samordningen tar sig uttryck.  

Dynamikens grunder 

Om en närmare analys görs av de fyra empiriska illustrationerna så går det 
att konstatera att de (trots att de empiriskt knyter an till varandra) inte bara 
representerar en typ av logikförändring, utan två olika. 

De två första empiriska illustrationerna av logikförändringen – det vill säga 
strävan efter att minimera lagret och uppstruktureringen av projektets 
beslutordning – kan sägas vara exempel på hur projektet initialt öppnar upp, 
skapar utrymme och frihet för agerande för att sedan skapa struktur, 
kontroll och begränsa handlingsutrymmet. De enskilda handlingar som 
bygger upp denna förändring är i sig förhållandevis medvetna, initierade av 
projektledningen med syfte att styra projektets genomförande mot 
projektmålet – att se till att produktionen blir klar i tid, att lagret är tomt och 
att vädersäkringsdelen av projektet officiellt går att ”stänga” den 1 januari 
2011. Att projektet utvecklas och att ”tiden går” visar sig dock få 
konsekvenser när projektet har kommit halvvägs. När projektet tidsmässigt 
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har hunnit ungefär halvvägs infinner sig en uppfattning bland projektledning 
och medarbetarna att projektet har ”kommit ikapp” och fokus läggs då 
istället på att fånga in arbetet genom att skapa struktur och kontroll. 
Uppfattningen och känslan av att projektet skulle ha ”kommit ikapp” är 
emellertid inte enbart kopplat till den faktiska produktionstakten utan till att 
individerna upplever att de hinner med det egna arbetet. Orsakerna till 
utvecklingen av den kontrolldrivna samordningsprocessen blir i ljuset av 
detta tydligare. Det vill säga strävan att under projektets andra halva 
säkerställa att inget som inte måste göras utförs samt kontrollera vem som 
får gör vad.  

Observationer av liknande icke sekventiella förändringar och omställningar 
har även tidigare identifierats i förhållande till temporära projektteam (se 
exempelvis Gersick 1988, 1989, Engwall och Westling 2004). Gersick (1988) 
beskriver denna typ av omställning i termer av “punctuated equilibrium” och 
Engwall och Westling (2004) använder sig av termen “peritpity” för att 
beskriva plötsliga förändringar. Gersick (1988:9) skriver, ”… groups’ 
progress was triggered more by members’ awareness of time and deadlines 
than by completion of and absolute amount of work in specific development 
stage”. 

Detta kan även sägas gälla för Destination 2011 då projektledningen under 
hela projekttiden har haft löpande uppföljning av projektets progression och 
därav god insikt i hur mycket arbete som utförts. Känslan av att ha ”kommit 
ikapp” samt insikten av att halva projekttiden hade gått verkar därav ha haft 
större betydelse för förändringen än själv progressionen. I förhållande till 
samordningsprocessernas utveckling mellan de två tidpunkterna så kan 
denna logikförändring således förklara det initialt stora behovet av den 
reduktionsdrivna samordningsprocessen och framväxten av den 
kontrolldrivna samordningsprocessen. Däremot förklarar den inte hur 
ökande erfarenhet minskar behovet av reduktion eller de förändringar som 
sker med den planeringsdrivna och den pragmatiskt drivna 
samordningsprocessen. Det vill säga på det sätt som rutin och erfarenhet blir 
allt viktigare i båda dessa. 

För att förklara denna förändring så måste vi titta närmare på de två andra 
emiriska illustrationerna – den successiva anpassningen av beredningarna 
samt tydliggörandet av kontaktvägar. Även om både dessa empiriska 
illustrationer i praktiken (åtminstone till viss del) går att knyta samman med 
de första två illustrationerna så grundar de sig i en helt annan typ av 
förändring. Dessa bygger inte på en plötslig insikt såsom beskrivas av 
Gersick (1988, 1989) och Engwall och Westling (2004). Inte heller grundar 
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den sig på en endimensionellt sekventiell förändring baserat på ett antal 
utvecklingssteg såsom ett projekts livscykel (Gray och Larsons 2008). 

De två empirisk illustrationerna kan sägas bygga på en utveckling av 
interpersonella relationer och repetition av tidigare erfarenheter i liknande 
kontexter. Med andra ord, det faktum att projektet består av ungefär 300 
sträckningar där samtliga projektmedlemmar på ett cykliskt sätt (delprojekt 
efter delprojekt) repeterar samma arbetsuppgifter och därigenom bygger 
upp både erfarenhet, tillit och ett förhållningssätt till varandra.  

Ser vi till den planeringsdrivna, reduktionsdrivna och pragmatiskt drivna 
samordningsprocessen, så kan ovanstående logik hjälpa till att förklara den 
förändring som identifierats i förhållande till dessa. Vad gäller den 
reduktionsdrivna samordningsprocessen så har redan tidigare konstaterats 
att en ökande erfarenhet – från första till andra tidpunkten – minskar 
behovet av reduktion. Genom repetitionen av tidigare erfarenheter i 
liknande sammanhang eller kontexter så testas olika upplägg och idéer viket 
gör att erfarenhet utvecklas. Vissa idéer förkastas omedelbart, andra testas 
rent praktiskt en tid och några blir så småningom accepterade och en del av 
projektets rutiner.  

Genom den återkommande repetitionen av tidigare erfarenheter i liknande 
kontexter så skapas, bland projektmedlemmarna, således en successivt 
ökande förståelse för genomförandet. Detta är något som oreflekterat sker 
när exempelvis problem i projektet uppstår som måste lösas. Om ett 
problem (eller någon otydlighet) uppkommer där projektmedlemmarna har 
olika syn på exempelvis; vad som utgör problemet, hur problemet skall lösas 
eller vem som är ansvarig för att lösa detta problem, så uppstår ett tillfälle 
för successivt ökande förståelse. En successivt ökande förstående åsyftar 
således det sätt som individernas förståelse för arbetets utförande stegvis 
ökar utefter projektets utveckling. I och med detta uppstår oftast (men inte 
alltid) ett samförstånd rörande exempelvis ett nytt sätt att genomföra 
aktiviteter på – en kunskap som är viktigt för projektets fortsatta utveckling. 
En av projektdeltagarna uttrycker utvecklingen av den successivt ökande 
förståelsen i förhållande till projektets övergripande utveckling på följande 
sätt: 

 ”… vi har ju lärt oss hur. Vi har rullat igenom det här i fyra år nu. Nu vet man ju var 
man måste anstränga sig mer och var man kan anstränga sig mindre. I början så 
var man tvungen att anstränga sig överallt och då blir det jobbigt. Man lär sig ju 
hantera bördan med tiden.”  

Detta tar sig exempelvis uttryck i den successiva anpassningen av 
beredningarna där både underentreprenörernas erfarenhet och synpunkter 
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men även platssamordnarnas, montörernas och beredarnas synpunkter och 
erfarenheter stöts och blöts mot varandra tills beredningarna anpassats till 
de behov som finns. I och med att beredningarna på detta vis blir mer 
ändamålsenliga samt att projektmedlemmarna med tiden får lättare att 
förhålla sig till varandra så minskar behovet av den reduktionsdrivna 
samordningsprocessen. 

Genom utvecklingen av interpersonella relationer och repetition av tidigare 
erfarenheter i liknande kontexter så lär projektmedlemmarna även känna 
varandra. På detta sätt utvecklas en förståelse för de andra gruppernas 
kompetenser, erfarenheter och egenheter som förbättrar individernas 
förmåga att kommunicera med varandra (se förändringen av den 
reduktionsdrivna samordningsprocessen). Projektets utveckling får här en 
betydelse då relationsskapandet tar tid, främst om det är så att de olika 
grupperna av personer inte träffar varandra var dag. Ju längre mellan 
respektive kontakt desto längre tid tar uppbyggnaden av en 
samhörighetskänsla. Utvecklandet av en känsla av samhörighet skapar oftast 
en tajtare grupp, mindre slitningar men även – som tidigare exemplifierats – 
en anpassning av beredningar så att de på ett mer ändamålsenligt och tydligt 
sätt kommunicerar till underentreprenörerna.  

Även i den planeringsdrivna och pragmatiskt drivna samordningsprocessen 
så förklarar den andra typen av logik, förändringen som sker. Genom 
utvecklingen av interpersonella relationer och repetitioner av tidigare 
erfarenheter i liknande kontexter, så utvecklas den rutin och den ”nya” 
erfarenhet som successivt visat sig blir viktigare. Det vill säga att den 
pragmatiskt drivna samordningsprocessen blir mer erfarenhetsdriven och 
att erfarenhet blir allt viktigare i den planeringsdrivna. Denna förändring 
materialiserar sig exempelvis genom att den tidigare ”medhavda” 
erfarenheten, det vill säga den kunskap som exempelvis beredare, 
underentreprenörer och platssamordnare hade med sig in i projektet, ersätts 
med ”ny” projektspecifik erfarenhet. En erfarenhet som dessutom delas 
mellan de olika projektmedlemmarna.  

Förändringen av samordningen kan därav förklaras mot bakgrund av de 
båda logikernas inverkan. Å ena sidan en förhållandevis medveten strävan 
men plötslig skiftande logik – att initialt öppna upp, skapa utrymme och 
frihet för handlande för att sedan skapa struktur, kontroll och begränsat 
handlingsutrymme – samt en mer oreflekterad och framväxande logik, 
baserat på utvecklingen av interpersonella relationer och repetition av 
tidigare erfarenheter i liknande kontexter. Inverkan från dessa två olika 
logiker – eller spänningen mellan – förklarar, tillsammans med den tidigare 
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analysen, samspelet och förändringen av de sätt som samordningen tar sig 
uttryck – med andra ord så förklarar den samordningens dynamik.  
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Samordningens dynamik 

Denna avhandling inleddes med en problematisering och övergripande 
genomgång av den utveckling som skett rörande teorier om samordning. I 
genomgången så konstaterades hur utvecklingen har gått från ett tämligen 
brett fokus på arbetsuppgifters utformning, via ett sökande efter 
mekanismer och situationsanpassning, till ett successivt ökande intresse för 
en arbetsbaserad och processuell ansats där framväxande aktiviteter och 
dess utveckling över tid och rum har ansetts som viktiga att förstå. Vidare 
konstaterades hur utveckling av teorier om samordning går att återspegla i 
1900-talets samhällsförändring samt hur det nuvarande intresset går att 
förankra i den vardag som samtidens organisationer möter. I inledningen 
argumenterades utifrån detta – samt med stöd i aktuell forskning – för att 
tidigare teoretiseringar av samordning inte fullt ut har tagit fasta på den 
dynamik, förändring och det samspel som måste ske och oreflekterat sker för 
att samordning skall kunna uppstå. Som en del av den inledande 
genomgången så presenterades avhandlingens syfte vilket var att skapa 
förståelse för samordningens dynamik. Med samordningens dynamik så 
åsyftades dels samspelet mellan olika typer av samordning som löpande 
sker i arbetet med att utföra kollektiva prestationer, och dels 
samordningens förändring över tid. 

Slutsatser 

För att uppnå syftet så togs utgångspunkten i teorier om samordning. 
Teorikapitlet, som hade en integrerande strävan och vars huvudsakliga 
ändamål var att utgöra ett konceptuellt ramverk som analysen kunde vila på, 
inleddes med en genomgång och positionering av samordningsbegreppet, 
dess användning samt, till samordning angränsande terminologi. Efter detta 
så adresserades befintliga teorier om samordning där det huvudsakliga 
fokuset låg på de organisatoriska arrangemang – eller 
samordningsmekanismer – som introducerats och beskrivits i tidigare 
forskning. Efter genomgången av olika typer av samordningsmekanismer så 
diskuterades samordningens förhållande till situationsanpassning och 
contingencyansatsens betydelse för samordning och förändring.  

Baserat på de kontextuella påverkansfaktorer som berörts som en del av 
contingencyansatsen så presenterades (i två steg) en konceptualisering som i 
sig bidrar med förståelse för hur osäkerhet och komplexitet – på olika sätt – 
anses kunna inverka på olika typer av samordning (se figur 6 och 11). Denna 
konceptualisering länkar på ett nytt sätt samman olika samordnande 
situationer med osäkerhet och komplexitet. Två dimensioner som i tidigare 
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forskning om samordning ofta blandas samman till en och samma 
dimension. 

Genom separationen av dessa två dimensioner så bidrar avhandling till att 
tydliggöra några av de mest grundläggande utgångspunkterna för att förstå 
hur samordning kan ta sig uttryck i olika situationer. Den konceptualisering 
som presenterats kan sägas utgöra en renodling och utveckling av tidigare 
forskning samt ett sätt att förankra avhandlingens analys i den tidigare 
förståelsen av hur samordning sker och anses kunna förändras i förhållande 
till sin omgivning. Konceptualiseringen grundar tillsamman med 
avhandlingens ansats för att kunna ta samordning från att ses som något 
statiskt och resultatet av en process, till att istället ses som en 
kontextualiserad och framväxande process där individers handlande spelar 
en central roll. 

Efter att contingencyansatsens betydelse och förhållande till samordning 
belysts så härleddes en övergripande kategorisering av de olika typerna av 
samordningsmekanismer som tidigare presenterats. Denna kategorisering 
tar – till skillnad från tidigare forskning – fasta på hur de olika 
organisatoriska arrangemangen skapar samordning och härleddes utifrån de 
sätt som de bidrar till att skapa samordning. De fem övergripande 
kategorierna var; styrnings- och kontrollskapande, plan- och 
strukturskapande, interaktionsskapande, rutin- och kulturskapande samt 
förutsättningsskapande. 

Även om tidigare kategoriseringar på många sätt hjälpt till att öka 
förståelsen för både vilka samordningsmekanismer som existerar och hur 
dessa i olika dimensioner förhåller sig till varandra har ingen tidigare 
kategorisering baserats på de sätt som de olika organisatoriska 
arrangemangen skapar samordning. Tidigare kategoriseringar har 
exempelvis fokuserat på dimensioner som de samordnande aktiviteternas 
karaktär (March och Simon 1958, Mintzberg 1983), mekanismernas 
förhållande till beroende och komplexitet (Thompson 1967), relationen till 
tid (Hage et al. 1971), hur individberoende mekanismerna är (Van de Ven et 
al. 1976) alternativt varit mer uppsummerande av tidigare presenterad 
forskning (se exempelvis Martinez och Jarillo 1989, Larsson 1990, Taxén 
2003, Dietrich 2007 samt Okhuysen och Bechky 2009). Den kategorisering 
som utvecklats i denna avhandling utgör därför i sig ett konceptuellt bidrag 
genom dess sätt att tydliggöra hur de olika organisatoriska arrangemangen 
skapar samordning.  

Delvis baserat på Okhuysen och Bechky (2009) samt inspirerat av Bengtsson 
et al. (2007) presenterades även fyra olika villkor för integration som 
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samtliga krävs för att organisationsmedlemmar skall kunna göra gemensam 
sak av sina individuella aktiviteter – dvs. samordna sig. De fyra villkoren för 
integration var; förutsägbarhet, ansvarskyldighet, orientering och 
gemensam förståelse. Orientering har, som villkor för integration, förbisetts 
i tidigare forskning. Genom att på en konceptuell nivå identifiera 
avsaknaden av den rumsliga dimensionen (orientering) så bidrar denna 
genomgång till att utveckla den redan detaljerade förståelsen för samordning 
som Okhuysen och Bechky (2009) gett. Tillsammans ger de fyra villkoren för 
integration en förståelse för, 1) vem/vilka som är ansvarig för vad samt vilka 
som är delaktiga, 2) när och i vilken ordning aktiviteter kommer att ske, 3) 
var samordningen kommer att ske samt, 4) ett gemensamt perspektiv för 
helheten och hur individerna förhåller sig till denna helhet. 

Genom att uttryckligen bryta med den mekaniska analogin, ta ett steg från 
koordinering och mot samordning, så skapades förutsättningar för en 
teoretisk separation mellan förutsättningar och medel för samordning. 
Denna uppdelning möjliggjordes tack vare villkoren för integration och 
konceptualiseringen av hur de olika organisatoriska arrangemangens skapar 
samordning. Denna uppdelning bidrar i sig med att öka förståelsen för hur 
olika organisatoriska arrangemang skapar samordning och bör sättas i 
förhållande till hur tidigare forskning ofta klumpat samman allehanda 
organisatoriska arrangemang utan distinktion mellan dess potential att 
möjliggöra individers utförande av kollektiva prestationer. Det vill säga om 
de organisatoriska arrangemangen direkt eller indirekt hjälper till att skapa 
samordning. I kombinationen med de tidigare presenterade villkoren för 
integration så gav denna uppdelning en (konceptuell) förståelse för på vilket 
sätt som olika typer av samordning ger/får samordnande effekt. 
Tillsammans med villkoren för integration så bidrar detta således till en 
ytterligare precisering av hur samordningen i praktiken skapas. 

Presentationen av villkoren för integration och separationen mellan 
förutsättningar och medel för samordning utgör även ett första steg mot att 
se samordning som en kontextualiserad process. Samspelet mellan de olika 
medlen för samordning möjliggör vidare för att villkoren för integration ska 
skapas och att individer därigenom kan göra gemensam sak – dvs. uppnå 
kollektiva prestationer genom att samordna sig. Den teoretiska 
genomgången ger därigenom en god grund för att en empirisk analys kan 
göras av ”samspelet mellan olika typer av samordning som löpande sker i 
arbetet med att utföra kollektiva prestationer” – det vill säga syftets första 
del.  

När det däremot gäller syftets andra del, ”samordningens förändring över 
tid”, så konstaterades att genomgången av contingencyansatsen utgjorde ett 
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sätt att förstå förändring av samordning. Contingencyansatsen begränsades 
emellertid av att den utgår från att användningen av olika organisatoriska 
arrangemang anses vara ömsesidigt uteslutande och hjälper därför inte fullt 
ut till att förklara förändring samt vad som händer när både låg och hög 
osäkerhet och komplexitet (och olika typer av organisatoriska arrangemang) 
förekommer simultant i organisationer. Den ökade förståelsen som 
teorikapitlet bidrog med till trots, så konstaterades slutligen att förståelsen 
för samspel, dynamik och förändring fortfarande var begränsad. 

Med bakgrund av teorikapitlet och för att uppnå avhandlingen syfte så 
argumenterades i metoden för behovet av en förändring i ansats. 
Förändringen i ansats innebar en strävan att gå från att se samordning som 
något statiskt och som resultatet av en process, till att istället se det som en 
kontextualiserad process. Denna förändring – som inleddes redan i 
teorikapitlet – innebar således ett empiriskt och analytiskt processfokus 
samt i praktiken en analys i fyra steg.  

Som ett led av avhandlingens ansats så presenterades som ett första steg en 
detaljerad fallbeskrivning med fokus på projektets framväxt och de 
aktiviteter som bygger upp ”den huvudsakliga projektprocessen”. Syftet var 
att utifrån de intervjuer och observationer som genomförts ge en detaljrik 
förståelse för projektets genomförande. Denna fallbeskrivning låg vidare 
tillsammans med den övriga förståelsen för projektet och det teoretiska 
ramverket till grund för de fortsatta tre analysstegen.  

Andra steget utgjordes av en tematisk teorigrundad analys. Detta analyssteg 
tog fasta på de medel och förutsättningar för samordning som tidigare 
presenterats samt hur projektmedlemmarna använde en kombination av 
medel för att skapa de villkor för integration som krävs för att samordningen 
ska ske. Med andra ord fokuserar analysen på samspelet mellan olika typer 
av samordning och utforskar således empiriskt de konceptualiseringar som 
presenterades i teorikapitlet. Rent praktiskt så innebar detta en beskrivning 
och analys av vad som i projektet utgjorde förutsättningar för samordning 
samt vad som utgjorde medel för samordning. Utöver analysen av 
förutsättningar och medel så innebar detta andra steg även en analys av hur 
villkoren för integration skapas. Det vill säga hur projektmedlemmarna rent 
generellt använder sig av en mix av styrnings- och kontroll, plan- och 
struktur, interaktions samt rutin- och kulturskapande medel för att skapa de 
villkor för integration som krävs för att samordningen ska ske, se tabell 13.  

Viktigt att påpeka är att de villkor för integration som presenterats av 
Okhuysen och Bechky (2009) inte tidigare utforskats rent empiriskt. Genom 
analysens andra steg så bidrar denna avhandling således till att på ett 
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detaljerat sätt visa på de sätt som villkoren för integration även är empiriskt 
gångbara. Genom att på konceptuell nivå tidigare ha identifierat avsaknaden 
av den rumsliga dimensionen så vidareutvecklar denna avhandling även den 
konceptuellt goda grund som tidigare utvecklats och presenterats av 
Okhuysen och Bechky (2009).  

Tredje steget i analysen baserade sig på en processanalys i kombination med 
”temporal bracketing”. Detta steg fokuserade på samordningens uppbyggnad 
och utgjorde grunden för att förstå samordningens förändring över tid. Detta 
innebar först en kort analys av den huvudsakliga projektprocessen som den 
beskrevs i fallbeskrivningen. För att förstå uppbyggnaden och utvecklingen 
över tid så delades först den huvudsakliga projektprocessen upp i två 
övergripande faser – planering och utförande. För att grunda för analysen av 
samordningens förändring över tid [steg fyra] så skapades även två 
”temporal brackets” eller mikroprocesser – där den första representerade ett 
delprojekt under projektets första halva och den andra ett delprojekt under 
projektets andra halva. För respektive mikroprocess genomfördes därefter 
en analys av hur samordningen byggdes upp i förhållande till de två faserna. 

Analysen av mikroprocess 1 visade att genomförandets faser initialt 
genomsyrades av tre parallella samordningsprocesser – den 
planeringsdrivna, reduktionsdrivna samt pragmatiskt drivna 
samordningsprocessen. Dessa tre samordningsprocesser bygger tillsammans 
upp samordningen av genomförandet och visar därigenom på hur det 
löpande samspelet mellan olika medel tar sig uttryck. Analysen av 
mikroprocess 2 visade därefter på hur ytterligare en samordningsprocess 
utvecklas samt att de tre befintliga samordningsprocesserna var för sig 
förändrades. Detta innebar bland annat att erfarenhet visade sig bli allt 
viktigare i den planeringsdrivna samordningsprocessen, att ett större 
kontrollbehov uppstod i form av att en kontrolldriven samordningsprocess 
utvecklades, att en ökande erfarenhet minskade behovet av den 
reduktionsdrivna samordningsprocessen, samt att rutin och erfarenhet blev 
allt viktigare i den pragmatiskt drivna samordningsprocessen.  

De samordningsprocesser som empiriskt härletts i detta steg är i sig 
betydelsefulla för att förstå hur samordningen byggs upp och varför 
samordningen ser ut som den gör under ett delprojekts genomförande. Då 
tidigare forskning i begränsad utsträckning beskrivit samordning som en 
kontextualiserad process så bidrar dessa samordningsprocesser inte bara till 
en ökad förståelse för själv genomförandet utan även till en förståelse för de 
sätt som olika organisatoriska arrangemang samspelar samt hur de i 
praktiken styr eller stödjer individers handlande. I och med det andra och 
tredje analyssteget så uppfylldes även avhandlingens första delsyfte helt – 
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det vill säga förståelsen för samspelet mellan olika typer av samordning 
som löpande sker i arbetet med att utföra kollektiva prestationer. 

Fjärde steget av analysen bestod slutligen i att, baserat på de två 
mikroprocesserna som presenterats, göra en komparativ analys med 
illustrativa narrativa sekvenser för att åskådliggöra både förändringen över 
tid men även dess underliggande förklaringar. I avhandlingens syfte 
beskrivet som en förståelse för samordningens förändring över tid.  

Analysen visade hur samordningsprocessernas utveckling och förändring 
över tid (mellan de två mikroprocesserna) kunde förklaras mot bakgrund av 
två olika logiker som samtidigt inverkade på projektets genomförande. Den 
ena, en förhållandevis medveten men plötslig skiftande logik som innebar att 
projektet initialt öppnade upp samt att utrymme och frihet för handlande 
skapades. Efter ungefär halva projektet växlade logiken till en strävan att 
skapa struktur, kontroll och begränsa handlingsutrymmet. Den andra, en 
mer omedveten och successivt framväxande logik som baserades på 
utvecklingen av interpersonella relationer och repetition av tidigare 
erfarenheter i liknande kontexter. 

 

Figur 31 - Samordningens dynamik 
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Som illustreras av figuren på föregående sida (figur 31) så existerar det alltså 
i projektet två, i förhållande till varandra, skilda logiker eller krafter som 
både samtidigt påverkar projektets samordning och utveckling över tid. Den 
första logiken som illustreras av figurens över vänstra halva består – från 
projektledningens perspektiv – av medvetna och uttalade handlingar för att 
styra och strukturera projektets aktiviteter. Dessa så kallade ”medvetna 
skeenden” leder dock till en plötslig och oförutsedd förändring (den övre 
streckade pilen) av de sätt som projektet samordnas på när ett tydligt fokus 
på kontroll uppstår. Den andra logiken som illustreras av figurens nedre 
högra halva består däremot av en – från projektledningens perspektiv – 
oreflekterad utveckling bland projektets deltagare. Dessa så kallade 
”omedvetna skeenden” leder i sin tur till en successivt framväxande 
förändring (den nedre streckade pilen) till följd av att interpersonella 
relationer och erfarenheter utvecklas som i sig påverkar de sätt som 
samordningen tar sig uttryck. Dessa två logiker – eller krafter – påverkar 
således på olika sätt samordningens utveckling över tid. 

De två ovan beskrivna krafterna kan dock sägas vara kontraintuitiva i de sätt 
som de tar sig uttryck på. Mer intuitivt skulle de medvetna (och därav mer 
kontrollerade) skeendena leda till framväxande förändringar och de 
omedvetna skeendena vara det som gav upphov till plötsliga och 
överraskande förändringar. Ser vi exempelvis till förhållandet mellan 
erfarenhet och kontroll så skulle projektets utveckling (till skillnad från 
logiken ovan) rent intuitivt även sägas skapa ett successivt minde behov av 
kontroll. Desto längre fram i utvecklingen som projektet befinner sig, desto 
lättare är det att förutse vad som komma skall och desto mer erfarenhet har 
projektdeltagarna lyckats samla på sig. Detta skulle i sin tur innebära att 
osäkerheten skulle vara mindre och därav skulle behovet av kontroll även 
minska. I motsats till detta så innebär utvecklingen av Destination 2011 
istället (i grova drag) att ju längre fram i utvecklingen desto mer erfarenhet 
utvecklas hos projektdeltagarna, men trots detta så är det endast i begränsad 
utsträckning lättare att förutse vad som komma skall och samtidigt uppstår 
ett ökande behov av kontroll. Detta pekar således på att både behovet av 
kontroll och den successiva utvecklingen av erfarenhet inte inverkar på 
varandra på det sätt som tidigare konceptualiseringar menat. Behovet av 
kontroll följer en logik, och inverkan av erfarenhet en helt annan. Samtidigt 
så är det i skärningspunkten och interaktionen mellan de två logikerna som 
samordningens utveckling i praktiken skapas.  

En förklaring till detta går möjligen att återfinna i att denna typ av 
organisation karaktäriseras av en växelverkan mellan idealiserande 
förebilder i form av ritningar och projektmodeller och en hela tiden 
föränderlig arbetssituation som alltid innebär ett visst mått av osäkerhet. 
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Projektledningsmodellerna kan sägas vara en ständigt närvarande 
reinkarnation av rationalitetssträvan, det vill säga en strävan efter att nå 
stabilitet, förutsägbarhet och reducera osäkerhet medan vardagen handlar 
om att utföra det praktiska arbetet som ofrånkomligt kantas av komplexitet, 
osäkerhet och begränsad förutsägbarhet. Mot bakgrund av att de individer 
som arbetat i Destination 2011 löser de problem som uppkommer baserat på 
sin egen erfarenhet – och inte huvudsakligen genom planering – så blir 
deras individuella erfarenhet men även de rutiner och den kollektiva 
kompetens som successivt utvecklas i projektet av central betydelse. 
Sammantaget så går det således att konstatera att det är förändringar på 
individnivå som till viss del driver de organisatoriska förändringarna i 
projektet. 

Som ett led av ovanstående, men även baserat på de tidigare analyserna, kan 
därigenom dynamiken sägas uppstå på två olika nivåer. Den ena nivån – 
som utgörs av de samordningsprocesser som tillsammans bygger upp 
delprojekten – utgör en form av mikrodynamik där de dagliga utmaningarna 
och delprojektens olika aktiviteter påverkar samordningen genom att de 
driver fram användningen av olika medel för samordning. Denna 
mikrodynamik kan vidare ställas i förhållande till den övergripande dynamik 
– eller mesodynamik – som utvecklingen över tid och de två logikernas 
inverkan representerar. Mikrodynamiken och mesodynamiken tillsammans 
förklarar således (i enlighet med figur 31) de krafter som påverkar 
samordningens utveckling i stort. 

Både dessa dynamiker (mikro och meso) har – menar jag – ett generellt 
analytiskt värde för samordning då de är betydelsefulla för att förstå både 
varför samordningen ser ut som den gör under ett delprojekts 
genomförande, men även varför samordningen förändras över tid. De 
resultat som presenterats får dock inte förstås som om de skulle göra 
anspråk på exakthet (om vi så vill som svar på exempelvis exakt till vilken 
grad eller när processerna uppträder var för sig eller tillsammans). I klartext, 
det är rimligt att processerna tar sig uttryck på olika sätt i olika kontexter, 
men det förefaller mig troligt att processerna och de två logikerna är 
betydelsefulla oavsett organisation. Mot bakgrund av ovanstående kan 
således avhandlingens övergripande syfte sägas vara uppfyllt – detta då 
mikrodynamikens samordningsprocesser och mesodynamikens två logiker 
tillsammans med den tidigare analysen förklarar samordningens 
dynamik. 
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Förslag på fortsatt forskning  

Skrivandet av denna avhandling har på ett flertal sätt väckt intressanta 
frågeställningar och öppnat upp för nya forskningsmöjligheter. Vissa av 
dessa frågeställningar har redan (åtminstone delvis) utforskats parallellt 
med avhandlingsskrivandet medan andra fortfarande är helt outforskade. 
Nedan kommer några möjliga inriktningar att presenteras som samtliga på 
ett relevant sätt skulle kunna bygga vidare på det hittills genomförda arbetet. 
Samtliga förslag nedan utgör delkomponenter eller aspekter som bidrar till 
att utveckla förståelsen av samordningens dynamik.  

Det första förslaget och inriktningen har att göra med villkoren för 
integration. I avhandlingen genomfördes en konceptuell utveckling där den 
tidigare förbisedda rumsliga dimensionen lyftes fram i ljuset. Den rumsliga 
dimensionen utforskades vidare – tillsammans med de tre andra 
dimensionerna – rent empiriskt. Genom detta påvisades hur medlen för 
samordning, på olika sätt, skapar dessa villkor. Något fortsatt forskning 
skulle kunna ta sig an är att (i motsats till denna avhandling) utgå från 
villkoren för integration och mer förutsättningslöst försöka identifiera hur 
dessa skapas i olika organisatoriska kontexter. Med andra ord inte utgå från 
redan på förhand identifierade kategorier av organisatoriska arrangemang. 
Genom detta kan nya – hittills förbisedda – organisatoriska arrangemang 
identifieras och förstås, något som skulle öka förståelsen för hur samordning 
skapas. 

Den andra inriktningen för fortsatt forskning har att göra med de härledda 
kategorierna av organisatoriska arrangemang. Det vill säga styrnings- och 
kontrollskapande, plan- och strukturskapande, interaktionsskapande, 
rutin- och kulturskapande samt förutsättningsskapande. Kategorier tar som 
tidigare beskrivits fasta på de sätt som de olika organisatoriska 
arrangemangen skapar samordning på. Även om kategorierna på ett nytt 
(och för denna avhandling unikt) sätt bidrar till att förstå hur samordning 
skapas så vore det fruktbart om framtida forskning, 1) utforskade huruvida 
dessa kategorier går att bryta ner till en mer detaljerad kategorisering, 2) 
försökte utröna om de finns ytterligare kategorier som av någon anledning 
förbisetts, och 3) om möjligt försökte renodla de organisatoriska 
arrangemang som inkluderats i respektive kategori. Med renodla åsyftas att 
undersöka om kategorierna analytiskt går att göra mer distinkta och inte 
överlappande. 

Den tredje inriktningen handlar om platssamordnarnas intermediära 
funktion i projektet. Från den genomförda studien går det att konstatera att 
platssamordnarna på många sätt utgör ett interorganisatoriskt kitt och att de 
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har en central roll i den reduktionsdrivna samordningsprocessen. Den 
centrala rollen består exempelvis av att filtrera bort sådant som inte anses 
vara viktigt för att utföra själva uppgiften. Fortsatt forskning kan förslagsvis 
ta sig an och ytterliga utforska denna typ av individer i både liknade 
organisationer och andra typer av organisationer – förslagsvis både utifrån 
deras existens och utifrån deras gränsöverskridande kompetens. Baserat på 
den betydelsefulla roll som dessa individer fyller i förhållande till projektets 
samordning så vore det mycket anmärkningsvärt om inte liknande roller 
existerar i de flesta typer av projektorganisationer. En ökande förståelse för 
vad dessa individer i detalj gör och vilken kompetens de har skulle berika 
förståelsen för samordningens dynamik. 

Den fjärde inriktningen härrör till de olika samordningsprocessernas 
applicerbarhet i andra sammanhang. I slutet av avhandlingen hävdades att 
samordningsprocesserna har ett generellt analytiskt värde då de förklarar 
hur olika typer av samordning samspelar och att de därigenom är 
betydelsefulla för att förstå varför samordningen ser ut som den gör under 
ett projekts genomförande. Samtidigt så framhölls det rimliga i att 
processerna kan ta sig uttryck på olika sätt i olika sammanhang. Intressant 
skulle därav vara att undersöka om detta är fallet och därigenom även 
bredda förståelsen för dessa processer. En vidare förståelse för 
samordningsprocessernas existens och applicerbarhet skulle ge ytterligare 
ledtrådar till hur olika typer av samordning samspelar i praktiken. 

Den femte och sista aspekten – eller förslaget – som jag ämnar lyfta som 
förslag på fortsatt forskning är separationen mellan förutsättningar och 
medel för samordning. Denna uppdelning har både på en konceptuell och en 
empirisk nivå visat sig ha betydelse för att förstå vilka organisatoriska 
arrangemang som kan (och inte kan) bidra till att direkt skapa samordning. 
Givande vore om framtida forskning skulle utforska denna separation 
ytterligare och då förslagsvis i sammanhang av misslyckad samordning eller 
hinder för samordning. Förståelsen för att vissa organisatoriska 
arrangemang inte direkt bidrar till att skapa de villkor för integration som 
krävs för att samordning skall kunna uppstå, kan nämligen hjälpa till att 
förklara dessa typer av situationer. 

Praktiska implikationer 

Som ett led av den studie som genomförts så har även ett antal mer 
empirinära observationer gjorts. Några av de mest centrala och viktigaste 
observationerna för projektets utveckling kommer nedan att presenteras. 
Från dessa observationer går även ett antal lärdomar att dra som kort 
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kommer att diskuteras. De lärdomar – eller praktiska implikationer – som 
går att identifiera kommer att presenteras punktvis. 

− Rekrytera en extern och erfaren projektledare  

Med en externt rekryterad och erfaren projektledare är det lättare att skapa 
en gemensam kollektiv anda som inte huvudsakligen bygger på någon av de 
inblandade (moder)organisationernas kulturer. Fördelaktig är att 
projektledaren har god erfarenhet från liknande projekt då detta skapar 
tilltro och tillit hos projektmedlemmarna. En annan fördel med en just 
extern rekrytering är att en avsaknad av historik i någon av de två 
samverkansparterna lättare hjälper till att skapa tilltro och en känsla hos 
projektmedarbetarna att projektledaren inte tar den ena eller andra 
organisationens parti. Fördelaktigt är även om projektledaren kan vara med 
redan när projektet initieras och på detta vis delta i rekryteringsprocessen 
och utformningen av projektgruppen.  

− Rekrytera projektmedlemmar som är vana och trivs med att ta eget 
ansvar 

Genom att rekrytera projektmedlemmar som har erfarenhet av och som trivs 
med att ta eget ansvar så minskar risken för stor personalomsättning i 
projektet. Påtagligt i Destination 2011 var att ett antal individer lämnade 
organisationer mot bakgrund av att de inte ansågs, eller ansåg sig, passa in. 
Även om personalomsättning kan vara berikande så medför det emellertid 
alltid en påtaglig risk för organisationen tappar värdefull kompetens och den 
specifika erfarenhet som successivt byggts upp. En hög personalomsättning 
är även påfrestande för de projektmedlemmar som fortsätter att arbeta i 
organisationen. 

− Skapa utrymme för och ta tillvara på erfarenhet 

Den erfarenhet och de engagemang som successivt utvecklades inom 
projektet hade även de en stor betydelse för projektets framgång. Genom att 
både försöka minimera personalomsättning och ta vara på den erfarenhet 
och kompetens som utvecklas så ökar chansen för ett lyckat projekt. 
Lämpligt är därför att aktivt försöka skapa utrymme för att fånga upp och ta 
tillvara på den unika kompetens som utvecklas inom ramen för projektet. 

− Möjliggör för interdisciplinär träning 

Behovet av interdisciplinär kompetens bland de projektmedlemmar som på 
daglig basis interagerar med andra yrkesgrupper är av central betydelse för 
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välfungerande samordning (och ett framgångsrikt projekt). Detta grundar 
sig i behovet av att effektivt kunna kommunicera och förstå de utmaningar 
som olika grupper av projektmedlemmar ställs inför. Som ett resultat av 
detta behov så är det i denna typ av projektorganisation givande att försöka 
skapa utrymme för olika former av interdisciplinär träning. Även om detta 
inte var speciellt högt prioriterat i Destination 2011 så utgör en ökad 
interdisciplinär kompetens en större möjlighet för att undvika problem. 

− Förbered (om möjligt) externa parter för en ökande arbetsbelastning 

Ett av de påtagliga problem som existerade i projektet var den flaskhals som 
uppstod gällande exempelvis bygglovsansökningar. Om externa parter på 
förhand får kännedom om en ökande arbetsbelastning så finns möjligheten 
för dessa att rekrytera eller på annat sätt förbereda sig för att hantera 
anhopande arbete. Lämpligt är därför att genom tydlig kommunikation (och 
så tidigt som möjligt) förankra kända stödbehov hos dessa parter. 

− Lägg tid på att etablera goda relationer till externa parter som har 
stor påverkansmöjlighet på genomförandet 

Att lägga tid på att etablera goda relationer med externa parter kan vara både 
tidsbesparande och kostnadseffektivt. För projektet existerade ett antal 
externa parter som hade stor eller till och med mycket stor 
påverkansmöjlighet på projektets genomförande. Mest påtagligt var de 
tusentals markägare som berördes av projektet. Betydelsen av att projektet 
utvecklade rutiner för att säkerställa goda relationer kan på inget sätt 
underskattas då dessa markägare hade stora möjligheter att inverka på den 
faktiska produktionen. De goda relationerna till markägare borgade därför 
för projektets framgång. 

− Identifiera förutsättningar och medel för samordning  

Medel och förutsättningar för samordning har som tidigare beskrivits en 
central betydelse då de tillsammans förklarar vilka organisatoriska 
arrangemang som direkt (och indirekt) bidrar till att skapa samordning. 
Genom att försöka identifiera och förstå när organisatoriska arrangemang 
utgör förutsättningar respektive medel för samordning så möjliggörs även 
för att kunna förstå varför samordning ibland misslyckas. Lämpligt är därför 
att försöka identifiera vilka organisatoriska arrangemangen som existerar i 
organisationen för att därigenom kunna förstå eventuella orsaker till icke 
fungerande samordning. 
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− Uppmärksamma platssamordnarnas intermediära funktion och 
deras betydelse för projektets samordning 

Platssamordnarna har som tidigare beskrivits en stor betydelse för både 
projektets genomförande och en central roll i den reduktionsdrivna 
samordningsprocessen. Intressant i projektet är det omvända problem som 
uppkom i förhållande till informationsbehov. Med omvänt problem åsyftas 
att det inte var informationsbrist eller okunskap som utgjorde hotet mot 
fungerande samordning utan motsatsen. I detta sammanhang fyller 
platssamordnarna en viktig funktion genom deras förmåga att begränsa 
informationsmängden, underlätta förståelsen och därigenom snabba på det 
dagliga arbetet. 

− Balansera och sätt tydliga gränser för platssamordnarnas frihet 

Platssamordnarnas centrala betydelse till trots så innebar det stora ansvaret 
och den fria rollen en påtaglig risk för eskalering av projektet. På grund av 
att platssamordnarna gavs ett delegerat ansvar (men även befogenheter) att 
hantera allehanda produktionsrelaterade spörsmål så ökade risken för att 
icke förankrade beslut togs. Beslut som i sin tur ledde (eller riskerade att 
leda) till att projektet svällde i omfattning. För att begränsa detta 
risktagande är en balans eller gränsdragning av platssamordnarrollen viktig 
för ett framgångsrikt projekt. 
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Bilaga 1 

Sammanställning intervjuer 

 
Namn Funktion/Organisation Omfattning och typ Tidpunkt 

 

Pär Nordström &  
Lars Andersson 

Jemtska  Gruppintervju, 
2 timmar 10 min 

November 
2010 

Franz Birkl Projektledare Personlig intervju, 
1 timme och 5 min 

November 
2010 

Björn Olofsson Chef drift elnät JK Personlig intervju,  
1 timme och 10 min 

Oktober 
2009 

Lars G Andersson Projektör drift elnät JK Personlig intervju, 
45 minuter 

Oktober 
2009 

Pär Norström Elproduktionsansvarig Personlig intervju, 
48 minuter 
Informella samtal 
3 timmar och 5o min 

Oktober 
2009 

Lars Andersson Projektchef Skanska Personlig intervju, 
1 timme och 15 min 

Oktober 
2009 

Annika Krylén Markfrågor JK Personlig intervju, 
45 minuter 

Oktober 
2009 

Jens Halvarsson Platssamordnare Personlig intervju, 
1 timme och 10 min + 
Observationer 

Oktober 
2009 

Lars Sundberg Drift JK Personlig intervju, 
22 minuter 

Oktober 
2009 

Agneta, Karin & Ingrid  Lantmäteriet Gruppintervju, 
50 minuter 

Oktober 
2009 

Linda Hallin Svefa Personlig intervju, 
51 minuter 

Oktober 
2009 

Jens Halvarsson Platssamordnare Personlig intervju, 
30 minuter + 
Observationer 

Oktober 
2009 

Hans-Olof Eriksson Inmätare JK Personlig intervju, 
50 minuter 

Oktober 
2009 

Jessica Raftsjö Lindberg Miljö och Administration Personlig intervju, 
37 minuter 

Oktober 
2009 

Jens Halvarsson Platssamordnare Personlig intervju, 
38 minuter 
Informella samtal, 
6 timmar + 
Observationer 

Oktober 
2009 

Produktionsmöte Destination 2011 Observationer, 
1 timme och 45 min 

Oktober 
2009 

Byggmöte Destination 2011 Observationer, 
1 timme och 30 min 

Oktober 
2009 

 



 

 

 
Namn Funktion/Organisation Omfattning och typ Tidpunkt 

 

Jens Halvarsson  Platssamordnare Personlig intervju 
36 minuter +  
Observationer 

Augusti 
2009 

Pär Nordström Delprojektledare el Personlig intervju, 
57 minuter  
Informella samtal 
1 timme och 30 min 

Augusti 
2009 

Franz Birkl  Projektledare Personlig intervju, 
1 timme och 17 min 

Augusti 
2009 

Byggmöte Destination 2011 Observationer, 
1 timme och 10  min 

Augusti 
2009 

Janne Berglund  Styrgrupp Personlig intervju, 
46 minuter 
Informella samtal 
30 minuter 

Augusti 
2009 

Jens Halvarsson  Platssamordnare Personlig intervju 
38 minuter +  
Observationer 

Augusti 
2009 

MatsOla Vestin  Markproduktionsansvarig Personlig intervju, 
55 minuter  

Augusti 
2009 

Hans Ellmin  Resursplanerare Personlig intervju, 
53 minuter +  
Informella samtal, 
30 minuter 

Augusti 
2009 

Ola Andersson Elmontör Personlig intervju, 
30 minuter 

Augusti 
2009 

Fredrik Lönnroos Beredare Personlig intervju, 
1 timme och 15 min 

Augusti 
2009 

Franz Birkl  Projektledare Personlig intervju, 
20 minuter 
Informella samtal,  
1 timme 

Augusti 
2009 

Produktionsmöte Destination 2011 Observationer,  
2 timmar 

Augusti 
2009 

Byggmöte Destination 2011 Observationer, 
1 timme och 10  min 

Augusti 
2009 

Ulf Berglund Ansvarig för inmätning Personlig intervju, 
20 minuter 

Maj 
2007 

UE i Trångsviken, 3 
personer  

Underentreprenörer Gruppintervju, 
30 minuter + 
Observationer 

Maj 
2007 
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Namn Funktion/Organisation Omfattning och typ Tidpunkt 

 

Roger Svensson Platssamordnare Personlig intervju, 
20 minuter 
Informella samtal, 
4 timmar + 
Observationer 

Maj 
2007 

Roland Eliasson  Inköpsansvarig Personlig intervju, 
35 minuter 

Maj 
2007 

Tommy Nilsson  Platssamordnare Personlig intervju, 
45 minuter 
Informella samtal, 
3 timmar + 
Observationer 

Maj 
2007 

MatsOla Vestin  Markproduktionsansvarig Personlig intervju, 
45 minuter 

Maj 
2007 

Björn Nässén  Förstemontör Personlig intervju, 
25 minuter 

Maj 
2007 

Magnus Österberg  Beredare Personlig intervju, 
35 minuter + 
Observationer 

Maj 
2007 

Pär Nordström Elproduktionsansvarig Personlig intervju, 
30 minuter 

Maj 
2007 

Underentreprenör  Fredrikssons Personlig intervju, 
25 minuter 

Maj 
2007 

Tommy Nilsson Platssamordnare Personlig intervju, 
25 minuter + 
Observationer 

Maj 
2007 

Pär Nordström Elproduktionsansvarig Personlig intervju, 
20 minuter 

Maj 
2007 

Roger Svensson Platssamordnare Personlig intervju, 
25 minuter + 
Observationer 

Maj 
2007 

Produktionsmöte Destination 2011 Observationer, 
1 timme och 30 min 

Maj 
2007 

Uppstartsmöte Destination 2011 Observationer,  
1 timme och 45 min 

Maj 
2007 

Frans Birkl  Projektledare Personlig intervju* Mars 
2007 

Pär Nordström  Elproduktionsansvarig Personlig intervju* 
 

Mars 
2007 

Lars Andersson  Projektchef Skanska Personlig intervju* 
 

Mars 
2007 

 



 

 

 
Namn Funktion/Organisation Omfattning och typ Tidpunkt 

 

Ulf Hedström  Schaktförmedlingen Personlig intervju* 
 

Mars 
2007 

Mats Ola Vestin  Markproduktionsansvarig Personlig intervju* Mars 
2007 

Karl Erik Hansson  Underentreprenör Personlig intervju* 
 

Mars 
2007 

Frans Birkl  Projektledare Gruppintervju* 
 

December 
2006 

Pär Nordström  Elproduktionsansvarig Gruppintervju* 
 

December 
2006 

Lena Lofhaugen  Informationsansvarig Gruppintervju* 
 

December 
2006 

Lars Andersson  Projektchef Skanska Gruppintervju* 
 

December 
2006 

Mats Ola Vestin  Markproduktionsansvarig Gruppintervju* 
 

December 
2006 

Ulf Hedström  Schaktförmedlingen Gruppintervju* 
 

December 
2006 

Karl Erik Hansson  Underentreprenör Gruppintervju* December 
2006 

 
Med personlig intervju intervjuer som skett med en person och som spelats 
in vid intervjutillfället. 

Med observationer åsyftas ovan specifika demonstrationer som genomförts i 
direkt anslutning till intervjutillfället. 

Med gruppintervju åsyftas intervjuer som genomförts med mer än en person 
åt gången och som spelats in vid intervjutillfället. 

Med informella samtal åsyftas samtal (intervjuer) som skett under mindre 
formella former och som inte spelats in. 

Intervjuer med * är utförda av Lars Huemer och Debbie Harrison – se vidare 
redogörelse i avhandlingens metodkapitel. 

 



Bilaga 2 

Intervjustöd I 

Organisation och struktur 

− Berätta om dina arbetsuppgifter och vilken roll du har i detta 
projekt? 

− Kan du berätta lite om den organisation som du arbetar inom? 

− I hur stor utsträckning är du insatt i samarbetsformerna för 
projektet? 

− Vilka företag är ni kontraktsmässigt knutna till? (inom Destination 
2011) 

− Hur upplever du att det är att arbeta i detta projekt i jämförelse med 
”vanliga” (icke partnering) projekt? 

o Upplever du att det finns några skillnader? (för-, respektive 
nackdelar, exemplifiera gärna!) 

 Rörande exempelvis områden såsom, 
belöningssystem, riskhantering, resursfördelning, 
ekonomiska mål, kvalitetstänkande, miljöhänsyn 
etc. 

− Har din egen arbetsroll förändrats i och med detta projekt? Om så är 
fallet beskriv hur? 

− Kan du se några ”andra” förändringar i de vardagliga aktiviteterna 
(arbetet) till följd av kontraktsformen? (Hos dig själv eller din 
omgivning.) 

o Förändrade rutiner, kommunikationsvägar, öppenhet, sätt 
att organisera och agera, etc. 

Kommunikation och samarbete 

− Kan du berätta vilka företag och individer du har löpande kontakt 
med i din vardag? (När du arbetar inom ”Destination 2011”)  

o Är Ni beroende av varandra? (I så fall, berätta hur? 
Exemplifiera gärna!) 

o Vad skulle kunna vara en ”vanlig” orsak till att du 
kontaktade dessa? 

o Hur kontaktar/kommunicerar du med dessa? 

o Har Ni några gemensamma incitament, mål, möten, etc.? 

o Hur (ofta) mycket kontakt har ni med varandra? 



 

 

 

o Hur samordnas Era respektive aktiviteter? 

− Hur styrs och planeras arbetet i din vardag? 

o (Samordning, beslutsordning, möten, etc.) 

− Upplever du någon skillnad gentemot ”vanliga” projekt när det gäller 
detta? (Berätta hur i så fall?) 

− Hur gör du om något händer som inte var planerat? (Om det 
exempelvis uppkommer ett problem så att arbete inte kan fortsätta 
som det är tänkt.) 

o Vem pratar du med, kontaktar eller ringer till? Fixar du det 
själv? 

o Finns det några gängse rutiner/regler? 

− Behöver du (anser du behöva) ta hänsyn till kostnader, kvalitetskrav 
eller ta miljöhänsyn? Beskriv i så fall hur? 

− Upplever du någon skillnad gentemot ”vanliga” projekt när det gäller 
detta? (På vilket sätt?) 

Informations- och kommunikationsteknik 

− Vilken/vilka typ/er av tekniska hjälpmedel använder du dig av i din 
vardag?  

o (Fax, Internet, PC, mobil, GPS, etc.) Berätta hur/på vilket 
sätt/i vilka sammanhang? 

− Kan du beskriva hur exempelvis inköp (beställning) av material går 
till? 

o (Inklusive, leveransplanering, avisering, kvittenser, etc.) 

o Ställer ni kvalitets- eller miljökrav på 
leverantörer/distributörer etc. I så fall, hur tar sig det 
uttryck? 

− Hur sprids information generellt i Er verksamhet? 

o Om ”kontoret” exempelvis vill att Ni ska få reda på något? 

o E-post, telefon, möten, “face-to-face”, etc. 
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Kvalité/Miljö och hållbarhetsaspekter 

− Upplever du att du får/måste/bör eller tar miljöhänsyn i ditt dagliga 
arbete? (Exemplifiera) 

− Finns det några (miljö/kvalité) regleringar eller krav som du 
upplever har inverkan på/betydelse för ditt arbete? I så fall hur/på 
vilket sätt?  

o (Exempelvis dokumentationsbehov, behov av 
råd/information etc.) 

− Hur vet du vad som är ”miljömässigt” okej att göra/inte okej att 
göra? 

− Upplever du att det finns några svårigheter att ”klara av/nå upp till” 
dessa krav/mål? 

− Har Ni några tekniska hjälpmedel som stöd för miljö- och 
kvalitetsarbete? 

− Upplever du någon skillnad gentemot ”vanliga” projekt när det gäller 
detta? På vilket sätt? 
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Intervjustöd II 

Diskussionsområden/frågor 

− Berätta om din (eller gruppens) roll i förhållande till projektet. 

− Berätta om din bakgrund i (och innan) projektet. 

− Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

− Hur ser en ovanlig arbetsdag ut? 

− Hur ser gränsdragning mellan ditt och andras arbete ut? 

− Vad sätter gränsen för ditt arbete/dina befogenheter? 

− Vad upplever du att det finns för utmaningar och problem - både i 
projektet och i förhållande till ditt arbete? 

− Vad krävs (eller är du beroende av) för att få ditt arbeta att fungera? 

o Vem och/eller vad? 

− Händer det att du inte kan utföra arbetet, i så fall varför? 

− Hur ser planering av ditt arbete och projektet ut? 

− Berätta om de arbetsprocesser (eller processbeskrivningar) som 
påverkar ditt arbete. 

− Hur ser dokumentation (krav på dokumentation) ut för din del? 

− Berätta om eventuella funktionsbeskrivningar/arbetsbeskrivningar 
som berör dig. 

− Finns det specifika mål som du arbetar mot (påverkas av)? 

o Vilka är i så fall dessa? 

o Projektmål, delmål, ekonomiska mål, mjuka mål, egna mål, 
etc. 

− Hur påverkas du av budget och uppföljning? 

− Berätta om eventuella regler eller regelverk som styr/påverkar ditt 
arbete. 

− Vad anser du är projektets centrala aktiviteter? 

− Vem/vilka individer och grupper har du löpande kontakt med? 

o I vilka typer av ärenden har du kontakt med dessa? 

− Berätta om vilken insyn du anser dig ha i projektet. 

− Vad är förhållandet mellan Skanska/Jämtkraft/Destination 2011? 



 

 

 

− Vad har hänt under projektets gång? 

o Förändring av arbetssätt? 

o Påverkan på grund av arbetsrotation? 

o Mer eller mindre självgående? 

o Förbättringar/förändringar/försämringar?  

o Sammanhållning/gemenskap? 

o Kontroll/styrning? 

o Regler/policys? 

o Arbetsunderlag? 

o Etc. 

− Vad upplever du är projektets framgångsfaktorer? 

− Vad skulle du ha gjort annorlunda om du fick börja om från början 
med projektet? 
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Komparativ analys 

Planeringsdrivna  

Mikroprocess 1: 

Styrs av olika former av styrnings- och kontrollskapande samt plan- och strukturskapande medel för 

samordning. De interaktionsskapande medlen har en stödjande funktion som syftar till att utväxla idéer och 

möjliggöra löpande problemlösning och avstämning 

Styr: Styrnings- och kontrollskapande samt plan- och strukturskapande 
medel, Stödjer: Interaktionsskapande medel 

Mikroprocess 2:  

Styrs av styrnings- och kontrollskapande samt plan- och strukturskapande medel för samordning. De 

interaktionsskapande medlen minskar i betydelse till förmån för rutin- och kulturskapande medel 

Styr: Styrnings- och kontrollskapande samt plan- och strukturskapande 
medel 

Stödjer: Interaktionsskapande medel (minskar i betydelse) och rutin- och 
kulturskapande medel 

Skillnad mellan 1 och 2: Interaktionsskapande medel minskar i betydelse 
och behovet av rutin- och kulturskapande medel växer fram 

Kontrolldrivna 

Mikroprocess 2:  

Styrande i denna process är de styrnings- och kontrollskapande medlen för samordning. De plan- och 

strukturskapande och interaktionsskapande medlen har en stödjande roll 

Styr: Styrnings- och kontrollskapande medel 

Stödjer: Plan- och strukturskapande och interaktionsskapande medlen 

Skillnad mellan 1 och 2: En kontrolldriven process växer fram 



 

 

Reduktionsdrivna 

Mikroprocess 1:  

Styrande är de interaktionsskapande medlen för samordning även om både de styrnings- och 

kontrollskapande samt rutin- och kulturskapande medel (i begränsad utsträckning) har både en stödjande 

och styrande roll.  Standarder styr exempelvis vad som inte kan reduceras bort 

Styr: Främst interaktionsskapande medel för samordning, de styrnings- och 
kontrollskapande samt rutin- och kulturskapande medel (i begränsad 
utsträckning) 

Stödjer: Styrnings- och kontrollskapande samt rutin- och kulturskapande 
medel  

Mikroprocess 2:  

Styrande är fortfarande de interaktionsskapande medlen för samordning. Detta även om både de styrnings- 

och kontrollskapande samt rutin- och kulturskapande medel (i begränsad utsträckning) har en stödjande och 

styrande roll 

Styr: Främst interaktionsskapande medlen för samordning, de styrnings- 
och kontrollskapande samt rutin- och kulturskapande medel (i begränsad 
utsträckning) 

Stödjer: Styrnings- och kontrollskapande samt rutin- och kulturskapande 
medel  

Skillnad mellan 1 och 2: Uppbyggd på samma sätt men minskar i 
utsträckning 
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Pragmatiskt drivna 

Mikroprocess 1: 

Styrs av interaktionsskapande medel för samordning. Mer formella medel såsom plan- och 

strukturskapande medel har både en stödjande och (till viss utsträckning) en styrande roll. Planer, 

regleringar och lagar sätter exempelvis gränser för processens aktiviteter och skapar ett ramverk som 

möjliggör formell uppföljning och kontroll. Det existerar även ett omedvetet behov av rutin- och 

kulturskapande medel för samordning 

Styr: Interaktionsskapande medel för samordning samt plan- och 
strukturskapande medel (till viss del) 

Stödjer: Plan- och strukturskapande medel och rutin- och kulturskapande 
medel 

Mikroprocess 2:  

Styrs av interaktionsskapande och rutin- och kulturskapande medel för samordning. Plan- och 

strukturskapande medel har främst en stödjande roll 

Styr: Interaktionsskapande och rutin- och kulturskapande medel 

Stödjer: Plan- och strukturskapande medel 

Skillnad mellan 1 och 2: Rutin- och kulturskapande medel får betydligt 
större betydelse på bekostnad av de plan- och strukturskapande medlen 
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E-post från Projektledaren 

 

 

Tisdag: 101012, 13:06 

Hej Mattias, 

Intressant läsning! Två sakfel har jag funnit. Verkar kanske som att jag bara 
läst första och sista sidan, men så är det faktiskt inte:  

På sidan 4 står det, ”Projektet som beräknas pågå till slutet av 2011”, skall stå 
”Projektets vädersäkringsdel blir klar till 31/12 2010. Första halvåret 2011 
görs den sista raseringen och vissa efterarbeten, helt klart 31/7 2011”. 

På sidan 67 står det, ”Som en sista aktivitet utanför själva 
samverkansprojektet genomförs slutligen även en rasering, det vill säga 
nedmontering, av det gamla luftburna ledningsnätet. Raseringen utförs 
separat från projektet av entreprenörer som anlitas av Jämtkrafts ordinarie 
organisation”, skall stå ”Som en sista aktivitet utanför målet att vädersäkra 
nätet till 31/12 2010 görs rasering av det under 2010 ombyggda nätet. 
Raseringen är som tidigare upphandlad av de i projektet ingående 
entreprenörerna med det förmånligaste erbjudandet i lämnade anbud”.  

Jag vill ha många ex av den färdiga skriften, bra dokumentation till 
slutrapporten och till medverkande projektdeltagare. 

Hälsningar 

Franz Birkl 
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Ellag (1997:857)  

 

Utdrag från Ellag (1997:857), 10 kapitlet om skadestånd: 

Avbrottsersättning 

12 §  När avbrottsersättning beräknas ska en period med avbruten 
överföring av el (avbrottsperiod) anses avslutad vid den 
tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen därefter har 
fungerat oavbrutet under de närmast följande två timmarna. 

Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod om minst tolv 
timmar och högst tjugofyra timmar betalas med 12,5 procent 
av elanvändarens beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 
procent av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken avrundat till närmast högre hundratal 
kronor. 

Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar ska för 
varje därefter påbörjad tjugofyratimmarsperiod ytterligare 
ersättning betalas med 25 procent av elanvändarens 
beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av 
prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal 
kronor. 

Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod uppgå till 
högst 300 procent av elanvändarens beräknade årliga 
nätkostnad. Lag (2010:1269). 
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