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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00344 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2021-05-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Redovisning av utbildningsbidrag 2020 från Liberalerna  (bil.) 

Borås 

Dnr 2021-00341 

 

2. Beslut om tillfälliga hyresavtal på grund av Covid 19  (bil.) 

från Lokalförsörjningsnämnden 

Dnr 2021-00332 

 

3. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB  (bil.) 

den 25 mars 2021 

Dnr 2021-00031 

 

4. Beslut om fortsatt tillfällig hantering av ersättning till utförare (bil.) 

 inom daglig verksamhet och habiliteringsersättning till brukare från 

Sociala omsorgsnämnden 

Dnr 2020-00507 

 

5. Protokoll från styrelsemöte för Borås Djurpark AB den  (bil.) 

25 februari 2021 

Dnr 2021-00031 

 

6. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads   (bil.) 

samordningsförbund den 25 mars 2021 

Dnr 2021-00155 

 

7. Kraftsamling Sjöbo - lokal utveckling  (bil.) 

Dnr 2021-00342 
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8. Ansökan från Boråskretsens Hemvärnsförbund om  (bil.) 

verksamhetsbidrag till Hemvärnets lokaler 2021 

Dnr 2021-00353 

 

9. Finansrapport Borås stad 210331   (bil.) 

Dnr 2021-00022 

 

10. Årsstämmoprotokoll 2021 för de kommunala bolagen (bil.) 

Dnr 2021-00032 

 

11. Återrapportering av uppdrag: Åtgärdsplan för andelen som  (bil.) 

är behöriga till något nationellt gymnasieprogram från 

Grundskolenämnden 

Dnr 2020-00939 

 

12. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB  (bil.) 

den 19 april 2021 

Dnr 2021-00031 

 

13. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den  (bil.) 

12 april 2021 

Dnr 2021-00031 

 

14. Kortrapport - Ärendeberedningen inför beslut om  (bil.) 

riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder från 

Stadsrevisionen 

Dnr 2021-00388 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 





 Socialdemokraterna 
i Borås 

Er referens 

Ertordernr 

Leveransvillkor CIF 
Leveranssätt Hämtas 

Leveransdatum 2020-02-12 

Artnr Benämning 
Avvik leveransdatum 

Strategidag 190822 
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2019041 

Fakturaadress 

Liberalerna Borås 
S . Kyrkogatan 3 5

503 3 4  Borås 

Vår referens 

Betalningsvillkor 

Förfallodatum 

Lev ant Enh 

147 2020-02-12 

Yvonne Lundell Sjöquist 

å-pris Summa 

1 568,00 1 568,00 

l; 3 /.)-6 k

Adress 

l92u I ·-r;y. 

Netto ATT BETALA 
1 568,00 1 568,00 

Socialdemokraterna i Borås 
NorrbyTvärgata 3 

Telefon 
033-23 6 6  4 4
Fax Bankgiro 

Organisationsnr 033-23 6 6  5 9
504 3 7  Borås 



PULSEN

Kund 
Liberalerna Borås 
Varnumsgatan 17 
507 45 Borås 

Er referens 

Vår referens 

Vårt ordernr 

Benämning 

Soroush Rezai 
Pulsen Konferens AB 
106180 

Avtalspris halvdag 
19/8-2020 Liberalerna Borås 
Halvdag bokat för 11 p 

FAKTURA 
Fal<turadatum 
2020-08-28 

Fakturanummer 
406158 

Fakturaadress 
Liberalerna Borås 
Varnumsgatan 17 
507 45 Borås 
Sverige 

Förfallodatum 

Betalningsvillkor 

2020-09-27 of 2-s-
30 dagar netto 

Es.fter förfallodatum debiteras ränta 
med ref. ränta +10,0%. 

Antal Pris 

11,00 386,00 

Momsspecifikation 

4 246,00 

1 4 246,00 25,00 1 061,50 

C/113 

Total exkl moms 

4 246,00 
Moms 25% 

1 061,50 
Avrundning 

0,50 
Valuta 

SEK 
Total 

5 308,00 

Pulsen Konferens AB 
Box 881 
501 15 Borås 
+46 (0)33 17 18 00 

Org nr: 556379-3271 
VAT nr: SE556379327101 
Styrelsens säte: Borås 
God!cänd för F .. Skatt 

Bankgiro:  



,.--.... 

. Socialdemokraterna 
i Borås 

Er 1-cfcrens 

Ertordemr 

Leveransvillkor 

Leveranssätt 

Leveransdatum 

Artnr 
Avvik leveransdatum 

Adress 

Netto 
4 087,S0 

CIF 
Hämtas 
2020-12-15 

Benämning 

Konferens 4-5 September 2020 

Socialåemokratema i Borås 
NorrbyTvärgata 3 

Telefon 
033-23 6 6  44
Fax 
033-23 66 59 

504 37 Borås 

( Faktura 
Fakt nr/ Kundnr 

2019056 

Fakturaadress 
Liberalema Borås 
S. Kyrkogatan 35 

503 34 Borås 

Vår referens 

Belalning,willkor 

Förfallodatum 

Levant Enh 

D 

Bankgiro 

Orgnnlsationsnr 
864500-0954 

147 
Fakturadatum 

2020-12-15 

Yvonne Lundell Sjöquist 
. 30 dagar netto 
2021-01-14 

å-pris Summa 

4 087,50 4 087,50 

AITBETALA 
4 087,50 
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Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-23 

 
 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 34 Dnr LFN 2021-00067 2.6.4.0 

Tillfälliga hyresavtal på grund av Covid 19 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillfälliga avtal på grund av Covid-19 kan 
upprättas under 2021 och att beslut ska fattas av förvaltningen per kvartal.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan utbrottet av Coronaviruset har tillfälliga hyresavtal upprättas med vissa 
hyresgäster. Avtalen har inneburit att hyresgästen övergått till en ren 
omsättningshyra om 7,5 % eller i vissa fall fått hyran halverad. Beslut om detta 
har fattats per kvartal. Den tillfälliga avtalsförändringen rör endast 
hyreskostnaden övriga villkor är lika ordinarie avtal. Procentsatsen motsvarar 
den Västra Götalandsregionen tillfälligt använder för sina restauranglokaler. 

Då situationen med Covid-19 fortsatt påverkar många verksamheter kraftigt 
föreslår Lokalförsörjningsförvaltningen att Lokalförsörjningsnämnden beslutar 
att tillfälliga avtal med samma villkor som 2020 kan fattas under 2021. Besluten 
ska fattas av förvaltningen per kvartal.  

 
     

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 
 

 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2021-03-23 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00067 2.6.1.25 
 

  

 

Tillfälliga hyresavtal på grund av Covid 19 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillfälliga avtal på grund av Covid-19 kan 
upprättas under 2021 och att beslut ska fattas av förvaltningen per kvartal.      

Ärendet i sin helhet 
Sedan utbrottet av Coronaviruset har tillfälliga hyresavtal upprättas med vissa 
hyresgäster. Avtalen har inneburit att hyresgästen övergått till en ren 
omsättningshyra om 7,5 % eller i vissa fall fått hyran halverad. Beslut om detta 
har fattats per kvartal. Den tillfälliga avtalsförändringen rör endast 
hyreskostnaden övriga villkor är lika ordinarie avtal. Procentsatsen motsvarar 
den Västra Götalandsregionen tillfälligt använder för sina restauranglokaler. 
 
Då situationen med Covid-19 fortsatt påverkar många verksamheter kraftigt 
föreslår Lokalförsörjningsförvaltningen att Lokalförsörjningsnämnden beslutar 
att tillfälliga avtal med samma villkor som 2020 kan fattas under 2021. Besluten 
ska fattas av förvaltningen per kvartal. 
               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 















Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Månadsrapport januari 2021Månadsrapport
Februari 2021



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Innehåll

▪ Bolagssummering månad

▪ Resultat månad

▪ Resultat per område, månad/ackumulerat

▪ Intäkter/kostnader, månad

▪ Resultat ackumulerat

▪ Intäkter/kostnader, ackumulerat

▪ Resultat uppdelat per område – Affärsdrivande, taxefinansierade och övriga verksamheter

▪ Nyckeltal 

▪ Personal, KPI

▪ Kapitalkostnader

▪ Kassaflöde

▪ Investeringar, likviditet

▪ Resultateffekt Covid 19

▪ Resultat per område - fördjupning

Backup



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Bolagssummering månad 

Fjärrvärmeproduktionen har fungerat mycket bra under den kalla inledningen på året. Kundernas behov 
av värme har fullgjorts på ett bra sätt. Hittills har vi endast behövt använda återvunna- och förnybara 
bränslen i produktionen. Elproduktionen har också varit stor tack vare det stora värmebehovet hos 
kunderna, därmed har vår elproduktion bidragit till att skapa balans i elsystemet när det behövts som 
bäst. 

Även under februari har det varit relativt många läckage i VA-ledningarna. Läcksökning och 
reparationer har prioriterats för att minimera kundstörningar.  

Bolagets förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19 har fortsatt varit 
framgångsrika, med låga sjuktal inom bolaget som resultat.  

Biogasproduktionen har haft driftstörningar och avhjälpande underhåll och reparationer pågår. Rågasen 
används dock i fjärrvärmeproduktionen och går inte till spillo.  

Förberedelsearbete pågår inför utrullning av vårt nya bostadsnära insamlingssystem för hushållsavfall. 
Under andra veckan i mars planeras för att första bostadsområdet ska få sina nya avfallskärl. 

I slutet av månaden inkom ett stort nytt försäljningsavtal på fjärrvärme. Det är en större 
logistikbyggnad på Viared som valt fjärrvärme, ca 800 MWh i planerad årsleverans. 

I slutet av månaden beslutade styrelsen om årsbokslutet för 2020 och skrev under bolagets 
Hållbarhetsrapport. 



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat februari (mnkr)

0,1

Budget Intäkter Kostnader Utfall

-2,0

21,0

19,0

-2,0

Februari var en stark månad produktionsmässigt för AO Energi. Rörliga Fjärrvärme och Elintäkter översteg budget med 4,2 mnkr.
Intäkterna påverkas dock i negativ riktning pga låg tillgång på Verksamhetsavfall, en korrigering av fakturering i januari, och en 
periodiseringseffekt på den fasta intäkten för fjärrvärme. 

Inflödet för verksamhetsavfall har varit lågt även i februari. Det är brist på avfall generellt i branschen och vi ser även mindre 
flöden från restaurangverksamheter. 

Bränslekostnaden för AO Energi är i februari något högre än budget för flis och pellets, pga hög producerad volym. 
Kostnaden för övriga bränsleslag har alla ett utfall lägre än budget. 

Energikostnaderna högre under månaden främst pga högre elpris.

Faktura Serneke för skiljeförfarandet påverkat resultatet negativt med knappt 1,4 mnkr.



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat per område - Februari

Februari har varit en stark produktionsmånad för AO Energi. Resultatet belastas dock av engångsposter samt 
lägre intäkter för verksamhetsavfall.   

Avfall/Återvinning har haft ett bättre resultat främst pga lägre avfallsskatter.

Energitjänster har ett högre resultat pga pågående kundarbeten

På Övriga avdelningar ligger en kostnad för Skiljeförfarandet med Serneke i februari som påverkat resultatet med 
nästan 1,4 mnkr. 

För mer detaljerad information på affärområdesnivå se bilder längre ner i dokumentet.

0,8
0,7 0,3

Avfall/ÅtervinningEnergitjänsterBudget AO Energi AO VA Underhåll Övriga avd Utfall

-1,4

21,0

-2,0 -0,3

19,0

-2,0



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Intäkter februari (mnkr)

Februari var en stark månad produktionsmässigt för AO Energi. Rörliga Fjärrvärme och Elintäkter översteg budget 
med 4,2 mnkr. Intäkterna påverkas dock i negativ riktning beroende på låg tillgång på Verksamhetsavfall, en 
korrigering av fakturering i januari, och en periodiseringseffekt på den fasta intäkten för fjärrvärme. 

Inflödet för verksamhetsavfall har varit lågt även i februari. Det är brist på avfall generellt i branschen och vi ser 
även mindre flöden från restaurangverksamheter. 

1,1

1,9

0,1 0,2

Budget AvfallFjärrvärme El

-1,7

Biogas Fjärrkyla

-0,6

119,5

UtfallAktiverat 

arbete

ÖvrigtVA

-0,1
-0,8

119,5

+0,1



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Kostnader februari (mnkr)

Bränslekostnaden för AO Energi är i februari något högre än budget för flis och pellets, pga hög producerad volym. Kostnaden 
för övriga bränsleslag har alla ett utfall lägre än budget. 
Energitjänster har haft lägre kostnader än budgeterat avseende uttag av material som hamnar under bränslekostnaderna ovan.

Driftentreprenader är lägre än budget och avser främst på behandlingsavgifter och avfallsskatt.

Energikostnaderna var högre under månaden främst pga högre priset på el.

Den största avvikelsen på reparation och underhållskostnader beror på släpande kostnader som har kommit i februari.

Personalkostnader något högre än budget för månaden medan kapitalkostnader varit lägre. Kapitalkostnaderna, avskrivningar 
och räntor avviker främst pga av att denna post budgeteras rakt över året på 12 månader.

Under posten Övrigt så är det främst Serneke skiljeförfarandet som påverkar negativt med knappt 1,4 mnkr.

1,0 0,5 0,8 0,5 1,0

EnergikostnBudget Bränsle

100,5

Driftentr Externa 

tjänster

ÖvrigtKapitalkostn.PersonalRep o 

Underhåll
Utfall

98,5

-0,7 -0,3 -0,7-0,1

Fastighet

-2,0



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat ackumulerat (mnkr)

För AO Energi har januari och februari varit bra månader. Fjärrvärmen levererar över budget i både GWh och pengar. Elproduktionen är 
ackumulerat något lägre än budget, men har ett positivt resultat både för kraftvärme och vattenkraft tack vara gynnsamma elpriser. 

Dock är inflödet för verksamhetsavfall lågt. Det är brist på avfall generellt i branschen och vi ser även mindre flöden från 
restaurangverksamheter. Vi för en löpande dialog med befintliga och nya leverantörer gällande leveranser. Nuvarande bedömning är att 
bristen kommer fortgå över sommaren, och kanske tom längre, vilket kommer få en effekt på intäktsprognosen.  

Bränslekostnaden ligger över budget för flis (hög produktion jan/feb) samt för pellets (Viared-verket har varit igång under kalla dagar). För 
samtliga andra bränslen ligger kostnaden lägre än budget. Trots den kalla inledningen på året har produktion levererat över förväntan och 
genom att endast använda förnybart och återvunnet bränsle. 

Driftentreprenader är lägre än budget totalt. Återvinningssidan har haft lägre kostnader dels pga av lägre behandlingsavgifter men också 
pga deponiskatten, totalt (+3,3 mnkr). 
Lägre externa tjänster för året hittills.

Faktura Serneke för skiljeförfarandet påverkat resultatet negativt med knappt 1,4 mnkr.

1,2

4,9

Budget Intäkter

55,0

Kostnader Utfall

48,8

+6,2



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat per område - ackumulerat

Produktionsmässigt har AO Energi två starka månader, vad gäller Fjärrvärme, el från Kraftvärme, liksom el från Vattenkraft. 

VA resultatmässigt bättre pga lägre energikostnader och externa tjänster.

Avfall/Återvinning resultatmässigt bättre pga lägre skatter samt förskjutning av leverans av fyrfacksbil.

Energitjänster har ett högre resultat pga högre intäkter men lägre kostnader gällande kundarbeten.

Underhåll avviker positivt främst på fastighetssidan samt på ledning/administration.

Övriga avdelningar Skiljeförfarandet med Serneke har resultatet negativt med nästan 1,4 mnkr. Lägre räntekostnader än 
budgeterat pga att dessa fördelas rakt på 12 månader i budget.

För mer detaljerad information på affärområdesnivå se bilder längre ner i dokumentet.

1,0 0,9
1,8 1,4

1,5

AO EnergiBudget AO VA Avfall/ÅtervinningEnergitjänster Underhåll Övriga avd Utfall

48,8 -0,4

55,0

+6,2



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Intäkter ackumulerat (mnkr)

För AO Energi har januari och februari varit bra månader. Fjärrvärmen levererar över budget i både GWh och pengar. 
Elproduktionen är ackumulerat något lägre än budget, men har ett positivt resultat både för kraftvärme och vattenkraft tack 
vara gynnsamma elpriser. 

Dock är inflödet för verksamhetsavfall lågt. Det är brist på avfall generellt i branschen och vi ser även mindre flöden från 
restaurangverksamheter. Vi för en löpande dialog med befintliga och nya leverantörer gällande leveranser. Nuvarande 
bedömning är att bristen kommer fortgå över sommaren, och kanske tom längre, vilket kommer få en effekt på 
intäktsprognosen.  

2,6

4,3

0,3 0,2

ÖvrigtAvfall

248,0

FjärrkylaBudget Fjärrvärme Utfall

249,2

Aktiverat 

arbete

VAEl

-4,4 -0,2 -0,2
-1,2

Biogas

+1,2



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Kostnader ackumulerat (mnkr)

Bränslekostnaden ligger över budget för flis (hög produktion jan/feb) samt för pellets (Viared-verket har varit igång under kalla dagar). 
För samtliga andra bränslen ligger kostnaden lägre än budget. Trots den kalla inledningen på året har produktion levererat över 
förväntan och genom att endast använda förnybart och återvunnet bränsle. 
Energitjänster har haft lägre kostnader än budgeterat avseende uttag av material pga färre mätarbyten än budgeterat, hamnar under 
bränslekostnaderna ovan.

Driftentreprenader är lägre än budget totalt.  De främsta områdena är VA som haft högre driftentreprenader än budgeterat (-1,0 
mnkr). Återvinningssidan har haft lägre kostnader dels pga av lägre behandlingsavgifter men också pga deponiskatten, totalt (+3,3 
mnkr). 

Lägre externa tjänster för året hittills.

Lägre reparation- och underhållskostnader totalt sett, lägre kostnader i januari men högre kostnader i februari.

Kapitalkostnaderna, avskrivningar och räntor avviker främst pga av att denna post budgeteras rakt över året på 12 månader.

Under posten Övrigt så är det främst Skiljeförfarandet Serneke som ligger på knappt 1,4 medan övriga kostnader varit lägre. 

2,1

Budget

-0,2

Bränsle

-1,5
-1,3

Driftentr Energikostn Externa 

tjänster

Fastighet Rep o 

Underhåll

194,3-2,5
0,0

-0,7
-0,5

Kapitalkostn.Personal Övrigt Utfall

199,2

-0,3

+4,9



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat uppdelat per område – Affärsdrivande, 

taxefinansierade samt övriga verksamheter

Resultat mnkr 2021
Års-budget 

2021

Budget 

ack

Utfall 

ack

Avvikelse 

Utfall/Budget

Biogas (AO Energi) -19,3 -2,9 -2,8 0,1

Energi (AO Energi) 40,6 45,4 45,4 0,1

Vattenkraft (AO Energi) 5,0 2,5 3,3 0,8

Återvinning (AO Avfall/Återvinning) 9,9 1,5 4,2 2,7

Energitjänster 2,6 0,4 1,8 1,4

Resultat Affärsdrivande 38,8 46,8 51,9 5,1

Hushåll (AO Avfall/Återvinning) 0,1 -0,1 0,0 0,1

VA (AO VA) 4,5 2,0 2,9 0,9

Resultat Taxefinansierade 4,6 1,9 2,9 1,0

Transport (AO Avfall/Återvinning) 1,4 0,1 -0,9 -1,0

Övriga verksamheter inkl Underhåll 0,1 -0,1 1,1 1,2

Resultat övriga verksamheter 1,5 0,1 0,2 0,2

Totalt BEM 44,8 48,8 55,0 6,2



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Nyckeltal 2021 ackumulerat (mnkr)
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Personal, KPI

Antal anställda per februari 2021

▪ Antal tillsvidareanställda 328

▪ Budget 2021 = 335 anställda

▪ Antal vikariat, visstidsanställda och timanställda 28

    

Månadsrapport  Utfall Budget Avvikelse  Utfall Budget Avvikelse  Budget

Personalkostnader           

Löner till kollektiva  -6 052 -5 416 -636  -11 812 -10 839 -973  -62 760

Löner till tjänstemän och företagsledning  -7 975 -8 028 52  -15 650 -16 064 414  -93 019

Kostnadsersättningar och naturaförmåner  -4 0 -4  -6 0 -6  0

Pensionskostnader  -1 244 -1 210 -34  -2 465 -2 421 -44  -14 020

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal  -4 649 -4 528 -120  -9 107 -9 062 -45  -52 472

Övriga personalkostnader  -431 -658 227  -634 -1 315 682  -7 891

Personalkostnader  -20 355 -19 840 -515  -39 674 -39 701 28  -230 162

Period 202102 Ack. 202101 - 202102 Helår 2021

Inhyrd personal  -581 -269 -312  -854 -538 -315  -3 230
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Kapitalkostnader ackumulerat (mnkr)

Avskrivningar

Totala kapitalkostnader
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• Avskrivningar 0,5 mnkr lägre än 
budgeterat. Budgeterat rakt över på 
12 månader. Beroende på nya 
aktiveringar samt anläggningar som 
blir fullt avskrivna under året 
kommer utfallet variera.

• Räntor 0,8 mnkr lägre än budgeterat 
främst pga att 
checkräkningskrediten budgeterats 
rakt över på 12 månader, kommer 
att vara högre räntor per månad i 
slutet av året då mer av 
checkräkningskrediten har 
utnyttjats.

• Totala kapitalkostnader 1,3 mnkr 
lägre än budgeterat
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Kassaflöde (mnkr)
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Total limit mot Borås Stad är 2 247 mnkr (inklusive reverslån på 150 mnkr samt bankgarantier på 44 mnkr). Detta innebär att 
checkräkningslimiten just nu är 2 053 mnkr. 

Under året kommer 2 stycken reverslån att lösas, 50 mnkr i juni och 50 mnkr i september. Checkräkningskrediten kommer samtidigt att 
ökas med samma belopp eftersom vår totala limit är densamma.

Kvar att utnyttja av checkräkningskrediten 785,5 mnkr per 2021-02-28, vilket är 48,1 mnkr högre än föregående månad då siffran var 
737,3 mnkr.

Ackumulerat har vi utnyttjat 34,6 mnkr mindre än budgeterat vilket syns i både kassaflödet för året samt på det fleråriga kassaflödet. 

I det fleråriga kassaflödet ligger bland annat de stora investeringarna av det nya Vattenverket, Bosnäs samt investering för ny 
hetvattencentral-Kraftvärmeverk med.
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Investeringar likviditet exkl. EMC

22 mnkr lägre investeringsutfall för månaden och 41 mnkr lägre ackumulerat än prognos. Förklaringen är att en hel del 
kostnader fakturerades från leverantör under januari men togs in i december 2020 då det gällde utförda arbeten under 
december. 
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Resultat 300-Biogas, ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader Resultat 
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De ackumulerade intäkterna för januari och februari uppgår till 3,8 mnkr, vilket är precis i nivå med budget. Intäkt för 
Hushållsavfall, samt extern försäljning av biogas ligger bättre än budget. Intern försäljning av biogas har dock ett utfall lägre 
än budget. Detta gäller också för rågas för uppvärmning i panna, vilket relaterar till problem med uppgradering i februari. Vid 
kalla utetemperaturer kan pannan inte heller köras fullt ut. I budget ingår en planerad intäkt för hantering av tankstationer, 
vilket skulle bekostas av en framtida extern intressent. Avtalet är inte på plats och hanteringen beräknas tidigast starta under
sommaren. 

Även kostnadssidan ligger ackumulerat precis i nivå med budget, 6,6 mnkr. Den största negativa avvikelsen mot budget är 
inköp av naturgas, ink CO-skatt, 0,6 mnkr högre än budget. Produktionsproblem har gett minskad egen leverans och inköpen 
ökar för att ha gas tillgänglig i våra externa stationer. Positiva poster på kostnadssidan är Drift och underhåll, som är 0,4
mnkr lägre än budget, liksom elavgifter, 0,2 mnkr lägre än budget. 

Ackumulerat resultat uppgår då till -2,8 mnkr, 0,1 mnkr bättre än budget (-2,9 mnkr). 
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Resultat 400-Energi, ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader Resultat 
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Ackumulerade intäkter uppgår till 171,2 mnkr, 3,6 mnkr högre än budget 167,6 mnkr. Elintäkter uppgår ackumulerat till 29,4 
mnkr, 3,9 mnkr högre än budget. Även utfallet för rörlig fjärrvärme är positivt och uppgår till 101,8 mnkr, 3,2 mnkr över 
budget, vilket visar på hög produktionsleverans i januari och februari. Bristen på Verksamhetsavfall påverkar intäkterna 
negativt, med 2,2 mnkr lägre utfall än budget. Bedömningen är att bristen kommer hålla i sig åtminstone fram till hösten med 
fortsatt minskade intäkter. Dialog sker löpande med leverantörer kring leveranser och nya avtal. 

Ackumulerade kostnader landar på 125,8 mnkr, 3,5 mnkr högre än budget, 122,3 mnkr. Bränslekostnaden ligger över budget 
för flis (hög produktion jan/feb) samt för pellets (Viared-verket har varit igång under kalla dagar). För samtliga andra 
bränslen ligger kostnaden lägre än budget. Trots den kalla inledningen på året har produktion levererat över förväntan och 
genom att endast använda förnybart och återvunnet bränsle. Utöver bränslekostnaden ligger även Drift och underhåll över 
budget, ca 1,3 mnkr. 1,2 mnkr av dessa avser höstrevisionen 2020, där en leverantör meddelade att revisionen var 
slutfakturerad, men debiterade ändå kostnader i januari och februari, avseende 2020. I övrigt DoU enligt plan. 

Ackumulerat resultat uppgår till 45,4 mnkr, vilket är på precis i nivå med budget. 
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Resultat 600-Vattenkraft, ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader Resultat 
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Ackumulerade intäkter uppgår till 4,3 mnkr, jämfört med budget 3,8 mnkr, tack vare en stark januari. Utfallet i GWh är 
ackumulerat 8,6 GWh jämfört med budget 8,9 GWh. Nätersättning är ackumulerat i nivå med budget. 

Ackumulerade kostnader uppgår till 1 mnkr, 0,3 mnkr lägre än budget. Den främsta orsaken är lägre utfall för 
elavgifter, jämfört med budget. Även avskrivningar ligger något lägre än budget, beroende på att re-investering i 
Haby-tuben i budget ligger jämnt fördelad över året och inte ingår i utfallet än. 

Ackumulerat resultat är då 3,3 mnkr, 0,8 mnkr bättre än budget (2,5 mnkr) med positiva avvikelser både på intäkts-
och kostnadssidan. 
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Resultat Avfall/Återvinning Ackumulerat 2021 (mnkr)

Intäkter YTD Kostnader YTD Resultat YTD

Resultatet för Avfall återvinning är 3,2 mnkr, en avvikelse mot budget med 1,8 mnkr
Intäkter för slam, deponiavgifter, verksamhetsavfall och interna transporter är lägre än budget.
Avseende deponi och förorenade massor har inflödet varit lägre, främst i januari då det nya 
avtalet med Sortera började gälla först från 1 februari gick intaget på sparlåga. 
Inom verksamhetsavfall är det främst brännbart och blandat avfall som är lägre, i nuläget
beror det på att inflödet varit lägre (sviktande marknad).
Inom transport har bemanningsgraden varit lägre än planerad och beror på dels sjukfrånvaro
men även att vi inte bemannat upp chaufförer till Sortera mera hemma projektet i den takt
som det var planerat.

På kostnadssidan är det lägre avfallsskatt (mer utvägningar än budget), driftentreprenader, 
behandlingsavgifter, interna transportkostnader, fordonskostnader samt något lägre
personalkostnader som bidrar till den positiva kostnadsbilden. 
Driftentreprenader, behandlingsavgifter samt minskade transportkostnader är i relation till
minskade intäkter. De lägre fordonskostnaderna beror på att nya hushållsfordon inte 
kommit i exakt den takt vi sa i budget vilket även påverkar kostnad för drivmedel.
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Resultat AO VA ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader Resultat
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Resultatet för VA är 2,9 mnkr, en avvikelse mot budget med 0,9 mnkr 

Intäkterna ligger i princip på budget.

På kostnadssidan är det främst lägre övriga externa tjänster +0,4 mnkr samt 
energikostnader +0,5 mnkr som avviker mot budget. De lägre energikostnaderna 
beror dels på periodiseringen som gjordes på Borås Elnäts fakturor som kommer i 
januari men tillhör december 2020 och dels på lägre förbrukning. 
Driftentreprenaderna har varit 1,0 mnkr högre än budgeterat medan kemikalier 
har varit 0,4 lägre än budget. Interna kostnader från Underhåll har varit 0,4 mnkr 
högre än budgeterat.

Utfall Februari 2021 Utfall Februari 2020 +/-5%

Vattenproduktion m3 622 574 609 885

Ack Februari 2021 Ack Februari 2020 +/-5%

1 273 640 1 254 372

Utfall Februari 2021 Utfall Februari 2020 +/-5%

Flöden till avloppsreningsverk m3 1 044 577 2 775 218

Ack Februari 2021 Ack Februari 2020 +/-5%

2 889 368 4 636 753

Månadsvärde Vatten Utfall Februari 2021 Normalvärde +/-5%

Debiterat dricksvatten m3 517 513 542 000

Debiterat industrivatten m3 33 700 40 000

Ackat värde Vatten Ack Februari 2021 Ack Februari 2020 +/-5%

Debiterat dricksvatten m3 1 081 607 1 095 164

Debiterat industrivatten m3 73 659 130 840

Utfall Februari 2021 Normalvärde +/-5%

Kostnad för 1m3 vatten (maj siffra) 11,20 9,50
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Resultat Energitjänster ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader Resultat
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Resultatet för Energitjänster är 1,8 mnkr, en avvikelse mot budget med 1,4 mnkr 

Ackumulerade intäkter främst på kundarbeten har varit 0,5 mnkr högre än budgeterat.

På kostnadssidan så har materialkostnaden varit 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Posten externa 
tjänster har varit 0,3 mnkr lägre än budgeterat. Personalkostnaderna har ackumulerat varit 0,1 
mnkr lägre än budgeterat.
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Resultat 150 – Underhåll ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader Resultat 
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Resultatet för Underhåll är 1,5 mnkr, en avvikelse mot budget med 1,5 mnkr 

De interna intäkterna har varit 1,9 mnkr högre än budgeterat. Främst är det mot Energi som det avviker men också på 
VA.

Det är främst på reparation och underhåll som i februari varit 0,2 mnkr högre än budgeterat. Externa tjänster har varit 
0,6 mnkr högre än budgeterat samt personalkostnaderna har varit 0,4 mnkr lägre än budgeterat medan inhyrd personal 
varit drygt 0,1 mnkr högre än budgeterat. 

Det positiva resultatet för Underhåll är främst från fastighetssidan där positiva avvikelsen är 0,7 mnkr, På El och MEK 0,5 
mnkr samt på Ledning och administration 0,3 mnkr.



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultat Övriga avdelningar ackumulerat (mnkr)

Intäkter Kostnader Resultat 
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Resultatet för Övriga avdelningar är -0,4 mnkr, en avvikelse mot budget med -0,4 mnkr 

Lägre interna intäkter gällande debitering av investeringsprojekt.

Lägre kostnader ackumulerat främst på räntor 0,8 mnkr, övriga externa tjänster 1,4 mnkr medan det varit högre kostnader än 
budgeterat på övriga externa kostnader 1,5 mnkr (Serneke skiljeförfarandet, knappt 1,4 mnkr) och inhyrd personal 0,3 mnkr.



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

BackUp



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

RESULTAT 2021
Nyckeltal

EBIT = Resultat efter avskrivningar

EBITDA = Resultat efter avskrivning med återläggning av 
avskrivningarna

Resultat = Resultat efter räntor och bokslutsdispositioner

Soliditet = Eget kapital + (obeskattade reserver x 0,786%) / totala 
tillgångar

Avkastning på 
totalt kapital = EBIT / totala tillgångar

(skatt 2020 = 21,4%, from 2021 = 20,6%)



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Resultaträkning över tid

2013-01-01 

- 2013-12-31

2014-01-01 

- 2014-12-31

2015-01-01 

- 2015-12-31

2016-01-01 

- 2016-12-31

2017-01-01

 - 2017-12-31

2018-01-01

 - 2018-12-31

2019-01-01-

2019-12-31

2020-01-01-

2020-12-31

2021-01-01-

2021-02-28

Budget  tom    

2021-02 Budget 2021

Nettoomsättning 901 964 878 918 938 384 918 547 937 067 963 210 1 038 189 1 046 914 245 824 243 451 1 103 332

Pågående arbeten 76 215 111 080 47 518

Aktiverat arbete för egen räkning 8 195 10 081 11 504 13 946 18 892 19 872 23 661 22 942 3 251 4 476 26 855

Övriga rörelseintäkter 1 474 3 626 372 8 191 2 714 3 372 1 903 8 814 159 75 450

987 848 1 003 705 997 778 940 684 958 673 986 454 1 063 753 1 078 671 249 234 248 002 1 130 637

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -231 106 -180 512 -164 748 -170 539 -176 299 -206 449 -186 643 -159 990 -51 740 -49 609 -173 030

Övriga externa kostnader -414 793 -454 079 -438 410 -385 318 -294 028 -353 941 -392 526 -342 404 -50 806 -56 524 -361 771

Personalkostnader -122 845 -124 554 -135 037 -133 808 -190 517 -204 527 -206 508 -218 576 -39 674 -39 701 -230 162

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar -138 081 -169 439 -160 611 -173 128 -128 679 -112 987 -113 207 -225 385 -39 057 -39 564 -237 930

Avskrivningar EMC -1 541 -25 212 -63 880

Nedskrivningar -450 000

Övriga rörelsekostnader 0 -4 -500 0 -167 -22 -2 771 0 0 0

-906 825 -928 588 -899 305 -862 793 -1 241 231 -903 139 -965 535 -946 355 -181 277 -185 398 -1 002 893

Rörelseresultat = EBIT 81 023 75 117 98 473 77 891 -282 558 83 315 98 218 132 315 67 957 62 604 127 744

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 216 416 317 539 465 589 680 220 34 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -34 865 -29 775 -23 030 -18 705 -15 984 -24 960 -73 112 -80 201 -13 036 -13 823 -82 937

-34 649 -29 359 -22 713 -18 166 -15 519 -24 372 -72 432 -79 981 -13 002 -13 823 -82 937

Resultat efter finansiella poster 46 374 45 758 75 760 59 725 -298 077 58 943 25 785 52 335 54 955 48 781 44 807

Bokslutsdispositioner -38 183 -45 006 -75 559 -59 673 -152 172 -59 202 -26 043 -52 475

Resultat före skatt 8 191 752 201 52 -450 249 -259 -257 -141 54 955 48 781 44 807

Skatt på årets resultat -1 988 -353 -194 -40 99 000 -6 267 1 284 0

Årets resultat 6 203 399 7 12 -351 249 -6 525 1 027 -141 54 955 48 781 44 807

EBITDA 219 104 244 556 259 084 251 019 297 662 221 514 275 305 357 701 107 014 102 168 365 674



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Balansräkning över tid - Tillgångar

2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-02-28

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 4 142 3 069 2 665

4 142 3 069 2 665

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 37 785 37 928 37 029 65 243 171 457 207 159 510 847 973 407 967 707

Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 323 727 1 253 323 1 308 917 1 223 721 1 201 702 2 630 108 4 054 318 3 549 473 3 519 804

Inventarier, verktyg och installationer 3 626 3 817 4 182 13 680 23 344 26 096 37 866 176 473 173 837

Pågående nyanläggningar 121 169 232 249 279 767 1 078 685 1 729 071 1 364 367 75 267 134 059 154 743

1 486 307 1 527 317 1 629 895 2 381 329 3 125 574 4 227 731 4 678 299 4 833 412 4 816 091

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 370 17 0 0 99 000 92 734 94 018 94 018 94 018

Andelar i koncernföretag 0 500 0 0 0 0 0 0 0

370 517 0 0 99 000 92 734 94 018 94 018 94 018

Summa anläggningstillgångar 1 486 677 1 527 834 1 629 895 2 381 329 3 224 574 4 320 464 4 776 459 4 930 499 4 912 775

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Lager av elcertifikat och utsläppsrätter 27 607 24 829 13 540 11 145 12 994 0 0

Råvaror och förnödenheter 18 066 17 422 13 523 16 990 14 901 29 574 33 286 49 882 49 041

18 066 45 029 38 351 30 530 26 046 42 568 33 286 49 882 49 041

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 169 159 173 176 182 844 153 189 165 282 156 282 156 927 152 952 230 686

Koncerninterna fordringar 29 305 22 778 28 411 64 461 47 901

Skattefordringar 1 788 1 325 2 836 3 255 3 255 3 255 3 813

Övriga fordringar 1 660 2 677 9 559 41 943 96 366 63 951 21 282 8 899 1 767

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 61 580 4 585 7 599 17 324 16 242 21 994 22 967 17 009 15 023

232 399 180 438 201 790 243 086 303 504 273 892 268 892 230 016 251 289

Kassa och bank 2 0 0 83 29 2 206 2 824 1 096 492

Summa omsättningstillgångar 250 467 225 467 240 141 273 699 329 579 318 666 305 003 280 994 300 821

SUMMA TILLGÅNGAR 1 737 144 1 753 301 1 870 036 2 655 028 3 554 153 4 639 131 5 081 461 5 211 493 5 213 596

Andel anläggningstillgångar 85,6% 87,1% 87,2% 89,7% 90,7% 93,1% 94,0% 94,6% 94,2%



Rubrik presentation (välj ”Visa”->”Bildbakgrund” Ställ dig på första 
sliden i presentationen och ändra denna text)

Balansräkning över tid – Eget kapital och 

skulder

2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-02-28

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital (100 aktier) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Reservfond 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -6 258 -57 341 348 360 -350 889 -357 414 -356 388 -356 529

Aktieägartillskott 0 0 0 0 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000

Årets resultat 6 201 398 7 12 -351 249 -6 525 1 027 -141 54 955

-57 341 348 360 99 111 92 586 93 612 93 471 148 426

Summa eget kapital 49 943 50 341 50 348 50 360 149 111 142 586 143 612 143 471 198 426

Obeskattade reserver 188 757 209 446 257 726 282 926 391 832 452 982 477 682 521 500 521 500

Avsättningar

Avsättningar till investeringsfond och deponi 104 996 130 313 158 245 192 600 232 929 226 419 220 508 212 871 211 696

104 996 130 313 158 245 192 600 232 929 226 419 220 508 212 871 211 696

Långfristiga skulder

Reverslån Borås Stad 300 000 300 000 250 000 1 000 000 2 050 000 2 550 000 2 650 000 2 650 000 2 650 000

Checkräkningskredit Borås Stad 843 651 852 650 934 296 735 617 277 759 706 225 1 141 021 1 308 632 1 267 545

Förutbetalda anslutningsavgifter 77 098 81 028 69 218 77 545 95 153 110 322 128 642 152 705 154 807

1 220 749 1 233 678 1 253 514 1 813 162 2 422 912 3 366 547 3 919 663 4 111 336 4 072 353

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 133 099 70 424 105 527 234 758 193 494 281 469 98 951 84 151 101 215

Koncerninterna skulder 0 0 348 29 895 88 164 89 421 151 182 75 084

Skatteskuld 1 532 1 0 0 0 0 0 0

Övriga skulder 1 562 1 359 1 326 12 912 12 941 11 874 14 252 14 920 23 607

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 506 57 739 43 002 38 415 62 770 67 834 55 612 48 160 84 800

172 699 129 523 150 203 315 980 357 369 450 597 319 997 222 314 209 622

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 737 144 1 753 301 1 870 036 2 655 028 3 554 153 4 639 131 5 081 461 5 211 493 5 213 596

Avkastning totalt kapital 4,7% 4,3% 5,3% 3,0% -7,9% 1,8% 1,9% 2,5% 2,8%

Soliditet 11,4% 12,2% 13,4% 10,2% 12,8% 10,7% 10,2% 10,6% 11,7%

From 2021 beräknas Avkastning på totalt kapital på rullande 12 månader
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    Till Styrelsen 

 

Bakgrund 

Årligen görs tjockleksmätningar av ekonomiserpaketen på PVA 

(avfallspannorna) med hjälp av ramavtalspartner Kiwa som också ansvarar 

för tredjepartsbesiktning av bolagets samtliga tryckkärl. Vid höstrevisionen 

2020 byttes det nedersta paketet (nr 1) på båda avfallspannorna efter beslut 

från Styrelsen. 

  

Behov finns att fortsätta utbytet så att alla paketen byts på sikt (6 per 

panna). Under hösten 2021 bör paket nr 2 och 3 på båda pannorna bytas för 

att säkra tillgängligheten på anläggningen.  

 

Slitaget i paketen indikerar erosionsskador då godset är kraftigt uttunnat i 

rökgasflödets riktning, dvs godset nöts sönder av partiklar i rökgaserna. 

Bilden nedan visar en tub på nivå 4 i ett av paketen (dvs. 4 rader ner från 

toppen) som har ett stort slitage, godstjocklek är 1 mm mot en ny tub som är 

4 mm i tjocklek. Gränsen för godkänd tjocklek vid besiktning med avseende 

på tryckkärlsklass är 1,8 mm. 

 

 
 
Under revisioner byts slitna tuber i de översta delarna av respektive paket och 

tubskydd monteras i vissa fall. Då går det inte att mäta och detektera slitage 

längre ner än 2-3 rader eftersom dessa sitter oåtkomligt för instrumentet. Ett 

flertal läckor som inträffat de senaste 18 månaderna har varit på dessa tuber 

långt ner i paketen. Vid dessa läckor blir arbetet omfattande och stopptiderna 

långa vilket är mycket kostsamt. 

 

BESLUTSFÖRSLAG 
Byte av ekonomiserpaket 2 & 3 i båda 

avfallspannorna  

STYRELSEMÖTE 25 mars 2021 
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Bilden nedan åskådliggör hur reparation av en tub en bit ner i paketen 

genomförs. 

 

 
 

Enstaka läckor har även uppstått i paket 4-6 sista åren. Under vårens 

totalstopp kommer inspektioner och tjockleksmätningar av dessa paket att 

göras i sedvanlig ordning och förslag på plan för ev. byte att tas fram. Dessa 

paket har tidigare ej varit planlagda. 

 

Projektförslag 

Att byta ekonomiserpaket 2 och 3 finns med i bolagets livslängdsprogram, 

under 2020 tidigarelades byte av dessa paket (tidigare plan var 2022 

respektive 2024) då frekvensen av läckor ökat vilket också givit kunskap om 

att tidigare nedre gränser för accepterad slitagenivå ger för dålig 

driftsäkerhet.  

Tidplan 

Upphandling kommer att ske under våren och det faktiska utbytet kommer att 

utföras under revisionsperioden i höst 2021. 

Budget 

Budgeten för projektet fördelas enligt följande 

 

Ekopaket 2 och 3, båda 

pannorna 

 

Entreprenad 8 800 000 kr 

Projektledning 600 000 kr 

Provtryckning/kontroll 100 000 kr 

Oförutsett 15% 1 500 000 kr 

TOTALT 11 000 00 kr 
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Finansiering 

I bolagets investeringsbudget för 2021 finns det upptaget 12 MSEK för byte 

av ekonomiserpaket 2 och 3 på båda pannorna.  

 

Lönsamhet 

Ekonomiserpaketen på avfallspannorna behöver bytas en gång inom den 

tekniska livslängden på PVA. Pannorna har nu varit i drift i ca 16 år dvs drygt 

halva den tekniska livslängden. Att skjuta bytet av ekonomiserpaket 2 och 3 

medför risk för ytterligare ökat antal läckor med dyra reparationskostnader 

och produktionsbortfall. Varje läcka kostar i storleksordningen 1 MSEK 

inklusive ökade kostnader för ersättningsproduktion (siffran beror på var 

läckan sitter i paketet, vilket bränsle som får ersätta produktionsbortfallet 

osv).  

 

Byte av ekonomiserpaket lönsamhetsberäknas dock inte eftersom befintliga 

paket har en begränsad livslängd kvar och ett byte således är ett villkor inom 

en snar framtid för att pannorna ska kunna fortsätta att producera. 

 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö besluta 

 

att  ge VD i uppdrag att genomföra projektet ”Byte av 

ekonomiserpaketpaket 2 och 3 i båda avfallspannorna” till en 

maximal kostnad av 11 000 000 kr. 

 

 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

Magnus Kårestedt 

VD 
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  Till Styrelsen 

 
 

BESLUTSFÖRSLAG Optimering elproduktion Ryaverket 
 

STYRELSEMÖTE 25 mars 2021 

 
Optimering elproduktion Ryaverket 

 

Bakgrund 

När rökgaskondenseringen (RGK) på avfallspannorna (PVA) byggdes 

kopplades denna mot fjärrvärmeretur Kilsundsgatan. Denna koppling var 

nödvändig för att RGK skulle fungera ihop med värmepumpen på Gässlösa.  

Nu när värmepumpen är tagen ur drift i samband med nedläggningen av 

Gässlösa behövs en omkoppling på RGK för att elproduktionen ska 

effektiviseras och laddnings-/urladdningsförmågan i ackumulatorn maximeras. 

Störst behov föreligger hos RGK men samma resonemang gäller även för 

några av bolagets fjärrkylamaskiner (som återvinner värme till 

fjärrvärmesystemet) samt återvinning av axelläckagekondensor.  

 

Med rätt automation för de olika driftlägena kommer vi att få lägre 

temperatur in i ackumulatorns botten vid urladdning, lägre temperatur ut till 

KVV Sobacken, högre maxflöde/shuntflöde för tempreglering framledning, 

lägre elförbrukning samt möjlighet till högre laddningstemperatur av 

ackumulator. Detta har stora ekonomiska fördelar. 

Projektbeskrivning 

Projektet har till uppgift att projektera ny rördragning, bygga rörsystemet 

efter de projekterade ritningarna samt driftsätta efter förändringarna. Nedan 

är en enkel skiss på hur nya rör ska dras för att uppnå önskat resultat. Fyra 

nya kulventiler kommer installeras samt en backventil. Fyra befintliga ventiler 

i anläggningen kommer att förses med reglerdon så att de kan styras från det 

överordnade styrsystemet och på så sätt kunna uppnå önskade driftlägen.  
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Tidplan  

Projektet kommer att genomföras under våren 2021 och tanken är att göra 

ingreppen i befintlig anläggning under vårens totalstoppsvecka.  

Tillstånd 

- 

Miljö 

- 

Budget 

Investeringskostnad 

Projektledning    300 000kr 

Projektering     900 000kr 

Byggkostnader 2 650 000kr 

Oförutsett (~17%)    650 000kr 

 

Totalt   4 500 000kr 

 

Lönsamhetskalkyl 

1. Lägre temperatur in i ackumulatorns botten vid urladdning: 

Ackumulatorns kapacitet för värmelagring ökar med 120 MWh (6 %) 

genom 3°C lägre temperatur. Dessutom kommer felaktig körning av 

fjärrvärmens internkrets på Rya att undvikas (felaktig körning 

resulterar i att värme av misstag går in från Sobackens framledning in 

i ackumulatorns botten). Med ovanstående i beräkningen så ökar i 

praktiken ackumulatorns kapacitet med 200 MWh (10%). Detta 

påverkar produktionsplaneringen 15 veckor vintertid. Under dessa 

veckor kan vi ladda ur 200 MWh mer ur ackumulatorn under helgen 

när elpriserna är lägre och köra högre last på veckodagarna när det är 

bättre betalt för elen. Mervärdet för nämnda 15 veckor blir 240kkr/år. 

Räknar vi med att ökade ackumulatorkapaciteten kommer till nytta i 

diverse andra driftsituationer övriga året så bedöms mervärdet vara 

300kkr/år. 

2. Lägre temperatur ut till KVV Sobacken: 1300 h/år när Sobacken 

KVV ska ha maximalt flöde får vi 3°C lägre temperatur ut till 

Sobacken och därmed 3°C lägre temperatur ut ur kondensorerna. 

Elproduktionen ökar med 0,8 MW eller 1040 MWh/år. Med ett 

bränslepris på 180 kr/MWh och elintäkt på 480 kr/MWh (el, elcertifikat 

samt nätnytta för aktuell period november-mars) blir ekonomin 

förbättrad med 312kkr/år. 

3. Högre maxflöde/shuntflöde för tempreglering framledning: 

Under driftsäsong för Sobacken KVV har vi 2200 h/år urladdning av 

ackumulator vilket med dagens konstruktion begränsar flödet från 

Sobacken KVV. Med planerad ombyggnad kommer flödet köras högre 

med bättre elutbyte som följd under dessa timmar. Temperaturen 
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under dessa 2200 h beräknas till 7 – 10°C lägre med ett ökat elutbyte 

på i snitt 1,5 MW. Ombyggnaden gör att Sobacken KVV kan köras mer 

optimalt. Vinsten blir 900 kkr/år. 

4. Lägre elförbrukning (RGK-pump ersätter shuntpump till stor 

del): 4000 h/år kan drift av shuntpump ersättas helt med RGK-pump 

och fjärrkylapump. 40 kW pumpbehov utgår och sparar el för 110 

kkr/år (elpriset sätts till 700 kr/MWh inkl energiskatt). 

5. Möjlighet till högre laddningstemperatur av ackumulator utan 

att det går ut över elproduktion KVV Sobacken: I vissa driftlägen 

där det är möjligt prioriteras att ladda ackumulatorn med 98°C i 

stället för 90°C för att utöka lagringskapaciteten. Detta driftläge går 

med ombyggnaden att åstadkomma utan att det går ut över 

elproduktionen på Sobacken KVV vilket det gör idag. Dessutom går 

det att höja temperaturen i ackumulatorn från 90°C till 98°C på halva 

tiden. Detta betyder att vi kan få i 150 MWh mer energi i 

ackumulatorn inför helgen när elpriserna är lägre. Detta nyttjas 10 

veckor per år och mervärdet för tidsförskjuten produktion blir 120 

kkr/år. 

 

Summerad vinst blir 1,74 MSEK/år vilket motsvarar en pay off på 2,6 år. 

Samtliga effekter ovan är beräknade utifrån mätvärden och produktionsdata i 

styrsystemen. 

Finansiering  

Projektet finns upptaget i Borås Energis & Miljös investeringsbudget för 2021 

som två olika projekt. Projekten som är upptagna är ”Optimering elproduktion 

Ryaverket” som ett eget investeringsprojekt samt ”ABS Ny inkoppling” som 

ett projekt i investeringspotten, till en kostnad fördelat på 3 000 000kr + 

2 000 000 kr. Projekten kommer att slås ihop till ett, delar ur ”ABS”-projektet 

utgår och kommer att tas upp som ett nytt projekt till budgeten 2022.  

 

Bilagor 

- 

Beslutsförslag 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta 

 

att ge VD i uppdrag att genomföra projektet ” Optimering 

elproduktion Ryaverket” - för en total kostnad av 4 500 000 SEK. 

 

 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

 

Magnus Kårestedt 

VD 



 

 
 

 www.borasem.se 
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BESLUTSFÖRSLAG Juridiska tjänster 2021 
 

STYRELSEMÖTE  25 mars 2021 
 

 

Upphandling – Juridiska tjänster 2021 
 
Bakgrund: 

Borås Energi och Miljö AB (”BEM”) avser att upphandla ett ramavtal som 

omfattar juridiska tjänster inom samtliga rättsområden som bolaget har 

behov av.  

 

Syftet är att teckna avtal med en (1) leverantör. 

 

Upphandlingen genomförs som ett Förenklat förfarande enligt 19 kap. Lag 

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  
 

Beställare:  

Avd Ekonomi 

 

Avtalstid: 

Beräknas starta 2021-05-01 och löpa till och med 2023-04-30 med option om 

förlängning 1+1+1 år. 

 

Upphandlingskategori: 

Upphandlingens värde beräknas till kategori D. 

 

Anbudsförfrågan: 

Anbudsförfrågan går ut som annons i Mercell TendSign.  

 

Utvärderingsgrunder för prövning av anbud: 

BEM har för avsikt att anta det anbud som, sedan skallkraven har uppfyllts, är 

ekonomisk mest fördelaktigt med avseende på bästa förhållandet mellan pris 

och kvalitet enligt 19 kap. 24 § LUF. 

 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta; 

 

att  delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal 

avseende Juridiska tjänster 2021 

 
 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

Magnus Kårestedt 

VD 
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Borås 2021-02-15     

 
Borås Stad 
ks.diarium@boras.se 
Diarienr: KS 2021–00101 
 
 

 
 
 
 
Remissvar: Regional Avfallsplan 2021–2030,  
Diarienummer:  KS 2020–00101 
 
Syfte 
Syftet med en regional avfallsplan är att tillsammans över kommungränserna 
verka för att förebygga att avfall uppstår, minska avfallets farlighet, minska 
negativ miljö och klimatpåverkan och arbeta för en långsiktigt hållbar region 
 
Bakgrund 
Boråsregionen består av de åtta kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, 
Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda med ungefär 226 000 
invånare (år 2019).  
 
Denna avfallsplan beskriver hur kommunerna planerar att arbeta med 
strategiska avfallsfrågor fram till 2030 med ett fokus på en cirkulär och 
hållbar resursanvändning. 
Genom att ta fram en gemensam avfallsplan kan kommunerna dra nytta av 
varandras 
erfarenheter och kompetens och tillsammans ta nästa steg i den omställning 
som krävs för ett cirkulärt hållbart samhälle.  
 
De huvudsakliga fokusområdena är: 
 
Målområde 1: Hushåll med maten 
Målområde 2: Konsumera hållbart 
Målområde 3: Använd de resurser vi har 
Målområde 4: Sortera mera  
Målområde 5: Fimpa skräpet  
Målområde 6: Planera in plats för avfallet  
 
Borås Energi och Miljös beslut  
Borås Energi och Miljö beslutar att tillstyrka remissen, under förutsättning att 
bolagets synpunkter tas i beaktande. 
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Sammanfattning  
Borås Energi och Miljö AB ser positivt på förslaget till ny Regional Avfallsplan 
under förutsättning att bolagets synpunkter beaktas.  
 
Bolagets yttrande 
Samverkan mellan kommunerna i Regionen är något som Borås Energi och 
Miljö länge efterfrågat. Genom att använda de resurser och de infrastrukturer 
som redan är uppbyggda, eller utveckla nya kommer regionen att nå 
framgång genom att samverka på flera områden. För att kunna nå de 
uppsatta målen anser Borås Energi och Miljö AB att samverkan skall vara 
tvingande för berörda kommuner i Regionen.  
Vi tillstyrker att kravs ställs på samverkan inom kommunerna enligt 
föreskriften NFS 2020:6, detta kan klart förbättras mot nuläget.  
Det är en förutsättning att målen går i linje med de globala och nationella 
målen, vilket BEM anser att de gör i denna avfallsplan.  
 
Borås Energi och Miljö AB saknar kopplingar till näringslivet, även om 
kommunen saknar rådighet över avfall från företag kan planen utvecklas 
ytterligare. 
 
Borås Energi och Miljö AB saknar kopplingar till akademi och innovation, 
planer bör ha ambitioner om forskning och utbildning. 
 
 
Målområde 1: Hushåll med maten  
 
Borås Energi och Miljö tillstyrker men har följande kommentar.  
 
Borås Energi och Miljö AB anser att den nu använda avfallstrappan inte är 
anpassad för redesign och återanvändning av mat. Följande ändring föreslås: 
Ändra beskrivningen av trappsteget ”Återanvändning” eller lägg till ett 
trappsteg.  
Text: Återanvändning, redesign och reefood. 
 
Lägg till ett nytt trappsteg mellan Återanvändning och Materialåtervinning 
som tar upp avfallets möjlighet at bli nya produkter.  
Text: Material- och näringsåtervinning. 
 
 
Målområde 2: Konsumera hållbart 
 
Borås Energi och Miljö tillstyrker 
 
Målområde 3: Använd de resurser vi har 
 
Målen för målområdet är framtagna med bakgrund i att genom effektiv 
användning av de resurser vi har kan vi minska mängden avfall och mängden 
skadliga ämnen i kretsloppet. 
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Borås Energi och Miljö anser att genom att använda de resurser och den 
infrastruktur som redan är uppbyggd i regionen kan framgång nås genom att 
samverka på olika områden. Detta kan göras genom att använda de resurser 
som redan finns på plats, ex avfallsförbränning, deponi, biogasproduktion, 
mellanlager för farligt avfall med mera.  
Även samverkan genom gemensamma system för inpassering och nyttjande 
av de tretton återvinningscentraler som finns i regionen. Att ha gemensamma 
inpasseringssystem för återvinningscentraler ger en positiv miljöeffekt genom 
minskade körsträckor då kunden alltid kan välja den återvinningscentral som 
är närmast, vilket även ger en ökad kundnytta.  
 
Målområde 4: Sortera mera  
 
Borås Energi och Miljö anser att verka för samarbete och samordning av 
utbildningsinsatser för personal som arbetar på återvinningscentraler är 
prioriterat. Samt att samarbeta kring framtagning av informationsmaterial om 
avfallshantering och framtagning av digitala verktyg som också skulle kunna 
användas av kommunerna inom regionen.  
Insamlingen och återvinningen av hushållsavfall behöver utvecklas för att 
klara framtida utmaningar. Det kommer behövas både ett vardagligt arbete 
med ständiga förbättringar och nya innovativa lösningar. Genom att samverka 
med gemensamma upphandlingar och utveckling av tjänster och anläggningar 
kan mycket vinnas så att kundnyttan förbättras.    
Samverkan mellan kommuner har på senare tid blivit allt vanligare. Samtidigt 
som kommunernas behov av samverkan ständigt ökar, så har lagstiftningen 
ändrats på flera områden för att ge bättre möjligheter till samarbete. Genom 
avtalssamverkan kan en kommun eller en region överlåta utförandet av sina 
uppgifter till en annan kommun eller en annan region. Att förenkla 
möjligheterna till kommunal samverkan och extern delegering är ett viktigt 
led i att ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta dagens och 
framtida utmaningar. 
 
Borås Energi och Miljö AB anser att denna typ av samverkan bör utredas. 
 
Målområde 5: Fimpa skräpet 
 
Borås Energi och Miljö tillstyrker 
 
Målområde 6: Planera in plats för avfallet  
 
Borås Energi och Miljö anser att forum för samordning inom avfallsfrågor inom 
Borås stad måste införas. Det är en förutsättning för att en bra samordning 
kan uppnås inom Regionen.  
 
6.1. Små och stora anordningar för återbruk, återvinning och avfallshantering 
ska lokaliseras i strategiska lägen så de är enkla att använda både ur brukar- 
och insamlingssynpunkt.  I Boråsregionen ser kommunerna ett framtida 
behov av anläggningar inom följande områden: Kretsloppsparker med ökade 
möjligheter för återbruk av bland annat bygg- och rivningsmaterial 
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Borås Energi och Miljö är positiva till att anlägga en eller flera 
Kretsloppsparker i Regionen, detta skulle kunna göras genom ombyggnation 
av återvinningscentraler eller av nybyggnation. Att samarbeta inom regionen 
med frågor gällande bygg- och rivningsavfall, återbruk av textil, laga, 
uppdatera, byta och låna produkter ser vi positivt på och kan göras möjligt 
genom anläggande av Kretsloppsparker. 
Alla funktioner måste inte finnas överallt utan som tidigare nämnts, en 
möjlighet ges att använda varandras Återvinningscentraler inom Regionen.  
Detta löses lämpligen genom att använda samma eller kompatibla system för 
inpasseringskontroll. Exempelvis genom körkort och/eller med avläsning av 
registreringsskylt. Då finns även möjligheten att särskilja privat- från 
företagsfordon.  
Borås Energi och Miljö ser att ett behov finns för att öka servicegraden för 
boende som saknar möjlighet att själva transportera sitt grovavfall till 
återvinning. För att öka återvinningen och återanvändandet kan bemannade 
Återvinningscentraler i miniformat, så kallade mini-ÅVC skapas där boende 
ska kunna lämna sitt avfall. En småskalig mobil lösning för detta finns idag 
inom BEM och kan erbjudas eller utvecklas till andra kommuner.  
Det bör utredas om det är möjligt att koppla en tjänst som hjälp (ex RUT) för 
de som har svårt att själva transportera sitt avfall.  
 
Sorteringsanläggningar för att möjliggöra ökad materialåtervinning av 
restavfall och grovavfall.  
 
 
 
Borås Energi och Miljö är positiva till att utreda robotsortering av ovanstående 
fraktioner. Systemet kan mycket mer än så, men är en dyr investering och 
kräver ett jämt och högt inflöde av material. Detta kan göras genom styrning 
av fraktioner från regionen. 
 
En samordning kring lokal hantering av massor och hantering av 
förorenade massor. 
 
Borås Energi och Miljö anser att det förekommer till viss del idag men kan 
utvecklas. Borås Energi Och Miljö tillstyrker till förslaget. 
 
Gemensamt för dessa punkter är, för att realisera anläggningar som nämns 
krävs en långsiktighet samverkan mellan kommunerna och ekonomiska 
investeringar. 
  
 
 
 
Roland Andersson 
Styrelseordförande,  
Borås Energi och Miljö AB 
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2021-03-19 

 
  Borås Stad 

  Kommunstyrelsen 
  Strategisk Samhällsplanering 
   Stadsledningskansliet 

 
 

 
 

Remissvar Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten 

Diarienummer, 14381-2017 
 

 
Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett 

planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust 

vattenförsörjning i länet. Robust vattenförsörjning innebär att 

vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan vattentillgång och 

vattenbehov.  

 

Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka 

dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka 

vattenresurser som är viktiga för länets framtida dricksvattenförsörjning samt 

förslag på åtgärder för en robust vattenförsörjning. Åtgärderna riktar sig till 

Länsstyrelsen samt till kommunernas VA-huvudman, tillsynsmyndighet och 

planförvaltning. 

 

Kommunstyrelsen kommer att lämna ett samlat svar på remissen för Borås 

stads förvaltningar och bolag. 

 

Synpunkter från Borås Energi och Miljö 

 

Stora och små grundvattenmagasin reagerar olika 
Synpunkt på texten på s 28: 

Stora magasin är inte lika känsliga som små magasin eftersom de kan lagra 

större mängd vatten och reagerar långsammare på förändringar i nederbörd. 

Enstaka torrår har ofta liten påverkan på stora magasin där den magasinerade 

vattenvolymen är mycket större än grundvattenbildningen ett enskilt år (SGU, 

2017). Minskad grundvattentillgång uppstår om grundvattenbildningen är låg 

flera år i rad som till exempel under perioden 2016–2018, se avsnittet 

Erfarenheter av torka från 2016–2018 (sidan 24). 

BEM: Stora magasin är inte lika känsliga och reagerar långsammare på 

förändringar, men om grundvattenbildningen är låg flera år i rad och 

det leder till kvalitets- eller kvantitetsproblem, så tar det även längre 

tid för magasinet att återställa sig, vilket innebär att konsekvensen 

blir mer långvarig. 
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Skyddsåtgärder för regionalt viktiga vattenresurser som inte nyttjas 

som vattentäkt idag  
S 41 och framåt: 

BEM: Varför väljer vi inte att skydda vattenförekomster i stället för 

vattenuttag? (Vattentäkter). Om en vattenförekomst är upptagen som 

regionalt viktig, varför sätter vi då inte skyddsområde med 

föreskrifter som skyddar vattenförekomsten långsiktigt? Varför just 

vattenuttaget? Området är skyddat för att det finns möjlighet för ett 

framtida vattenuttag av regionalt intresse och det borde väga högre 

än de restriktioner som enskilda kan tänkas få för att skydda vattnet. 

Om inga skyddsområden och föreskrifter krävs för regionalt viktiga 

vattenförekomster utan uttag, varför krävs det då för dem med uttag? 

Den omedelbara konsekvensen är inte samma om en vattentäkt 

förorenas som en vattenförekomst, men den långsiktiga 

konsekvensen kan vara det. 

BEM: Dessutom skulle vi genom detta arbetssätt förhindra 

mellankommunala konflikter kring vattenuttag som görs av den ena 

kommunen som påverkar den andra kommunens invånare genom 

skyddsföreskrifter. 

 

 

 

BEM: b/Det saknas vägledning kring vad en god beredskap för olyckor och 

oförutsedda händelser innebär. 

 

BEM: d/Det saknas vägledning kring vilka fysiska åtgärder som bör vidtas 

för att minska risken för att en vattentäkt förorenas. Om olyckan 

redan har varit framme, vilka skademinimerande åtgärder som 

kan/bör vidtas i förhållande till kostnad för åtgärd och värdet av 

vattentäkten. Förebyggande, vilka åtgärder är rimliga för 

verksamhetsutövare inom vso – tex kring släckvattenhantering, 

dagvattenbrunnar etc. 
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BEM: Det är valbart för kommunens tillsynsmyndighet hur mycket 

resurser man väljer att tilldela till tillsyn inom vattenskyddsområde i 

förhållande till annan tillsyn. Riskklassningen som utförs i samband 

med tillstånds- eller anmälningsprocessen tar upp om verksamheten 

är belägen inom vso och är den det genererar det en högre riskpoäng 

och fler timmar tillsyn. Men sen är det inte säkert att miljö bedriver 

tillsyn motsvarande timmar. Tillsynen behöver följa en struktur som 

är kopplad till vattenskyddsområdets riskanalys och resurser borde 

kopplas till hur många som är beroende av vattenförekomsten. 

Tillsynsplaner borde ha ett eget kapitel med resursbehov kopplat till 

vattenskydd. Både för vattenförekomster, vattentäkter och även 

utifrån ramdirektivet för vatten. 
 

 

. 

 

 

Roland Andersson  

Styrelseordförande,  

Borås Energi och Miljö AB 
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BESLUTSFÖRSLAG Tömning och bortforsling av slam 

från slamavskiljare, slutna tankar och 
fettavskiljare 2020 

 

STYRELSEMÖTE  25 mars 2021 

 

 
Upphandling – Tömning och bortforsling av slam från 
slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare 2020, ref 20/20 
 

Bakgrund: 

Borås Energi och Miljö AB (”BEM”) upphandlar ett ramavtal som omfattar 

tömning och bortforsling från slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare. 

Syftet är att teckna avtal med en (1) leverantör. 

Upphandlingen genomförs som ett Förhandlat förfarande enligt 6 kap. Lag 

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  
 

Beställare:  

AO Återvinning 

 

Avtalstid: 

Uppdraget startar 2021-07-03 och löper till och med 2022-12-31, med option 

om förlängning 1+1 år. 

 

Upphandlingskategori: 

Upphandlingens värde beräknas till kategori C. 

 

Anbudsförfrågan: 

Anbudsförfrågan har gått ut som annons i TendSign/Visma Commerce.  

 

Utvärderingsgrunder för prövning av anbud: 

BEM har för avsikt att anta det anbud som, sedan skallkraven har uppfyllts, är 

ekonomisk mest fördelaktigt med avseende på bästa förhållandet mellan pris 

och kvalitet enligt 19 kap. 24 § LUF. 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB 

besluta; 

 

att  delegera till VD att teckna avtal avseende Tömning och 

bortforsling av slam från slamavskiljare, slutna tankar och 

fettavskiljare 2020. 
 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

Magnus Kårestedt 

VD 
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BESLUTSFÖRSLAG Upphandling, Tankstation Sobacken 

 

STYRELSEMÖTE  25 mars 2021 
 

 

Upphandling – Tankstation Sobacken, ref. 21/48  

 
Bakgrund 
Borås Energi och Miljö AB (”BEM”) har som mål att ersätta fossila bränslen med 
förnybara i linje med nationella och regionala miljömål. Som en del i detta arbete 
avser BEM att teckna ett avtal med en (1) leverantör som tillhandahåller mobil 
tankstation för HVO100 på Energi- och Miljöcenter Sobacken. Leverantören kommer 
att sköta all service som är kopplat till tankstationen och löpande påfyllnad av 
HVO100. HVO100 är en förnybar diesel som ersätter fossil diesel i fordon med 
dieselmotor.  
 

Gällande verksamhetstillstånd medger att en tankstation för HVO100 placeras på 

verksamhetsområdet efter anmälan till tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen). 
 
Tankstation för HVO100 kommer att ersätta flera små farmartankar med fossil 
diesel som idag finns utplacerade på verksamhetsområdet för tankning av 
entreprenadmaskiner. Tredje man i egenskap av leverantörer till BEM, exempelvis 
leverantör av biobränslen till kraftvärmeverket, kommer att få möjlighet att nyttja 
tankstationen. Detta möjliggör för BEM att på sikt även ställa högre miljökrav på 
dessa leverantörer och på så sätt fasa ut fossila utsläpp uppströms 
leverantörskedjan. 
 
Tankstationen för HVO100 kommer i huvudsak ersätta den tankning av bolagets 
dieseldrivna lastbilar som idag sker på Servicekontoret på Pantängen (HVO100) 
samt den tankning av diesel som sker på Volvo Hulta och Shell Viared. Förutom en 
miljö- och klimatvinst innebär denna förändring även tid och kostnadsbesparing då 
dagens lösning innebär omvägar från befintlig rutt. 
 
Motsvarande tankstation för HVO100 finns hos Varberg Energi och Växjö Energi, 
där man också erbjuder leverantörer till verksamheten möjlighet att tanka.  

 

Fördelar med avtalet 
Tankstation för HVO100 ersätter samtliga farmartankar som idag finns på 
verksamhetsområdet och den tankning som idag sker på Servicekontoret på 
Pantängen (HVO100), Volvo Hulta (diesel) och Shell Viared (diesel). Förändringen 
innebär att: 

• all fossil diesel ersätts med förnybar HVO100 vilket medför ca 90% lägre 
koldioxidutsläpp (koldioxidutsläpp kopplat till byte av bränsle).  

• en minskad tid för tankning och därmed kostnadsbesparing kopplat till 
fordon och arbetstid  

• minskade koldioxidutsläpp i form av utebliven körsträcka till extern 
tankstation.  

• lägre tankkostnad per liter bränsle  
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En tankstation i stället för flera mindre farmartankar innebär även: 

• ökad kontroll vid eventuell brand, läckage och spill. Dagens farmartankar 
flyttas runt på verksamhetsområdet och har inga permanenta 
påkörningsskydd och invallningar. Tankstationen för HVO100 kan vid behov 
flyttas med lastväxlare. 

• ökad kontroll kopplat till stöld och skadegörelse då en permanent plats 
möjliggör kameraövervakning. 

• en besiktning i stället för flera. 
 

BEM avser att upprätta ett nyttjanderättsavtal med vinnande leverantör. BEM har 
enligt arrendeavtalet med Borås Stad rätt att underupplåta en mindre del av 
arrendeområdet för verksamhet som överensstämmer med arrende-områdets 
ändamål. BEM kommer i en bilaga till avtalet markera ut nyttjanderättsområdet där 
den mobila tankstationen ska placeras. Exakt placering bestäms av BEM i samråd 
med leverantören. 

 

Beställare:  

AO Avfall, Återvinning & transport 

 

Avtalstid: 

Beräknas starta 2021-06-01 och löpa till och med 2024-05-31 med option om 

förlängning 1+1 år. 

 

Upphandlingskategori: 

Upphandlingens värde beräknas till kategori C. 

 

Anbudsförfrågan: 

Anbudsförfrågan ska gå ut som annons i Mercell TendSign. 

 

Utvärderingsgrunder för prövning av anbud: 

BEM har för avsikt att anta det anbud som, sedan skallkraven har uppfyllts, är 

ekonomisk mest fördelaktigt med avseende på pris. 

 

 

 

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen för Borås Energi och Miljö AB besluta; 

 

att  delegera till VD att genomföra upphandling och teckna avtal avseende 

Tankstation Sobacken. 

 

 
 

BORÅS ENERGI och MILJÖ AB 

 

 

 

Magnus Kårestedt 

VD 
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§ 34 Dnr SON 2021-00041 1.1.3.1 

Fortsatt tillfällig hantering av ersättning till utförare 
inom daglig verksamhet och habiliteringsersättning till 
brukare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att den tillfälliga hanteringen av ersättning 
för daglig verksamhet gäller till och med den 31 augusti 2021.        

Sammanfattning av ärendet 
Trots att vaccineringar mot Covid-19 har startat i Sverige är smittspridningen av 
coronaviruset fortsatt stor. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av de skärpta 
rekommendationer som fortsatt råder ser nämnden ett behov att även 
fortsättningsvis ha en tillfällig hantering av brukarnas habiliteringsersättning och 
ersättning till utförare. Vidare är tillgången till vaccin osäker varför någon 
prognos för när smittspridningen kan komma att minska är svår att ställa. Det 
tillfälliga beslutet bör därför sträcka sig över sommaren 2021.              

Beslutsunderlag 
1. Regeringsbeslut uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för 
habiliteringsersättning, S2020/04097/SOF                       
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Fortsatt tillfällig hantering av ersättning till utförare 
inom daglig verksamhet och habiliteringsersättning till 
brukare 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att den tillfälliga hanteringen av ersättning 
för daglig verksamhet gäller till och med den 31 augusti 2021.        

Sammanfattning  
Trots att vaccineringar mot Covid-19 har startat i Sverige är smittspridningen av 
coronaviruset fortsatt stor. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av de skärpta 
rekommendationer som fortsatt råder ser nämnden ett behov att även 
fortsättningsvis ha en tillfällig hantering av brukarnas habiliteringsersättning och 
ersättning till utförare. Vidare är tillgången till vaccin osäker varför någon 
prognos för när smittspridningen kan komma att minska är svår att ställa. Det 
tillfälliga beslutet bör därför sträcka sig över sommaren 2021.              

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsnämnden fattade för ett år sedan beslutet att tillfälligt stänga 
daglig verksamhet på grund av spridningen av coronaviruset. Efter vidtagna 
åtgärder och anpassningar efter rådande rekommendationer, kunde emellertid 
verksamheterna öppna efter sommaren 2020. Trots att vaccineringar mot 
Covid-19 har startat i Sverige är smittspridningen av coronaviruset fortsatt stor. 
Med hänsyn härtill och mot bakgrund av de skärpta rekommendationer som 
fortsatt råder ser nämnden ett behov att även fortsättningsvis ha en tillfällig 
hantering av brukarnas habiliteringsersättning och ersättning till utförare.   

Tillgången till vaccin är emellertid osäker. Tidsplanen för när brukare inom 
nämndens verksamhet ska erbjudas vaccin har reviderats ett flertal gånger. Den 
nyligen antagna pandemilagen gör det även möjligt att vidta skärpta åtgärder 
inom fler verksamheter än för ett år sedan. Någon prognos för när 
smittspridningen kan antas gå ner i Sverige kan därför inte göras. Det tillfälliga 
beslutet bör därför sträcka sig över sommaren 2021, dvs fram till den 31 augusti 
2021. 

Det innebär att:       
Ersättning till utförare utgår utan avdrag för brukarens frånvaro under 
förutsättning att nedanstående kriterier är uppfyllda; 
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• Brukares frånvaro konstateras vara relaterad till covid-19. Med detta 
menas oro för covid-19, att brukaren eller anhörig i hushållet ingår i 
riskgrupp för covid-19, att brukaren uppvisat symtom eller insjuknat i 
influensaliknande symtom. 

• Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller 
delvis – på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en anpassning 
av den dagliga verksamheten har behövts göras för att följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

• Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet 
med verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos 
utföraren.  

Dessutom krävs för att ersättning ska utgå att brukarens frånvaro infaller på en 
dag då denne enligt planering skulle delta i daglig verksamhet hos utföraren.  

 

Habiliteringsersättning till brukaren utgår för beviljad tid om nedanstående 
kriterier är uppfyllda; 

• Brukarens frånvaro har konstaterats vara relaterad till covid-19 i form 
av oro, brukaren eller anhörig i hushållet ingår i riskgrupp för covid-19, 
brukaren uppvisat symtom eller insjuknat i influensaliknande symtom. 

• Frånvaron beror på att brukarens beslut inte kan verkställas – helt eller 
delvis – på grund av begränsningar hos färdtjänst eller att en anpassning 
av verksamheten har behövts göras för att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  

• Brukaren hade den 23 mars 2020 beslut om insatsen daglig verksamhet 
med verkställighet, var inskriven och deltog i daglig verksamhet hos 
utföraren.  

Vilken habiliteringsersättning som ska utgå ska beräknas utifrån ett, för den 
enskilde brukaren, genomsnitt av två normala månader avseende grad av 
deltagande i den dagliga verksamheten. Förslagsvis januari-februari eftersom 
mars var en månad då frånvaro på grund av Corona förekom. 

För brukare som deltar i daglig verksamhet/daglig sysselsättning och vars 
frånvaro inte är relaterad till covid-19 gäller ordinarie bestämmelser och 
frånvaro rapporteras som vanligt. 

 

Särskilt om semester 2021 
Ersättning utgår inte till utförare under den tid som verksamheten har 
sommaruppehåll eller då deltagare är frånvarande på grund av semester. 
Habiliteringsersättning betalas heller inte ut till brukare under dennes semester. 
Deltagare har rätt till 25 dagars semester under året även om brukare inte 
deltagit i verksamheten på grund av coronarelaterade orsaker. 
 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

För det fall brukaren inte hade ett beslut om daglig verksamhet året 2019 eller 
har uppehåll i sin dagliga verksamhet till följd av oro pga Corona så görs en 
individuell planering med brukaren om hur denne önskat förlägga sin semester 
om denne deltagit i verksamheten. Syftet är att närvarolistor och ersättning till 
brukare/ utförare ska bli så korrekt som möjligt. 
 

Beslutsunderlag 
1. Regeringsbeslut uppdrag att förtydliga villkoren för statsbidrag för 
habiliteringsersättning, S2020/04097/SOF                                     

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen  
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
 

 

 

Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2021 
Boråskretsens Hemvärnsförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för lokal-
kostnader för år 2019 och 2020. Enligt en tidigare överenskommelse utbetalas 
beviljat bidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund som sedan fördelar detta 
mellan hemvärnsområdena i förhållande till de lokalkostnader som dessa har 
haft. 

Verksamhetsbidraget i denna del, 47 133 kr, avser hemvärnets egna 
lokalkostnader för år 2020. Hyreskostnaden för hemvärnsgårdarna vid 
Ålgårdsvägen och f.d. Hedås skola, Fristad, betalas direkt av Kommunstyrelsen 
till Lokalförsörjningsförvaltningen, 242 200 kr, och avser år 2021.  

En kommentar till hyrorna är en ökning avseende dessa lokaler som beror 
främst på högre kapitalkostnader om ca 72 000 kr. Anledningen är en 
investering för byte av takpannor samt plåtarbeten på taket. Investeringen 
kostade 1 001 792 kr. 

Av hemvärnsgårdarna som verksamhetsbidraget avser ingår inte 
hemvärnsgården i Fristad i hemvärnets krigsorganisation. Trots detta bedöms 
ett stöd till den utbildnings- och föreningsverksamhet som bedrivs, förutom 
hemvärnets personal även till hemvärnsungdomar och andra 
frivilligorganisationer, vara av sådan betydelse att ett verksamhetsbidrag även 
för dessa lokalkostnader skall utbetalas. Finns med i Kommunstyrelsens budget 
och har utbetalats i förskott. 

 

Stadsledningskansliet 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 

 



FINANSRAPPORT 2021-03-31

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2020-12-31 2021-02-28 2021-03-31

Räntebärande likviditet 703,5 644,5 470,9
varav:  -medel på underkonto i koncernkontot 288,2 390,3 241,7

-skattekonto, övriga bankkonton 193,0 31,8 6,6

-externa placeringar 222,3 222,5 222,7

Intecknad likviditet 537,0 602,7 600,4

Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad 72 -174

Kommentar: 

Minskningen av likvida medel beror främst på den årliga pensionspremieinbetalningen på 158 mkr

Externa räntebärande placeringar Marknadsvärde 201231 Fsg 2021 Marknadsvärde 210331 Orealiserat +/-*)

Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 3,4 0,0 3,4 0,0

Nordea Instutionell Korträntefond 41,3 0,0 41,4 0,0

Simplicity Likviditetsfond 41,7 0,0 41,8 0,1

SPP Företagsobligationsfond 55,5 0,0 55,9 0,4

SPP Grön Obligationsfond 32,0 0,0 32,0 0,0

SPP Obligationsfond 14,5 0,0 14,3 -0,2

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 18,3 0,0 18,4 0,0

Öhman Grön obligationsfond AB 15,4 0,0 15,4 0,0

222,3 0,0 222,7 0,4

Realiserade vinster/förluster under året 0,0

2019-12-31 2020-12-31 2021-03-31

Borgen och krediter till externa motparter utanför kommunkoncernen 320,0 372,4 383,1
Krediter med borgen av Borås Stad 301,3 353,7 364,4

Ränte- och amorteringsfria krediter 18,7 18,7 18,7
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2020-12-31 2021-02-28 2021-03-31

Internbankens upplåning - Intern och Extern 9 493,2 9 513,6 9 486,2
Upplåning - Borås Stad 75,8 229,1 -6,4

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 222,3 189,4 197,5

Upplåning - Certifikat 1 100,0 1 000,0 1 200,0

Upplåning - Kommuninvest 4 895,1 4 895,1 4 895,1

Upplåning - Banker, övrigt 0,0 0,0 0,0

Upplåning- Obligation 3 200,0 3 200,0 3 200,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 9 493,2 9 513,6 9 486,2

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC
2021-02-28

Lånevolym: 7 013,6

Räntekostnad (inkl kreditlöften): 41,3

Snittränta: inkl kreditlöften 0,59%

Genomsnittlig lånemarginal: 0,14%

Återstående räntebindningstid (år): 2,22

Återstående kapitalbindningstid (år): 2,29

Andel lån med förfall inom 12 mån.: 31%

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym) 0,05%

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC
2021-02-28

Lånevolym: 2 500,0

Snittränta: 2,22%

Återstående räntebindningstid (år): 10,88

Återstående kapitalbindningstid (år: 10,88

EMC-upplåningen är ett undantag  från kapital-  och räntebindningsriktlinjerna/reglerna enligt separat beslut.

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning TOTAL
2021-02-28

Lånevolym: 9 513,6

Snittränta 1,01%

Återstående räntebindningstid (år): 4,97

Återstående kapitalbindningstid (år): 5,03

EMC-upplåningen är ett undantag  från kapital-  och räntebindningsriktlinjerna/reglerna enligt separat beslut.

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2021-08-31

Nordea Kreditlöfte 750 0 2022-03-31

SHB Kreditlöfte 750 0 2022-03-31

SEB Kreditlöfte 750 0 2022-03-31

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2022-03-31

Summa 3 150 0,0

11,04

11,04

10,81

10,81

2020-12-31 2021-03-31

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%

0,05% 0,05%

0,15% 0,14%

2,42 2,23

24% 31%

2,34 2,14

41,2 40,7

0,59% 0,58%

2020-12-31 2021-03-31

6 993,2 6 986,2

5,11 4,90

5,17 4,96

2020-12-31 2021-03-31

9 493,2 9 486,2

1,02% 1,01%



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit Snittränta (momentan) *)

Riskanalys mkr, om räntan 

stiger med 1%

Skuldökning (+) jmf med 

201231

BORÅS STAD 0,0 200,0 0,00% 0,00% 0 0,0

BOSTÄDER 2 880,5 3 300,0 0,95% 0,35% 9,5 51,3

BEMAB 3 927,4 4 747,0 1,99% 0,41% 5,3 -31,2

varav EMC 2 500,0 3 167,0 0,0

ELNÄT 851,2 1 200,0 0,80% 0,23% 2,7 -9,0

VISKAFORSH 426,9 503,0 0,93% 0,42% 1,4 20,2

STADSHUSAB 196,2 204,8 0,52% 0,00% 0,0 -0,9

IBAB konc 294,2 410,0 0,81% 0,17% 0,9 -1,5

FRIBO 192,1 231,0 1,42% 0,38% 0,5 0,0

SANDHULTSB 255,1 305,0 0,94% 0,47% 1,1 -0,8

TOARPSHUS 194,4 245,0 1,05% 0,49% 0,6 -2,6

DJURPARK 125,8 180,0 0,64% 0,00% 0,5 -5,4

PARKERING 99,1 150,0 0,89% 0,41% 0,3 5,0

BORÅSBORÅS 2,6 22,0 0,48% 0,00% 0,0 -13,6

INKUBATORN 0,0 2,4 0,00% 0,00% 0,0 0,0

AKADEMIPLATSEN 40,5 65,0 0,48% 0,00% 0,1 -18,3

Summa 9 486,2 11 765,2 1,36% 0,36% 23,1 -7,0

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som 

verkar i konkurrens.

Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Ränte- och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,14 Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,23 Ja

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Ränteförfall < 1 år 0%- 50% 31% Ja

Likviditetstäckning 12m > 100% > 100% 144% Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2021-03-31 på nominellt 2 849,5 mkr har ett marknadsvärde på -29,5 mkr

jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
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Återrapportering av uppdrag: Åtgärdsplan för andelen 

som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna den upprättade åtgärdsplanen och uppdra åt förvaltningen att 

genomföra de i åtgärdsplanen beskrivna åtgärderna.        

Ärendet i sin helhet 

Grundskoleförvaltningen har utrett förutsättningarna för att nå 

Kommunfullmäktiges mål och vilka elevgrupper samt skolor som har svårt att 

målen. Detta presenteras i den bilagda åtgärdsplanen i vilken det också framgår 

ett antal åtgärder som förvaltningen planerar att genomföra på såväl skolenhets- 

som huvudmannanivå.               

Beslutsunderlag 

1. Uppdrag från Kommunfullmäktige. 

                                

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Bakgrund 
Förvaltningschefen uppdras i budget 2020:2 ta fram en åtgärdsplan för hur Kommunfullmäktiges 
mål för andelen som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram ska kunna nås. Planen bör 
framförallt vara inriktad på de enheter som inte redan i dagsläget når upp till målet och innehålla 
en tidplan med såväl etapp- som slutmål. Även en analys av varför dessa enheter inte redan i 
dagsläget klarar sitt kunskapsuppdrag bör ingå. 
 

Syfte 
Syftet med denna åtgärdsplan är att utifrån omvärldsbevakning, statistikstudier och analys 
identifiera orsaker till att förvaltningen har svårt att nå fullmäktiges mål om 90 % 
gymnasiebehörighet, och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet. 
 

Metod 
Borås Stad har sedan 2008 då Utvecklingsenheten startades bedrivit ett systematiskt 
kvalitetsarbete av hög kvalitet på huvudmannanivå. Skolors resultat har årligen analyserats och 
gemensamma åtgärder har planerats, genomförts och följts upp i såväl kommundels-
organisationen, stadsdelsorganisationen och de tre senaste åren i Grundskoleförvaltningen. 
Förvaltningsledningens fyra verksamhetschefer, chef för kvalitet och utveckling samt 
undertecknad utredare har alla på olika nivåer varit delaktiga i huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete sedan 2011. Några ännu längre. 
 
Sedan Grundskoleförvaltningens tillkomst har förvaltningschefen drivit en utveckling där 
kvalitetsarbetet kommit att fördjupas och framför allt blivit mer datadrivet. Fler orsakssamband 
än tidigare har de senaste åren kunnat klargöras och en struktur med kvalitetskonferenser där 
rektorer och enhetschefer från elevhälsan har gjorts mer delaktiga i analys och framtagande av 
åtgärder har införts. 
 
Resultat, analys och åtgärder som redovisas i denna rapport har bearbetats i förvaltningsledningen 
och i kvalitetskonferenser. 
 
De data som redovisas i resultatdelen är hämtade från SKR:s webtjänst Kolada, Skolverkets och 
SCB:s statistikdatabaser samt ur våra egna system Extens, och Dexter. Utredaren har valt att 
endast använda kvantitativa data som i samtliga fall innefattar hela populationen, dvs det är inte 
ett statistiskt urval, varför tillförlitligheten får bedömas vara mycket hög. 
 
Urvalet av data bygger på en analys av vilka faktorer som rimligen skulle kunna påverka 
skolresultaten utifrån samlad erfarenhet i förvaltningsledningen och vad forskning säger samt 
huruvida dessa data finns att tillgå i nationell eller lokal statistik. 
 
De data som använts är: 
 

 SALSA-residual, dvs avvikelser i skolresultat i förhållande till ett modellberäknat värde 
när det gäller att nå alla kunskapskraven och meritvärden, som bygger på ett antal 
socioekonomiska faktorer. Data från samtliga kommuner och samtliga högstadieskolor i 
Borås Stad från åren 2011 till 2019 har använts. (Kolada) 

 Kostnad per elev F-9 per kommun 2017-2019. (Kolada) 

 Lärarbehörighet för samtliga kommuner. (Skolverket) 

 SCB:s modellberäknade resultatprognos av gymnasiebehörighet per årskurs för Borås 
Stads skolor. 



 

 
 

 Betygsresultat per elev per skola i Borås Stad. (Extens) 

 Utländsk bakgrund per elev per skola i Borås Stad (Extens) 

 Frånvaro per elev per skola i Borås Stad (Dexter) 

 Kön (Extens) 

 
Några data som valts bort: 
 

 Skolklimatundersökningen som innehåller uppgifter om upplevt socialt och pedagogiskt 
klimat. Dels har svarsfrekvensen bedömts vara för låg för att kunna dra slutsatser och 
dels är det kvalitativa data som är svårtolkade. Vi vet t.ex. att trygghet och studiero inte 
sällan skattas högre på socialt utsatta skolor där det rent objektivt kan konstateras vara 
stökigare. 

 Personalomsättning. Vi har inte bedömt att de få data vi har är tillförlitliga. 

 Elevomsättning. Vi har inte dessa data idag och att ta fram dem har bedömts vara alldeles 
för tidsödande. 

 Anmälan om kränkande behandling till huvudman. Vi har inte bedömt att de data vi har 
är tillförlitliga. Det finns fortfarande en stor skillnad i anmälningsbenägenheten mellan 
våra skolor 

 Medarbetarenkäten. Har valts bort enbart av tidsutrymmesskäl. 
 
 

Resultat och analys 
 

Årets resultat 
Årets resultat när det gäller gymnasiebehörigheten för årskurs 9 bedöms vara bra. Se figur 1. 
 

 
Figur 1 

Resultatet har väsentligt förbättrats senaste året och för första gången kan förvaltningen sätta 
resultatet i relation till ett modellberäknat värde som SCB levererat. Det modellberäknade värdet 
är andelen elever som beräknas antingen inte klara gymnasiebehörigheten eller missa betyg i flera 
ämnen. Förvaltningen ska framgent se om vi kan få ut ett renodlat värde på bara prognos 
gymnasiebehörighet vilket får antas ligga något högre. 
 
Skillnaderna mellan skolornas resultat är stora men skillnaderna mellan vad de statistiskt borde 
prestera och det faktiska resultatet är ju betydligt mindre. Av tabellen framgår att endast 



 

 
 

Bodaskolan underpresterat medan samtliga andra överpresterat i olika grad. Dock bör man ha i 
åtanke att träffsäkerheten i SCB.s model är 75.8 % konkordans (ungefär överensstämmelse eller 
träffsäkerhet) vilket i och för sig är ett bra värde men man bör vara försiktig med att dra 
slutsatsen att Bodaskolan skulle vara betydligt sämre än övriga. Det kan mycket möjligt vara en 
slump som gör att några sticker ut uppåt eller nedåt. 
 
Årets resultat för årskurs 6 är däremot inte så bra. Se figur 2. 
 
 

 
Figur 2 

Av tabellen framgår att skillnaderna mellan skolornas prestation i förhållande till SCB:s prognos 
är väsentligt större och att det även gått betydligt sämre totalt sett. Jämfört med 
högstadieskolorna blir naturligtvis siffrorna mer osäkra på enhetsnivå eftersom det är betydligt 
färre elever det handlar om. I snitt har varje skola 34 elever årskurs 6 och i årskurs 9 är det 120 st. 
Detta gör att avvikelserna kan förväntas vara betydligt större mellan skolenheterna i åk 6. Trots 
detta är det nog ändå rimligt att anta att de fyra skolorna som ligger sämst till skulle kunna vara i 
behov av riktade åtgärder från huvudmannens sida för att utveckla undervisningen då de alla 
ligger ca 20 - 27 procentenheter lägre än SCB:s prognos. 

Skola Beh Gy VT20 åk 6 SCB Diff

Aplaredskolan 100,0 85,2 14,8

Asklandaskolan 92,5 90,8 1,7

Bergdalskolan 87,5 80,7 6,8

Bodaskolan F-6 75,0 80,9 -5,9

Borgstenaskolan 100,0 72,4 27,6

Bredaredskolan 75,0 85,0 -10,0

Byttorpskolan 33,3 55,4 -22,1

Dalsjöskolan 4-6 83,1 88,2 -5,1

Daltorpskolan F-6 Kronäng 2 62,5 76,2 -13,7

Dannikeskolan 100,0 83,2 16,8

Ekarängskolan 83,3 81,3 2,1

Engelbrektskolan 1-6 69,4 83,6 -14,3

Erikslundskolan F-6 42,1 69,3 -27,2

Fjärdingskolan F-6 43,2 63,0 -19,8

Gula skolan 77,5 88,4 -10,9

Gånghesterskolan 96,0 87,8 8,2

Hestra Midgårdskolan 72,7 81,9 -9,1

Kinnarummaskolan 83,3 85,5 -2,2

Kristinebergskolan 68,0 81,0 -13,0

Myråsskolan 75,7 85,2 -9,5

Målsrydskolan 75,0 74,3 0,7

Sandaredskolan 92,3 91,9 0,5

Sandhultskolan 94,4 89,3 5,1

Sjöboskolan 51,3 70,6 -19,3

Sjömarkenskolan 88,7 87,4 1,3

Sparsörskolan 94,6 87,4 7,2

Svaneholmskolan 92,9 72,6 20,3

Särlaskolan F-6 50,0 55,7 -5,7

Trandaredskolan F-6 88,3 87,8 0,5

Viskaforsskolan F-6 78,8 83,0 -4,1

Äsperedskolan 90,0 90,1 -0,1

Total 76,8 81,5 -4,7



 

 
 

 
Det är svårt att säkert veta varför F-6 skolorna underpresterar och varför skillnaderna är större. 
Det skulle kunna förklaras av skillnader i bedömningar. På totalen skulle det kunna vara så att 
man är lite väl hårda i betygssättningen och att bedömarkulturen kanske skiljer sig mycket mellan 
skolorna. Även om en viss kompetensutvecklingsinsats skedde när betyg i åk 6 infördes 2012 så 
har inte mycket skett från huvudmannen när det gäller likvärdig betygssättning. Detta skulle med 
andra ord kunna vara en åtgärd att överväga. 
 
En sak som huvudmannen dock har identifierat är att det finns stora bristen i inrapporteringen av 
elevernas kunskapsutveckling i Dexter, vårt system för skriftliga omdömen. Det är ytterst viktigt 
att varje skola kan följa sina elevers kunskapsutveckling på individ, klass och årskursnivå och att 
huvudmannen också kan följa detta. Om inte varje skola sköter detta kan det bidra till uteblivet 
särskilt stöd eller andra organisatoriska insatser som behövs för att ingen elev ska halka efter. 
 
 

SALSA-residual 
 
Utveckling över tid Borås Stads skolor 

SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) är ett verktyg för att synliggöra 
hur pass bra skolorna klarar sina elever i åk 9 jämfört med modellberäknade värden. När SCB:s 
siffror speglar gymnasiebehörigheten utgår SALSA istället från måtten betyg i alla ämnen och 
meritvärdena.  
 
Här under visas hur skolornas residual gällande kunskapskrav över tid, 3 års glidande medelvärde, 
för åren 2013 -2019. Se figur 3 
 

 
Figur 3 

 
Av diagrammet framgår att Bodaskolan, Daltorpskolan, Särlaskolan och Viskaforsskolan har haft 
en negativ utveckling. Även Engelbrekt och Fristadskolan har en negativ utveckling fast 
resultaten ändå varit goda. Dalsjöskolan, Eriksundskolan och Sangärdskolan har haft en mycket 
positiv utveckling. Viskaforsskolan sticker ut med bara negativa avvikelser fram till 2019. I år 
verkar det dock ha vänt uppåt. 
 



 

 
 

Eftersom SALSA tar hänsyn till elevernas förutsättningar så borde förklaringar till förändringar 
främst sökas i andra faktorer som ledning, kollegiets kompetens och stabilitet osv. Men en sak 
som ju SALSA alltid missar är elevomsättningen. Man tar ut eleverna i oktober varje år men på en 
del skolor har en stor del av dessa slutat under året och andra ofta nyanlända kommit nya. Detta 
skulle kunna förklara varför Bodaskolan, Daltorpskolan och Särlaskolan rasat så under de senaste 
årens flyktingmottagande. Däremot förklarar det inte Fristadskolans nedgång. Erikslundskolan 
går mot strömmen och förbättras trots många nyanlända. Förvaltningen har dock inte siffror på 
elevomsättningen så det går inte att fastslå någon egentligt samband men det förefaller i alla fall 
kunna bero delvis på detta. 
 
Vi vet att några skolor inte haft stabil och kompetent skolledning under en del år bakåt vilket 
sannolikt påverkat resultaten. 
 
På helheten har dock utvecklingen varit negativ fram till 2019 även om vi i år 2020 tycker oss se 
ett rejält trendbrott. 
 
Diagrammet nedan, se figur 4, visar Borås Stads skolors ovägda 3 års glidande medelresidual för 
åren 2013 till 2019. 
 

 
Figur 4 

 
 
När de gäller SALSA-residualerna för meritvärden är resultatet i stort sett överensstämmande 
med de redovisade staplarna för kunskapskraven och lämnas därför utanför utredningen.  



 

 
 

Samband mellan ett par större faktorer och SALSA-residual 

Vi vet att behörighetsgraden bland lärarna sjunkit de senaste åren och det går att se ett skenbart 
samband för Borås Stad om man vill det, men i så fall bör man kunna se ett samband mellan 
kommuners behörighetsgrad och deras SALSA-residual. Av diagrammet nedan, se figur 5, 
framgår att något sådant samband inte finns. (Borås är den gula punkten.) 
 

 
Figur 5 

 
Trots att det inte finns något entydigt samband resultat/behörighet så finns det många andra 
goda skäl att fortsätta med åtgärder för att öka skolornas behörighetsgrad. Inte minst blir 
arbetsbördan för legitimerade lärare allt för stor om de måste ta ansvar för outbildade kollegors 
undervisning och betygssättning 
 
Kan det vara så att ekonomin har betydelse för SALSA-residualen? Nej av diagrammet nedan 
framgår att något sådant samband inte finns. Se figur 6. 
 

 
Figur 6 

 



 

 
 

Även om Borås Stad ligger förhållandevis lågt när det gäller skolkostnad per elev tycks det inte 
förklara vårt resultat. Det finns ingen som helst korrelation mellan hur mycket en kommun lägger 
på skolan och deras resultat. 
 
Detta går naturligtvis att problematisera och det är inte svårt att hävda att medel som tillförs och 
riktas på ett genomtänkt sätt nog skulle kunna öka resultaten. Exempelvis skulle en riktad 
satsning på särskilt stöd i Borås Stad med hjälp av ökat kommunbidrag sannolikt få god effekt 
givet att det finns speciallärare att anställa. 
 
 
 

Möjligheten att nå Fullmäktiges mål om 90 % gymnasiebehörighet 
 
Kommuner som överpresterar 

Borås Stad har de senaste åren legat runt 80 % gymnasiebehörighet för årskurs 9. Våren 2020 
nådde vi plötsligt 84 % vilket var bättre än prognosticerat. Vi vet inte med säkerhet vad detta kan 
bero på. Vi vill ju gärna att detta är resultatet av de senaste årens satsning på systematiskt 
kvalitetsarbete, bilden av skolan och rektors förutsättningar mm. som gjorts inom ramen för vår 
utvecklingsplan men samtidigt spekulerar vi om effekten av inställda nationella prov under 
coronan. Kan detta medfört mer undervisning och särskilt stöd? Kan frånvaron av nationella 
prov gjort att vi inte sett vissa elevers brister vilka annars skull ha föranlett betyget F? 
 
Inte förrän vi kan göra de nationella jämförelserna kommer vi att kunna se om ett ökat resultat är 
en allmän trend med ”yttre” orsaker eller om det beror på vårt eget utvecklingsarbete. 
 
Oavsett vilket har vi en bra bit kvar till att nå Fullmäktiges mål om 90 %. Om vi utgår från att vi 
idag sannolikt ligger nära vår modellberäknade SALSA-residual eller möjligen något högre så 
handlar det ändå om att vi framgent behöver överprestera med 5-10 procentenheter. Av 
diagrammen ovan finns det uppenbarligen kommuner som lyckas med detta och vi själva har 
historisk lyckats nästan 5 procentenheter bättre (2011 och 2012) 
 
Om vi börjar med att titta på vad det är för kommuner som lyckas 10 procentenheter eller bättre 
så kan vi konstatera att det mest är riktigt små kommuner, se figur 7. 
 
(SALSA 2019) 
 

 
Figur 7 

 
Frågan inställer sig om det är rimligt att klara sig så pass mycket bättre än man borde? Kan det 
möjligen vara så att bedömarkompetensen i små kommuner med kanske bara en högstadieskola 
brister. Om man inte kan jämföra sig med och träffa kollegor mellan skolor finns kanske en risk 
att betygssättningen blir felaktig trots normerande nationella prov. 



 

 
 

 
Även om vi tittar på de kommuner som presterar 5 procentenheter eller bättre så saknas 
kommuner i Borås Stads storlek. Se figur 8. 

 
Figur 8 

Endast två lite större kommuner klarar av detta. 
 
I de 18 kommuner med mer än 100 000 invånare tycks det svårare att överprestera, endast 6 st 
gör detta och 11 underpresterar. Se figur 9. 
 

 
Figur 9 

 
Det är med andra ord möjligt även för större kommuner att överprestera och det tyder på att en 
möjlig med fortfarande ganska visionär målsättning skulle kunna vara att öka till 5 procentenheter 
över vårt SALSA-värde. Vi lyckade ju nästan med detta 2011 och 2012. Om man ska titta på 
Huddinge som ett gott exempel så gör de mycket av samma saker som vi gör i Borås. Det som 
möjligen skiljer är att de på huvudmannanivå har ett något större fokus på lärarna och det 

Huddinge 4,9
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kollegiala lärandet och att de samordnar ett par förstelärare i varje ämne som samlar alla lärare i 
årliga utvecklingskonferenser. De var också förhållandevis tidiga med IKT i skolan. 
 
 
Vad skulle det innebära för varje skola om målet ska nås? 

Om man tänker sig att alla skolor tillsammans skulle nått 90 % gymnasiebehörighet VT 20 så är 
det rimligt att alla skolor behöver bidra. Det går inte att förvänta sig att endast de skolor som låg 
under 90 % ska kunna höja sig ända upp till nästan 90 % särskilt när man beaktar att skolorna i 
dag verkar klara sig som de borde jämfört med SCB:s prognoser. 
 
För att tydliggöra resonemanget kan man titta på extremfallet Särlaskolan. De hade en 
gymnasiebehörighet på 69,5 % VT 20 trots att SCB prognosen endast var 62,8. (Se figur 1 ovan) 
 
Låt då alltså se vad varje skola skulle behöva prestera i form av fler elever som når målen i 
förhållande till sitt elevantal. Se figur 10. 
 
 

 
Figur 10 

 
Av tabellen framgår att om vi hade haft ytterligare 61 elever behöriga till gymnasiet så skulle vi 
klarat exakt 90 %. Om man då fördelar dessa i proportion till skolorna storlek så framgår det att 
skolorna skulle behöva klara ytterligare 4-9 st. Det skulle också då kräva att skolorna tillsammans 
överpresterade ca 8 procentenheter jämfört med SCB prognosen för våren åk 9. 
 
 
Är kommunfullmäktiges mål möjligt att nå? 

Att en kommun av Borås storlek skulle kunna överprestera så pass mycket som skulle behövas 
för att nå Fullmäktiges mål verkar utifrån omvärldsbevakningen ovan helt omöjligt. Självklart går 
det att överprestera genom att systematiskt utveckla undervisning, styrning och ledning och 
organisation både generellt i Borås Stad och lokalt på skolorna och därmed få en skola som är 
betydligt bättre än genomsnittet. Men det skulle krävas inte bara att vi blir bäst av alla stora 
kommuner utan också att vi överpresterar mer än dubbelt så mycket än de som överpresterar 
idag. 
 
Det råder fullständig enighet i förvaltningsledningen och bland rektorer om att det med rådande 
elevsammansättning inte är möjligt att nå Fullmäktiges mål. Däremot råder det ingen tvekan om 
att vi ytterligare kan förbättra resultaten något. 
 
Utredaren föreslår därför att vi i stället för ett fixt mål om en viss procentsats för 
gymnasiebehörigheten borde ha som målsättning att alltid överprestera i förhållande till SCB:s 
prognoser och att vi ständigt förbättrar överprestationen. Att uttrycka ett specifikt mått är dock 



 

 
 

inte hållbart över tid då det naturligtvis är lättare att överprestera utifrån en prognos om 82 % till 
faktiska 84 % jämfört med en prognos om 92 % till 94 %, eller för att tydliggöra resonemanget; 
när prognosen når 100 % så är en överprestation inte längre möjlig. 
 
För närvarande torde ett utmanade men ändå realistiskt mål vara att nästa år överprestera med ca 
3 procentenheter. 

 
 

Vilka elever lyckas vi inte få behöriga till gymnasiet? 
För att förbättra våra resultat måste vi identifiera de elever som inte når gymnasiebehörighet. Vad 
finns det mönster och samband på gruppnivå och individnivå? 
 
Vi vet att socioekonomiska faktorer som kön, invandring, vårdnadshavarna utbildningsbakgrund, 
bidragstagande osv. spelar stor roll. Vi vet dessutom att frånvaro och särskilt stöd har betydelse 
för hur eleven lyckas. På individnivå spelar förstås andra faktorer in men de kan vi inte se på 
huvudmannanivå. 
 
På gruppnivå har vi koll på vårdnadshavarnas utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar 
per skola och per årskurs. Övriga faktorer som resultat, kön, invandring, frånvaro och 
åtgärdsprogram ser vi även på individnivå och kan därför samköra data. 
 
 
Vilka kärnämnen misslyckas vi med? 

Av tabellen nedan framgår vilka kärnämnen som de elever som inte nådde gymnasiebehörighet i 
åk 9 VT 20 saknade (-) och klarade. (E,M och S). Se figur 11. 
 
 

 
Figur 11 

Man kan av tabellen utläsa att 120 elever (av 162) inte klarat matematikämnet, 96 missar engelska 
och 83 missar i svenska. Det framgår också att 75 elever endast saknar ett kärnämne varav 48 just 
handlar om matematik.. En elev har förvisso klarat all tre kärnämnena men saknar då betyg i 
ytterligare fem ämnen vilket krävs för att nå gymnasiebehörighet. 
 
Matematikämnet har sedan länge varit det kärnämne vi lyckats sämst med även om det förbättrats 
något de senaste åren. 
 
Slutsatsen blir att matematikämnet bör prioriteras när det gäller utvecklingsåtgärder och varje 
skola bör naturligtvis ha ett särskilt fokus på de elever som endast saknar ett kärnämne 



 

 
 

För årskurs 6 ser bilden i år annorlunda ut. Se figur 12. 
 
 

 
Figur 12 

 
 
Av de 254 som inte nådde motsvarande gymnasiebehörighet i årskurs 6 var det VT 20 första 
gången som matematikämnet inte varit klart sämst. Om detta möjligen är ett trendbrott eller 
kanske kan ha sin förklaring i avsaknad av nationella prov som visat på brister inom olika 
matematikområden återstår att se. 
 
161 elever missar Matematik, 170 elever missar Engelska och 167 elever missar Svenska/Sva. 
90 elever missar i endast ett kärnämne. 
  



 

 
 

Hur går det för pojkar och flickor? 

Sedan behörighetskraven för att komma in på gymnasiet infördes för 25 år sedan har flickor såväl 
nationellt som lokalt haft väsentligt högre gymnasiebehörighet. De senaste åren har dock en hel 
del gjorts för att öka pojkars resultat i Borås Stad. Förvaltningen tror att de senaste sju årens 
fokus på kön i resultatuppföljningen och olika kompetensinsatser har gett bra resultat i årskurs 9. 
 
Tabellen visar andelen (%) behöriga flickor och pojkar de senaste fyra åren för Borås Stads skolor 
och rikets kommunala skolor årskurs 9. Se figur 13. 
 
 

 
Figur 13 

 
Av tabellen framgår att Borås Stad nu ligger betydligt bättre till än riket i stort. Men det är tyvärr 
förhållandevis stora skillnader mellan skolorna och även om inga ytterligare åtgärder planeras för 
närvarande från förvaltningen när det gäller likvärdig skola för pojkar och flickor så måste 
enskilda skolor fortsatt arbeta för att minska skillnaderna. Se figur 14. 
 
 

 
Figur 14 

  

Borås Stad VT 17 VT 18 VT 19 VT 20

Flickor 74,7 76,2 71,3 84,5

Pojkar 73,2 74,7 69,5 83,6

Diff 1,5 1,5 1,8 0,9

Riket VT 17 VT 18 VT 19 VT 20

Flickor 84,1 84,5 83 -

Pojkar 75 79 78,8 -

Diff 9,1 5,5 4,2 -



 

 
 

När det gäller årskurs 6 kvarstår tyvärr de gamla mönstren. Se figur 15 och 16.  
 
 

 
Figur 15 

 
 

 
Figur 16 

 
Som framgår av tabellerna ovan skiljer det mer än 10 procentenheter mellan flickors och pojkars 
resultat i åk 6. På enhetsnivå finns det på ett par skolor extremt stora skillnader. Återigen ska det 
understrykas att ett litet elevantal och dessutom sned fördelning mellan könen kan skapa 
uppseende väckande siffror i detta avseende varför varje skola noga måste analysera och vidta ev. 
åtgärder utifrån sin unika situation. 



 

 
 

Nyanlända elever och deras resultat 

Det är väl känt att nyanlända elever, d.v.s. elever som varit här i högst fyra år, har svårt att nå 
målen efter kort tid i Sverige. Framför allt gäller ju det ju senare de kommer till Sverige. För en 
elev som kommer i högstadiet kan det ju vara helt omöjligt att läsa ikapp kanske åtta års skolgång 
på ett år. Samtidigt är det mycket stor skillnad mellan nyanlända beroende på 
utbildningsbakgrund. Jämför exempelvis barnet som växt upp på flykt under hela sitt liv där 
föräldrarna är analfabeter med det polska läkarbarnet som kommer hit i årskurs 7 med en stabil 
skolgång bakom sig. Förutsättningarna är väsensskilda. 
 
Av tabellen nedan framgår nyanlända årskurs 9 resultat för VT 20. Se figur 17. 
 

 
Figur 17 

 
Som framgår av tabellen klarade endast 52 % av de nyanlända gymnasiebehörighet medan 86,6 % 
av de icke nyanlända gjorde det. Återigen är det fråga om relativt få elever i det statistiska urvalet 
så man måste kika närmare för att se om det finns förklaringar i undervisningskvalitet eller 
eleverna förutsättningar för att förstå de stora skillnaderna mellan skolorna. Att Bodaskolan 
klarar sina 15 nyanlända så pass mycket bättre än Erikslundskolan kan ju mycket väl ha med 
elevernas bakgrund att göra men det skulle också kunna bero på skolans förmåga. 
 
Tittar man på motsvarande siffror för åk 6 är skillnaderna mellan skolorna ännu större och mer 
spridda men då antalet nyanlända på en tredjedel av skolorna i åk 6 bara är ett par stycken så kan 
man inte dra några slutsatser alls än att gruppen nyanlända behöver ägnas särskild 
uppmärksamhet på alla skolor. 
 
Om vi utöver de nyanlända tittar på elever som själva invandrat till Sverige oavsett hur länge 
sedan det var kan vi se att resultaten är lägre för hela den gruppen också. Se figur 18. 
 

 
Figur 18 

Aspekten Nyanländ

Behöriga VT20 Alla Ej Nyanl Nyanländ Diff Ant Nyanl

Bodaskolan 76,8 77,9 66,7 -11,2 15

Dalsjöskolan 4-9 91,5 92,0 75,0 -17,0 4

Daltorpskolan 79,0 81,8 50,0 -31,8 14

Engelbrektskolan 91,9 92,5 66,7 -25,8 3

Erikslundskolan 72,1 81,5 35,7 -45,8 14

Fristadskolan 7-9 89,2 90,0 50,0 -40,0 2

Sandgärdskolan 94,2 94,9 50,0 -44,9 2

Särlaskolan 69,5 75,8 50,0 -25,8 20

Viskaforsskolan F-9 87,7 89,3 0,0 -89,3 1

Totalsumma 84,0 86,6 52,0 -34,6 75

Aspekten invandrad

Behöriga VT20 åk 9 Alla Ej Inv Invandrad Diff Ant Inv

Bodaskolan 76,8 84,5 63,9 -20,5 61

Dalsjöskolan 4-9 91,5 92,6 66,7 -26,0 6

Daltorpskolan 79,0 87,0 57,1 -29,8 42

Engelbrektskolan 91,9 97,1 63,2 -34,0 19

Erikslundskolan 72,1 86,5 54,8 -31,6 31

Fristadskolan 7-9 89,2 91,1 75,0 -16,1 12

Sandgärdskolan 94,2 95,6 66,7 -28,9 6

Särlaskolan 69,5 80,6 60,9 -19,7 46

Viskaforsskolan F-9 87,7 90,6 50,0 -40,6 4

Totalsumma 84,0 90,6 61,2 -29,4 227



 

 
 

Av tabellen framgår att gymnasiebehörigheten bland elever födda i Sverige är hela 90,6 % medan 
den för invandrade elever endast är 61,2 %. Det är naturligtvis så att det överlag går bättre ju 
längre sedan eleven invandrade men det är värt att notera att skillnaderna inte ens verkar suddas 
ut efter så mycket som tio år i Sverige, d.v.s. hela skoltiden. Se figur 19. 
 
 

 
Figur 19 

Nerbrutet så här gör ju förstås att siffrorna blir mer osäkra men det är ingen tvekan om att 
invandring i sig försvårar måluppfyllelsen. 
 
Det finns ett par olika dimensioner kring varför invandrade elever inte når samma resultat. 
Invandrarbakgrund samvarierar i hög grad med föräldrarnas utbildningsbakgrund som är den 
enskilt tyngsta faktorn av alla när det gäller elevens förutsättningar att nå målen. Och för 
invandrare är det ju också tyvärr så att en hög utbildning inte alltid medför ett kvalificerat arbete 
varför det också gör att ekonomiska faktorer som t.ex. socialbidragstagande spelar en större roll 
för denna grupp. Vi kan också, som vi senare i denna utredning ska finna, se ett samband mellan 
invandring och skolfrånvaro. Allt detta är exempel på faktorer som skolan har svårt att 
kompensera för men inom två områden finns det som förvaltningen ser det 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Kompensatoriska åtgärder kring invandrarelever 

 
Språkutvecklande arbetssätt 

Det ena är att ännu mer satsa på ett språkutvecklande arbetssätt. Detta är helt avgörande för att 
flerspråkiga elever ska kunna tillgodogöra sig skolans ämnesinnehåll på tillräckligt bra sätt 
 
Redan i läroplanen Lgr 11 finns riktlinjer som slår fast att ett av lärarens uppdrag är att organisera 
och genomföra arbetet så att eleverna får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. 
Utifrån detta måste undervisningen i alla skolans ämnen stötta elevernas ämnesspråkliga 
utveckling och därmed underlätta deras kunskapsutveckling i ämnet. 
 

Andel beh utifrån antalet

år efter invandring VT20 åk 9 Beh till gy Tot antal

0 60,0 15

1 45,5 11

2 42,1 19

3 55,2 29

4 38,1 21

5 63,2 19

6 61,1 18

7 66,7 27

8 83,3 6

9 72,7 11

10 80,0 10

11 75,0 8

12 66,7 9

13 80,0 5

14 83,3 6

15 90,9 11

16 0,0 2

Ej inv 90,6 788

Totalsumma 84,0



 

 
 

Det språk eleverna behärskar när de kommer till skolan kallas ofta vardagsspråk. Det används i 

vardagliga situationer för att prata om sådant som är välbekant och nära elevens liv. 
Vardagsspråket har oftast utvecklats från det konkreta till det abstrakta, genom att smaka, titta, 
känna, undra och prata sig fram med familj och vänner. 
 
Ett ämnesspråk är mer formellt och skillnaderna mellan ämnes- och vardagsspråk är att 
ämnesspråket är mer abstrakt och oftare skriftspråkligt. Ett välutvecklat ämnesspråk ger elever 
möjlighet att förstå hur grundläggande principer i ämnet är organiserade. Ämnesspråket möjliggör 
för dem att delta i ämnesspecifika diskussioner, föra relevanta resonemang samt läsa och skriva 
de texttyper som dominerar i det aktuella ämnet. 
 
Alla ämnen har sin särart och för att undervisningen ska gynna elevernas språkutveckling behöver 
den anpassas till ämnets karaktär. Hur det språkutvecklande arbetet ska genomföras kan därför 
skilja sig åt från ämne till ämne. Det finns dock vissa ämnesgemensamma kännetecken som alla 
ämnen bör innehålla. Forskning visar att en ämnesspecifik och språkutvecklande undervisning är 
kontextrik och innehåller en medveten språklig stöttning och mycket interaktion. En sådan 
undervisning är gynnsam för alla elever, men nödvändig för de flerspråkiga eleverna. 
 
 
Vägledande insatser för nyanlända och invandrade 

Det andra är att utveckla vår samverkan med näringslivet, föreningslivet och offentlig verksamhet 
när det gäller yngre elever. Vi vet att många av våra invandrade elever lever under besvärliga 
socioekonomiska villkor och att många saknar positiva framtidsbilder vilket kan verka förödande 
på motivationen till skolarbete. 
 
Skolans uppdrag kring vägledning  
Läroplanen, Lgr 11, talar om en likvärdig utbildning: 
 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper...” 
 
”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” 
 
”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme 
för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet.” 
 
”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja 
fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de 
gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med 
arbetslivet och närsamhället i övrigt.” 
 
Skolans mål är att varje elev 

 kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden 

och 

 har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

Alla som arbetar i skolan ska 



 

 
 

 verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 

verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö, och 

 bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 

bakgrund. 

Läraren ska 

 bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och 

 medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, 

företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det 

omgivande samhället. 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska 

 informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 

och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och 

 vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser. 

Rektor ansvar för att 

 samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får 

konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning 

 
Hur lyckas vi idag? 

• Pojkar och flickor gör fortfarande i stor utsträckning traditionellt könsbundna val 

• Föräldrars utbildningsnivå är fortfarande den enskilt största faktorn på elevernas 

studieresultat – detta samvarierar i ofta med etnicitet 

• Flickor presterar betydligt bättre än pojkar, särskilt i yngre åldrar 

• Förväntningar spelar stor roll 

• Få skolor samverkar med näringslivet innan PRAO i åk 8 och 9 

• Närsamhället i övrigt är ofta en outnyttjad resurs 

 
 
Vad kan vi göra för att? 

• Alla elever oavsett bakgrund ska känna att de kan bli precis vad de vill genom gott 

skolarbete 

• Tidigare än idag ge eleverna en bred bild av framtida möjligheter och yrken 

• Medvetet skapa intressen för alla yrken oavsett kön och studietradition 

• Särskilt kompensera elever med låga förväntningar hemifrån 

 
 
Bland allt innehåll i grundskolans kursplaner finns bl.a. i det centrala innehållet för 
samhällskunskap i lågstadiet ”yrken och verksamheter i närområdet”  
 
Tanken är att skapa kontaktytor mellan skolan och arbetslivet och anknyter till den samlade 
läroplanens andra del. Där står det att skolans mål är att varje elev ska få inblick i närsamhället 
och dess arbets-, förenings- och kulturliv. I senare årskurser följer undervisningen i 
samhällskunskap upp olika frågor kring arbetsliv och arbetsmarknad. Genom att studera yrken 
och verksamheter i närområdet kan eleverna förstå hur arbete skapar mervärden för den enskilde 



 

 
 

och samhället. Här finns en tydlig koppling till innehållspunkten pengars användning och värde i 
kunskapsområdet ”Att leva i världen”. Dessutom kan kännedom om yrken och verksamheter i 
närområdet bidra till elevernas förståelse för arbetets och företagsamhetens betydelse för både 
privatekonomin och samhällets ekonomi, innehåll som återkommer i ämnet samhällskunskap 
under senare årskurser. 
 
Förvaltningen har sedan ett antal år tillbaka utvecklat kontakterna med näringslivet bland annat i 
syfte att skapa förutsättningar för att få till en samverkan kring yngre elever. Det skulle kunna 
handla om studiebesök på företagen, gärna i närområdet, att företagare kommer till skolan och 
berättar och visar bilder/filmer och att eleverna får enkla uppgifter att ta reda på om företagen 
och redovisa för klasskamraterna. Eleverna skulle kunna få uppgifter i skolan som är hämtade ur 
företagens vardag osv. 
 
Denna typ av motivationsskapande vägledningsarbete kan utöver förväntad effekt för 
invandrarelever också ha en god inverkan även på pojkars generellt lägre skolmotivation. 
 
Det är viktigt att detta arbete fortskrider och utvecklas. 
 
 
Elever med oroväckande skolfrånvaro 

 
Hur samvarierar frånvaro och resultat? 

Förvaltningen har de senaste två åren uppmärksammat att den oroväckande frånvaron förefaller 
vara betydligt större i våra skolor i jämförelse med riket i stort. Det finns en mycket stark 
korrelation mellan elevers frånvaro och deras skolresultat. Se figur 20. 
 
 

 
Figur 20 

 
Av tabellerna framgår att det verkar finnas en gräns vid runt 20 % frånvaro där resultaten sjunker 
till en bra bit under snittet. Det är dessutom fråga om väldigt många elever som har denna 
oroväckande höga frånvaro. Det handlade under våren 2020 om 282 elever i årskurs 9 och 148 st. 
i årskurs 6. För läsåret 18/19 då vi inte hade coronapandemin var dessa siffror naturligtvis lägre, 
205 i åk 9 och 85 i åk 6. Det är dock mycket höga siffror även det. Förvaltningen förmodar att 
det är ca fyra gånger fler än vad rikssnittet visar. 
 
Om man delar in frånvaron i mindre intervall ser man tydligt hur resultatet entydigt hänger 
samman med graden av frånvaro. Se figur 21. 
 
  



 

 
 

Diagrammet nedan visar gymnasiebehörigheten VT 19 i förhållande till varje elevs grad av 
frånvaro under läsåret 18/19. 
 

 
Figur 21 

 
 
Hur mycket är eleverna frånvarande? 

Frånvaron ökar med stigande ålder. Den oroväckande frånvaron på mer än 20 % ökar drastiskt 
från slutet av mellanstadiet. Se figur 22 
 

 
Figur 22 

Från att ligga på runt 6 % elever med oroväckande stor frånvaro på låg- och mellanstadiet stiger 
det till över 18 % i åk 9. 
 
 



 

 
 

Det skiljer också en hel del mellan hur frånvaron ser ut på våra skolor. Se figur 23. 
 
 
Tabellen visar andel elever (%) i olika intervall av frånvaro i åk 9 vårterminen 20. 
 

 
Figur 23 

 
Det är naturligtvis ingen slump att våra två socioekonomiskt starkaste skolor har väsentligt lägre 
andel elever med oroväckande hög frånvaro. Vi kan dock inte koppla frånvaro på individnivå till 
vare sig föräldrarnas utbildningsbakgrund eller ekonomiska situation. Däremot kan vi se samband 
mellan kön och frånvaro och mellan invandring och frånvaro. 
 
 
Hur hänger frånvaro ihop med kön? 

Tvärtom mot vad man kanske skulle kunna tro utifrån de senaste årens allt mer 
uppmärksammade forskning om pojkars och flickors hälsa är sambandet inte så stort. 
Folkhälsomyndighetens (Skolbarns hälsovanor 2017/2018) rapport visar tydligt att flickor mår 
betydligt sämre än pojkar när det gäller psykosomatiska tillstånd. När det gäller våra elever kan vi 
dock konstatera att detta åtminstone inte ser ut att påverka frånvaron i någon väsentlig grad. Se 
figur 24. 
 
 

 
Figur 24 

 
Av tabellen framgår att flickor förvisso har en något större frånvaro än pojkar. På totalen har 
flickor 17 % frånvaro i snitt medan pojkarna har 15,5 %. Sett till den andel som har oroväckande 
frånvaro skiljer det endast 1 %. Det finns säkert anledning att uppmärksamma flickors hälsa även 
i Borås Stads skolor men förvaltningen bedömer inte att det skulle behövas särskilda åtgärder för 
att minska frånvaron just bland flickor. Däremot blir skillnaderna iögonfallande om vi i stället 
tittar på korrelationen med funktionsnedsättning och invandring. 
 
Frånvaro och funktionsnedsättning 

Sedan tidigare är det väl känt och belagt att elever med funktionsnedsättningar, särskilt inom 
NPF är överrepresenterade i frånvarostatistiken. Elevhälsan har sedan länge ett visst fokus på 
detta.  

Skola VT20 åk 9 0-5 % 5-10 % 10-20 % 20-100 % Uppg saknas

Bodaskolan 22,0 21,3 30,5 24,4 1,8

Dalsjöskolan 4-9 19,7 19,7 26,8 33,8 0,0

Daltorpskolan 18,5 22,9 25,5 33,1 0,0

Engelbrektskolan 18,7 32,5 30,9 17,9 0,0

Erikslundskolan 4,4 11,8 30,9 52,9 0,0

Fristadskolan 7-9 24,5 24,5 29,4 21,6 0,0

Sandgärdskolan 32,5 27,5 25,0 15,0 0,0

Särlaskolan 13,4 22,0 34,1 30,5 0,0

Viskaforsskolan F-9 17,5 21,1 28,1 33,3 0,0

Totalsumma 20,1 23,2 28,7 27,8 0,3

Aspekten frånvaro och kön VT20 åk 9

0-5 % 5-10 % 10-20 % 20-100 % Uppg saknas

Flickor 21,8 21,6 27,9 28,3 0,4

Pojkar 18,7 24,5 29,3 27,3 0,2

Totalsumma 20,1 23,2 28,7 27,8 0,3



 

 
 

Hur hänger frånvaro ihop med invandring? 

Det finns bland våra nyanlända och i övrigt invandrade elever en stark överrepresentation bland 
elever med oroväckande stor frånvaro. Se figur 25. 
 
 

 
Figur 25 

 
Av tabellen framgår att de bland de nyanlända är en väsentligt högre andel som har en 
oroväckande stor frånvaro. Det ser likadant ut för gruppen invandrade även om skillnaderna 
minskar ju längre de vistats i Sverige och gått i svensk skola. 
 
Det finns ju som tidigare nämnts en koppling mellan att vara nyanländ och invandrad till både 
ekonomi och föräldrars utbildningsbakgrund och det är också troligt att särskilt de nyanlända 
oftare byter både skola och kommun, men kanske finns det också ytterligare förklaringar till de 
höga siffrorna att finna i synen på skolan? Det ska naturligtvis igen sägas det inte är fråga om en 
homogen grupp men förvaltningens bild är att det i en del grupper verkar finnas en okunskap om 
vikten av fungerande skolgång och möjligen också en förväntan att barnen ska ta ett större ansvar 
i hemmet t.ex. med tillsyn av småsyskon eller annat. 
 
Åtgärder för att minska den oroväckande frånvaron 

Förvaltningen har identifierat frånvaron som ett särskilt angeläget utvecklingsområde och 
åtgärder har redan vidtagits och planeras att fortsätta under lång tid framöver. En omfattande 
rutin för att arbeta kring frånvaroproblematik har tagits fram och reviderats inför hösten 20. 
Utbildningsinsatser bl.a för att skapa ”krismedvetenhet” och öka kunskaperna kring hur man 
framgångsrikt kan förbättra skolnärvaron har påbörjats gentemot rektorer, elevhälsa, lärare och 
övrig skolpersonal. Under hösten har ett antal konferensdagar med rektorer och elevhälsan 
avsatts och arbetet fortskrider. 
 
En film som belyser allvaret, omfattningen och problematiken kring frånvaro har tagits fram och 
kan användas för att utbilda all personal och också vara en del i implementeringen av 
frånvarorutinen.  
 
Förvaltningen har inom ramen för Socialt hållbart Borås just inrättat ett gemensamt 
verksamhetsutvecklarteam tillsammans med individ- och familjeomsorgsförvaltningen med 
uppdrag att dels utveckla samverkan mellan förvaltningarna och andra verksamheter och 
myndigheter men också arbetsformerna inom de båda förvaltningarna. 
 
Från höstterminen 2020 kommer orsakerna till elevers frånvaro att registreras nerbrutna i ett 
antal kategorier. Resultaten skall analyseras på varje enhet och på förvaltningsnivå för att 
identifiera djupare samband och framförallt ge underlag för bättre kunskap och mer avpassade 
åtgärder på individnivå. 
 
Planer finns för att ta fram flerspråkigt utbildningsmaterial i form av foldrar och filmer som kan 
användas för att upplysa vårdnadshavare om vikten av skolnärvaro och konsekvenserna av 
skolfrånvaro. Bland annat kan detta användas i introduktionen av nyanlända familjer men ska 
även kunna riktas mot även svenska familjer. 

Aspekten frånvaro och nyanlända VT20 åk9

0-5 % 5-10 % 10-20 % 20-100 % Uppg saknas

Ej nyanländ 21,3 23,6 28,5 26,3 0,3

Nyanländ 5,3 17,3 30,7 46,7 0,0

Totalsumma 20,1 23,2 28,7 27,8 0,3



 

 
 

Skillnader i skolornas förmåga 

 
Högstadieskolorna 

Sett till resultat i förhållande till modellberäknat SCB-värde låg alla skolor utom Bodaskolan 
bättre till än förväntat. Några till och med betydligt bättre. (Se figur 1 i början av rapporten). 
Eftersom konkordansen är 75,8 % går det inte säkert att dra slutsatsen att Bodaskolan har en 
sämre förmåga. Ett sätt att synliggöra skolornas förmåga är att titta på elevernas betyg utvecklas 
över tid exempelvis från höstterminen i åk 7 till slutbetyget i årskurs 9. 
 
Tyvärr är det ändå problematiskt att tolka resultaten. Betygssättning är inget exakt kvitto på 
elevernas kunskaper och även om Borås Stad arbetat med likvärdig betygssättning i många år 
finns säkert skillnader i vilka betyg som ges framför allt i årskurs 7 och 8. Slutbetygen normeras i 
viss mån av nationella prov och förvaltningens uppfattning är att slutbetygen är tillräckligt 
likvärdiga. Däremot misstänker förvaltningen att en del skolor möjligen håller igen högre betyg i 
årskurs 7 för att motivera eleverna att ”kämpa” hela vägen eller för att man helt enkelt inte 
bedömer att man har tillräckligt underlag för att sätta högre betyg som mer avspeglar hur 
slutbetyget kommer att bli. 
 
Detta behöver granskas mer kvalitativt och diskuteras bland verksamhetschefer och rektorer och 
naturligtvis bland rektorer och lärare innan förvaltningen kan dra mer säkra slutsatser. Om 
misstankarna visar sig stämma så skulle ju det innebära att skolor med lägre progression kanske 
egentligen är bättre på att sätta korrekt betyg i årskurs 7. 
 
En annan komplikation är att det finns en stor tröskel mellan betyget F och de övriga 
betygsstegen E-A. Se figur 26. 
 
 

Betyg Betygspoäng 

A 20,0 

B 17,5 

C 15,0 

D 12,5 

E 10,0 

F 0,0 

Figur 26 

 
Detta innebär ju att nyanlända elever som kommer sent i mellanstadiet och som rimligen får 
många F de första åren, ökar sina betygspoäng med 10 p när de får ett E jämfört med elever som 
går från ett E till ett D som då bara ökar med 2,5 p. 
 
Allt detta måste man alltså ha i åtanke när man betraktar tabellen nedan. Se figur 27. 
 
  



 

 
 

Förädlingsvärde åk 7 HT17 till åk 9 VT20 betygspoäng 

 
Figur 27 

Det är alltså vanskligt att säkert fastslå att de rödmarkerade skolorna i tabellen ovan 
nödvändigtvis är de skolor som behöver mest hjälp att utveckla undervisningen. Siffrorna måste 
ju också sättas i relation till hur skolorna klarar sig i förhållande till hur de borde enligt SALSA:s 
och SCB:s prognoser. En sådan sammanvägning kan göras genom att tilldela ett värde för de 
olika aspekterna enligt följande. 
 

 -1 betyder att skolan har en negativ trend eller ligger lågt i SALSA, ligger under vad den 
borde i SCB eller ligger tydligt under medel i progression 

 0 betyder att skolan ligger ungefär där man borde i SCB eller nära medel i progression 

 1 betyder att skolan har en positiv trend eller ligger högt i SALSA, ligger över vad den 
borde i SCB och ligger tydligt över medel i progression 

 
En sådan matris faller ut på följande sätt. Se figur 28. 
 
 

 Salsa SCB Progr Summa 

Bodaskolan -1 -1 -1 -3 

Dalsjöskolan 1 1 -1 1 

Daltorpskolan -1 0 0 -1 

Engelbrektskolan 1 1 0 2 

Erikslundskolan 1 0 -1 0 

Fristadskolan -1 0 -1 -2 

Sandgärskolan 1 0 1 2 

Särlaskolan -1 1 1 1 

Viskaforsskolan -1 1 0 0 
Figur 28 

 
Enligt matrisen bör då Bodaskolan och Fristadskolan vara de skolor som sammanvägt bör riktas 
uppmärksamhet och eventuella åtgärder för att förbättra sina resultat. Vilka åtgärder som behövs 
måste dock tas fram i samråd med skolorna utifrån vilka svagheter och åtgärder som 
framkommer i deras egna systematiska kvalitetsarbete. Utöver dessa två skolor menar 
förvaltningsledningsgruppen att även Viskaforsskolan bör ägnas uppmärksamhet. Dels har 
salsaresultaten varit påfallande låga över en lång räcka år och dessutom förklaras i just detta fall 
det goda betygen i år av att hela nio elever beslutades få gå om årskurs 9. Viskaforsskolan har 
dessutom just nu en pågående riktad skolinspektion utifrån de låga resultaten. 
  

Medelförändring

Skola BL EN HKK IDH MA M2 ML MU BI FY KE GE HI RE SH SL Sv/Sva TK Medel per elev

Bodaskolan 1,0 2,3 -0,3 0,7 1,8 0,1 3,2 1,5 1,3 0,4 0,9 0,4 -0,9 -0,7 -0,9 2,4 2,9 0,6 14,7

Dalsjöskolan 4-9 2,9 1,9 1,1 1,8 2,0 -1,2 7,5 2,1 -0,4 -0,4 -0,4 1,9 0,6 0,3 1,1 2,6 2,6 -0,2 18,6

Daltorpskolan 2,6 2,7 2,5 0,0 0,9 -1,1 7,5 2,1 1,7 1,9 1,9 2,2 2,3 1,8 2,1 3,0 2,5 1,2 31,7

Engelbrektskolan 3,1 2,2 1,4 1,7 1,4 0,5 2,8 2,5 1,3 0,8 1,3 1,4 1,6 0,9 1,0 2,8 3,4 1,5 29,0

Erikslundskolan 2,6 0,1 0,2 1,1 0,3 -1,8 5,2 0,6 1,8 2,6 1,5 0,4 -1,1 2,5 -0,9 1,1 0,8 1,2 14,9

Fristadskolan 7-9 1,2 1,0 1,2 1,6 -0,2 -0,5 3,8 1,4 0,7 0,5 0,1 0,0 2,2 0,1 1,5 1,6 1,7 1,2 15,4

Sandgärdskolan 3,1 3,0 2,9 3,5 3,2 3,3 3,8 4,3 3,5 0,8 2,6 2,2 2,2 -0,4 -0,4 2,9 3,4 1,9 41,4

Särlaskolan 5,7 3,3 -0,6 2,2 3,1 -2,5 6,2 0,4 3,3 1,9 0,9 2,8 4,0 5,6 4,4 2,9 2,1 1,0 43,6

Viskaforsskolan F-9 2,8 3,0 0,1 0,8 3,2 0,0 0,0 2,0 0,4 0,0 1,6 2,3 2,2 -0,7 -0,1 2,2 3,3 1,4 24,4

Genomsnitt 2,6 2,2 1,2 1,5 1,7 -0,1 4,8 2,1 1,4 0,8 1,1 1,5 1,3 0,7 0,8 2,5 2,6 1,0 25,7

Avvikelse från genomsnitt

Skola BL EN HKK IDH MA M2 ML MU BI FY KE GE HI RE SH SL Sv/Sva TK Medel per elev

Bodaskolan -1,6 0,1 -1,5 -0,8 0,1 0,2 -1,5 -0,5 -0,2 -0,4 -0,2 -1,0 -2,2 -1,4 -1,7 -0,1 0,3 -0,4 -11,0

Dalsjöskolan 4-9 0,3 -0,3 0,0 0,4 0,3 -1,1 2,7 0,0 -1,8 -1,2 -1,5 0,4 -0,7 -0,5 0,3 0,1 0,0 -1,2 -7,1

Daltorpskolan 0,0 0,5 1,3 -1,4 -0,8 -1,0 2,7 0,0 0,2 1,1 0,7 0,7 0,9 1,1 1,2 0,5 -0,2 0,1 6,0

Engelbrektskolan 0,5 0,0 0,3 0,2 -0,3 0,6 -2,0 0,4 -0,2 -0,1 0,2 -0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,8 0,5 3,3

Erikslundskolan 0,1 -2,1 -0,9 -0,4 -1,4 -1,7 0,4 -1,5 0,4 1,8 0,3 -1,1 -2,5 1,7 -1,8 -1,4 -1,9 0,2 -10,8

Fristadskolan 7-9 -1,4 -1,3 0,0 0,1 -1,9 -0,4 -1,0 -0,6 -0,7 -0,4 -1,0 -1,5 0,8 -0,6 0,7 -0,9 -1,0 0,2 -10,3

Sandgärdskolan 0,5 0,8 1,7 2,0 1,5 3,4 -1,0 2,2 2,1 -0,1 1,5 0,8 0,8 -1,2 -1,2 0,4 0,7 0,8 15,8

Särlaskolan 3,1 1,0 -1,8 0,8 1,4 -2,4 1,4 -1,6 1,9 1,1 -0,2 1,4 2,7 4,8 3,6 0,4 -0,5 0,0 17,9

Viskaforsskolan F-9 0,2 0,8 -1,1 -0,7 1,5 0,1 -4,8 -0,1 -1,0 -0,8 0,4 0,8 0,9 -1,5 -1,0 -0,3 0,6 0,4 -1,3



 

 
 

Låg- och mellanstadieskolorna 

Det finns inte tillgängligt några SALSA-värden eller Progressionsvärden för låg- och 
mellanstadieskolorna. Det vi har att utgå från här är främst det enda SCB värde för åk 6 som vi 
har tillgång till. Se figur 2 i början av rapporten. 
 
Enligt denna finns det fyra skolor som tydligt sticker ut när det gäller prestation i förhållande till 
modellberäknat värde nämligen; Byttorpskolan, Erikslundskolan F-6, Fjärdingskolan och 
Sjöboskolan. Dessa skolor är de som bör riktas uppmärksamhet och eventuella åtgärder för att 
förbättra sina resultat. Vilka åtgärder som behövs måste dock tas fram i samråd med skolorna 
utifrån vilka svagheter och åtgärder som framkommer i deras egna systematiska kvalitetsarbete. 
 
 

Åtgärdsplan 
 

Grundskoleförvaltningens organisation för skolutveckling 
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete sker i flera nivåer och bygger på 
subsidiaritetsprincipen. Subsidiaritet innebär att varje överliggande nivå ska stödja den 
underliggande nivån men att det stöd som ges av överordnade nivå måste vara utformat så att det 
inte inskränker friheten för dem som får del av stödet. Stödet får inte innebära att mottagarens 
självbestämmande riskeras. Ett sant stöd enligt subsidiaritetsprincipen måste vara hjälp till 
självhjälp. 
 
Förvaltningen har valt ha en linjeorganisation med fyra verksamhetschefer med cirka tio rektorer 
vardera under förvaltningschef och att till dessa verksamhetschefer dessutom ha stödfunktioner 
för HR, Ekonomi, Kvalitet och Utveckling, Elevhälsa samt Kost- och Lokalvård. 
 
Stödfunktionerna uppdrag är att operativ stödja, följa upp och utföra arbetsuppgifter åt 
verksamhetschefer och rektorer. De fyller också i viss mån en kontrollfunktion för att därigenom 
bidra till likvärdighet och god efterlevnad av styrdokument och legislatur i de fyra 
verksamhetsområdena. Detta kan tyckas stå i motsats till subsidiaritetsprincipen men anses ändå 
nödvändigt för att avlasta rektorer och verksamhetschefer så att de i huvudsak kan ägna sig åt det 
pedagogiska uppdraget. 
 
När det specifikt gäller det pedagogiska uppdraget innebär detta att det finns höga förväntningar 
på att varje nivå tar ansvar för och inom ramen för sitt mandat fördelar sina resurser så att 
måluppfyllelsen ökar. Detta sker i det systematiska kvalitetsarbetet som ska finnas på varje 
skolenhet samt på huvudmannanivå. 
 
Tabellen nedan ger en översikt av de olika nivåernas ansvarsområden och mandat att vidta 
åtgärder. Se figur 29. 
 



 

 
 

 
Figur 29 

 
Som framgår av matrisen är organisationen riggad för att i det löpande arbetet kunna fånga upp 
behov av utvecklingsinsatser på alla nivåer. Verksamhetscheferna menar i förvaltningsledningens 
gemensamma analys att de flesta av de brister som framkommer av resultatredovisningen i denna 

Nivå Ansvar Åtgärder

Elev Det egna skolarbetet.

Trygghet och studiero.

Delta efter bästa förmåga.

Lärare Elevernas kunskapsutveckling, 

trygghet och studiero.

Planering av den egna undervisningen utifrån en analys av elevernas 

kunskapsutveckling i förhållande till läroplan och kursplan.

Värdegrundsarbete utifrån styrdokument, klimatundersökningar eller 

andra behov.

Genomföra extra anpassningar för elever som behöver det.

Arbetslag inkl 

resurspersonal

Elevernas kunskapsutveckling, 

trygghet och studiero.

Samplanering av undervisning och insatser för trygghet och studiero.

Styra egna resurser till elever eller elevgrupper som behöver extra 

anpassningar utifrån en gemensam analys av resultat.

Bidra till det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) på skolenhetsnivå.

Rektor Elevernas kunskapsutveckling, 

trygghet och studiero.

Bedriva skolenhets SKA.

Organisera skolan för att maximera måluppfyllelsen.

Planera och genomföra kompetentsutvecklingsinsatser utifrån behov 

som identifierats i skolenehetens eller huvudmannens SKA.

Leda elevhälsans insatser för att ge de elever som behöver det 

särskilt stöd.

Verksamhetschef Elevernas kunskapsutveckling, 

trygghet och studiero.

Uppföljning av resultat inom verksamhetsområdet.

Uppföljning av skolenheternas SKA.

Planera och genomföra kompetentsutvecklingsinsatser utifrån behov 

som identifierats i skoleneheternas eller huvudmannens SKA.

Leda den egna verksamhetsutvecklarens och IKT-utvecklarens 

utvecklingsarbete riktat mot de skolenheter som behöver detta.

Förvaltningschef Elevernas kunskapsutveckling, 

trygghet och studiero.

Uppföljning av resultat inom förvaltningen

Med hjälp av Kvalitet och Utveckling genomföra huvudmannens SKA 

samt stödja rektorers och verksamhetschefers arbete med 

skolutveckling.

Med hjälp av Elevhälsan stödja rektorers arbete med skolutveckling 

och särskilt stöd.

Planera och genomföra kompetentsutvecklingsinsatser utifrån behov 

som identifierats i skolenehetens eller huvudmannens SKA.

Fördela resurser till skolenherna utifrån fastställd 

resursfördelningsmodell.

Leda Chef för Kvaitet och Utvecklings samt Chef för elevhälsans 

utvecklingsarbete riktat mot de skolenheter eller 

verksamhetsområden som behöver detta.



 

 
 

utredning redan har pågående åtgärder på skolorna utifrån lokala behov och prioriteringar och att 
just de skolor som utredningen lyfter fram också ägnas mer uppmärksamhet än de andra. 
Åtgärderna för respektive skola redovisas nedan. 
 
 

Åtgärder för de skolenheter som idag inte når förväntade resultat 
 
 
Bodaskolan 7-9 

Bodaskolans åtgärder för åk 9 för att öka antalet elever som erhåller behörighet till nationellt 
program. Juni 2020 erhöll eleverna behörighet till 84 % efter sommarskolan. Alla insatser är 
tidsbegränsat till läsåret 20/21 och efter analys se vilka åtgärder som skall fortsätta nästa läsår.  
 
Ansvarig för alla insatser och verksamheten är rektor Stefan Kristoffersen 
 
Frånvaro  

 Skolan har specifikt utvecklingsområde att förbättra elevernas närvaro. Aktiviteter på 
individ, grupp och skolnivå är inplanerade. Det handlar om att fördjupa arbetet med 
frånvarorutinen, utveckla de digitala verktygen för uppföljningen så att denna blir korrekt 
och säker t.ex. Dexter och skola24. Kompetensutveckling av personal ex Ångest och 
stress hos elever, samverkan med Navet. mm 

 
Extra stöd i skolarbetet 

 Lördagsskola: Erbjuder lördagsskola för alla elever som har betyg F eller riskerar att få F i 

betyg. Varannan lördag 3 timmar hela läsåret vid tio tillfällen. Totalt 30h 

 
Lovskola 

 Erbjuder lovskola på februarilovet 3 dagar/18h, påsklovet 3 dagar/18h och sommarlovet 
3 dagar/181h totalt 54h (elever har rätt till 50h stöd enl. Skolverket). 
 

 Organiserat stöd för läxläsning varje vecka vid två tillfällen @ 2h x 30v x2 = 120h samt 

vid tre tillfällen @ 2h x 30v x 3= 180h för elever med särskilt stöd i svenska språket vilket 

ger 300h  

 Möjlig tid att utöka inlärningstiden blir om man räknar på detta blir det: 204h och om 

man behöver särskilt stöd i svenska språket har man möjlighet till 504h under ett läsår. 

 
Extra anpassningar och särskilt stöd 

 Strukturerat och regelbundet arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.  

Lärarna har tid varje vecka för samarbete och att arbeta med anpassning och särskilt stöd 
för eleverna denna tid kallas för ”Pärmtid” och är 60 min/vecka.  
Vidare har de tid för uppföljning och utvärdering. Elevhälsan är tillgänglig för 
konsultation. Detta säkerställer att eleverna erhåller det stöd de har rätt till. 

 
Särskilt stöd 

o Anpassningar av schema. 

o Undervisning i mindre grupp 

o Individuella anpassningar.  

o Verksamhet i Studion, särskild undervisningsgrupp 

o Ett antal elever har enskilt stöd en till en. 

o Elevassistenter stöttar elever i behov av särskilt stöd. 



 

 
 

 
Språk/svenska 

 Svenska/svenska som andraspråk:  

Säkerställa att alla elever verkligen läser det ämne som de har rätt till/har behov av. 
 

 Insatser inom svenska: Intensivläsning för vissa grupper för att förstärka förståelsen i 

svenskaspråket. 

 
Moderna språk 

 Säkerställer att eleven läser det språkval som denne har behov av. Gäller elever som har F 
i svenska eller engelska. 
 

Lärare arbetar språkutvecklande i alla ämnen  
Bodaskolan har språkutvecklande undervisning som specificerat förbättringsområde. 
Detta har skett i samverkan med skolverket och ”Samverkan för bästa skola” sedan 2018. 
Insatsen fortsätter även avslutad samverkan. Alla lärare erhåller kompetensutveckling och 
arbetar med kollegialt lärande i ämneslag och arbetslag. Förväntade effekter 
- Ökad Studiero för eleverna  
- Ökad måluppfyllelse 
- Eleverna har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll  
- Alla lärare arbetar med bearbetning av ämnesbegreppen på lektioner – stöttning 
- I undervisningen finns en tydlig struktur för undervisningen med mål, 

kontextualisering, interaktion, stöttning och återkoppling  
- Ämneslag och arbetslag samverkar kring struktur för undervisning 
 

Matematik 

 Insatser inom matematik ges vid: Lördagsskola, läxläsning, lovskola. 

 
Nyanlända elever/ elever med annat modersmål än svenska 

 Studiehandledning utifrån behov.  för nyanlända/elever med annat modersmål än 

svenska. Skolan har i egen organisation skapat en heltid för studiehandledning i arabiska 

och ett antal timmar med spanska då CFL inte haft möjlighet att erbjuda den tid som 

elever har behov av. 

 

 Förberedelsegrupp för nyanlända elever. Eleven läser ämnen i denna grupp utifrån behov 

och övriga ämnen med sin klass. 

 

 Skolan har satsat på egen studiehandledare på 100% som förstärkning till de få timmar 

CFL erbjuder för att utveckla elevernas lärande på det nya språket.  

 
Systematiskt kvalitetsarbete 

 Betygsanalys av undervisande lärare, ämneslagen och skolledning: orsaker till F i betyg 

analyseras och åtgärder sätts upp på grupp och individ nivå. 

 

 I alla ämnen skrivs omdömen i Dexter, som skall vara klara v.43 och v.12. Därefter har 

lärarna utvecklingssamtal med eleverna. Samtalen skall vara klara v. 47 och v. 15. De 

elever med betyg F eller de som riskerar att få F i betyg har sina samtal först. Mycket 

fokus läggs på att klara alla kunskapskrav, hur och med vilken stöttning detta skall ske.  

 
  



 

 
 

Trygghet och studiero 

Aktivt arbete med trygghet och studiero. Området finns i skolans utvecklingsplan.  
Aktiviteter inom området ar bl.a. Aktivt samarbete med fritidsgårdar/fritidsledare, 
trygghetsgruppens arbete, utveckling av mentorstiden, effektiva och efterlevda 
ordningsregler, samarbete med tjejjouren/fältarna och magnolia, samt arbete med 
lektionsstrukturen.  Trygghet och Studiero är en av de viktiga förutsättningarna för att 
eleverna skall kunna inhämta kunskap. Bodaskolan har erhållit ökat resultat på 
skolklimatundersökningen på frågan trygghet under de senaste läsåren. Senast så låg 
siffran högst bland Borås stads högstadieskolor. Detta område behöver vi dock ständigt 
arbeta med då trygghet och studiero är en förutsättning för lärande.  
 
 

Motivation 

 Eleverna har motivationssamtal med klassföreståndare på mentorstiden.  

 

 Vi arbetar systematiskt med studieteknik på mentorstid (60 min/vecka) och i de olika 

ämnena. Även detta arbete har skolan samverkat kring med skolverket inom ramen för 

”samverkan för bästa skola”. Bodaskolan fortsätter detta arbete när samverkan tar slut i 

och med årsskiftet. Bland annat har vi tagit fram en modell/röd tråd som lärarna arbetar 

utifrån. Denna utvecklas hela tiden.  

 
 
 
Fristadskolan 

Identifierad brist 1 
Elevinflytandet måste stärkas 

Skolan har identifierat att elevernas inflytande på utbildningen behöver utvecklas då möjligheter 
att lära och utvecklas ökar när lärare utgår från elevers intressen och erfarenheter. Mer 
elevinflytande på undervisningen ska medverka till att ge alla elever bättre förutsättningar till ökad 
måluppfyllelse och kunskapsresultat.  Skolan har tillsamman med lärare och elever upprättat en 
”Handlingsplan för elevinflytande och delaktighet i undervisningen” vilken utgår från läroplanens 
uppdrag. (191211) 
 
Åtgärder  
Eleverna ska påminnas om handlingsplanen för elevinflytande och punkten ska tas upp på 
elevrådet. Lärarna ska fortsätta att arbeta med att öka elevinflytandet i undervisningen. 
Uppföljning sker genom att EHT gör klassrumsobservationer samt att elever får svara på en 
enkät. 
 
Läraren ska 

• svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och 
mognad, 

• svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen (Lgr 11, kap 2.3) 
 
På Fristadskolan ska eleverna få: 

• veta att de blir lyssnade på och att deras åsikter bemöts av lärarna 

• vara med och planera arbetsområden och ha förslag på hur lektionsplaneringen ska se ut 

• vara med och ge förslag på arbetssätt (enskilt, par, grupp, helklass) 

• vara med och ge förslag på arbetsform (muntligt, skriftligt, undersökande, ljud/bild mm.) 



 

 
 

• ge förslag på vilka bedömningsuppgifter man ska ha i de olika ämnena (prov, läxförhör, 
skriftligt, uppsats, muntlig redovisning mm.) 

• utvärdera arbetsområden så att undervisningen kan utvecklas ytterligare 

• veta att deras synpunkter räknas och att det märks på undervisningen 
 
Tidplan  
Arbetet är pågående varje dag på varje lektion under hela läsåret. EHT kommer under 
vårterminen (om Coraonastatusen tillåter detta) att göra observationer i klassrummen och särskilt 
beakta elevinflytandet. Utifrån kunskapsresultat, elevhälsans observationer och resultat från 
elevenkäter kommer lärare och skolledning föra en dialog om hur arbetet med elevinflytande 
utvecklats och om det påverkat kunskapsresultaten positivt. 
 
Ansvar  
Lärare arbetar utifrån handlingsplan med elever. 
Biträdande rektor tar upp hur handlingsplanen för elevinflytande tillämpas med eleverna på 
elevrådet. 
Rektor pratar med lärarna individuellt om hur de tillämpar handlingsplanen för elevinflytande.  
Rektor tar upp ämnet på APT. 
Rektor påminner regelbundet om elevinflytande i veckobladet till lärare och till elever 
 
 
Identifierad brist 2 
Arbetet med att öka närvaron måste stärkas 

Elever som har låg närvaro har också låga betyg. Forskning och beprövad erfarenhet visar att 
närvaro är kopplat till elevers upplevelse av skolanknytning. Det främjande arbetet utifrån skolans 
led ord ” Jag kan, jag vill, jag frågar- huvudsaken att jag vågar” är en del i att verka för att elever 
ska uppleva skolanknytning. Skolan har identifierat att de behöver utveckla arbetet med att 
tidigare upptäcka signaler på att elever riskerar låg närvaro samt hur skolan ska arbeta med att öka 
elevers närvaro. 
 
Åtgärder 
Arbete enligt Borås Stads handlingsplan för ökad elevnärvaro. 
Skolan arbetar med månadsuppföljningar på EHT och de olika professionerna går sedan till 
arbetslagen och följer upp vilka åtgärder som har vidtagits kring elever med låg närvaro. 
Samordnarna i arbetslaget har ansvar för att alla elever i arbetslaget uppmärksammas. EHT 
ansvarar för att göra analyser efter att utredningar om bristande närvaro gjorts och att analyserna 
resulterar i åtgärder för ökad närvaro. 
EHT gör även fördjupade utredningar om bristande närvaro och kontrollerar att handlingsplanen 
följs. 
 
Tidplan 
Uppföljning månatligen i arbetslagen. 
Rektor rapporterar till Grundskoleförvaltningen vilken orsak som föreligger för bristande 
närvaro. 
 
Ansvar 
Lärare ansvarar för att arbeta med elevers delaktighet och inflytande i undervisningen, eftersom 
det främjar skolanknytning. 
Studiecoacher arbetar för att stötta och motivera elever att vara delaktiga och närvarande. 
EHT ansvarar för att arbetet fortskrider. 
Rektor ansvarar för att alla elever uppmärksammas. 



 

 
 

Biträdande rektor ansvarar för att sammanställa de månatliga närvarolistorna. 
 
 
Byttorpskolan 

Identifierad brist 1 
Svårigheter för elever med annat modersmål 
Vi har många elever med annat modersmål än svenska, vilket i sig inte är en nackdel, men det gör 
att förståelse samt ordförrådet påverkas. På grund av språkbrist är mycket konflikter och oro i 
klasserna. Det finns många som har stora behov av hjälp i ämnena. Några av dem har hög 
frånvaro, saknar motivation och dagsformen avgör insatsen i skolan. Vi kan se hur gruppen 
påverkar måluppfyllelsen och att det finns alltid ett stort behov av att individanpassa.  
 
Åtgärder 
Reparationsveckor samt skolans resurser arbetar med intensivläsning i kortare perioder för elever 
med behov av extra anpassningar inom svenska under läsåret för att mer kunna ge möjligheten 
till ökad individualisering. 
 
Tidplan 
6 veckor – 8 veckor 
 
Ansvar 
Pedagoger, Speciallärare, Förstelärare 
 
Identifierad brist 2  
Brister i läsförståelse 
Läsförståelse är den del där de inte klarade målen p.g.a. svenska språket. Fokus ska ligga på 
begreppslig förståelse, läsförståelse och verktyg till att uttrycka sig i svenska i tal och skrift. I 
klassrummet pratas mycket om texter och ord som kommer upp i texten. Det visas bilder för att 
förtydliga vissa ord. I NP förväntas alla förstå vad texten handlar om, de elever som inte är födda 
i Sverige eller har varit här en längre tid får texter som de inte har någon relation till och har inte 
det ordförråd som krävs för att förstå vad texterna handlar om. 
 
Åtgärder 
Varje morgon startar klasserna med satsar högläsning eller bänkbok läsning och läsförståelse i alla 
ämnen och arbetar mer med att förklara ordens innebörd i alla ämnen med bildstöd. Så som 
begrepp i matematik och fakta ord i NO och SO.  I skönlitteraturen samtalas kring det eleverna 
läser. Boksamtal, litteratursamtal och att läsa mellan raderna. Eleverna arbetar med olika 
lässtrategier så som kopplingar och läsfixare. 
 
Tidplan 
Under hela läsåret med uppföljningar efter 6 veckor. 
 
Ansvar 
Pedagoger, Speciallärare, Förstelärare 
 
Identifierad brist 3 
Arbetet med elever inom NPF behöver stärkas 
Vi får fler elever med diagnoser inom AST, ADHD, språkstörning m.m och deras skolgång ska 
säkerställas precis som för våra andra elever. Vi märker att fler och fler elever har svårt att arbeta 
en längre tid, de har också svårt att vara i grupp. Fler elever behöver en till en undervisning. 
 
Åtgärder 



 

 
 

Byttorpskolan har flera rutiner som exempel pedagogisk utredning och åtgärdsprogram d.v.s. hur 
detta ska hanteras på skolan för att skapa en tydlig rutin kring detta och mer kvalitativ 
dokumentation. Det har startat med att 2 pedagoger är ansvariga för att utföra alla åtgärder i 
åtgärdsprogram för att tydligare kunna utvärdera resultat och se framsteg samt göra snabbare 
förändringar när åtgärd inte fungerar. 
 
Tidplan 
Period under 6 veckor 
 
Ansvar 
Specialpedagog, ansvarspedagoger som arbetar med ÅP, klasslärare 
 
Identifierad brist 4 
Oroliga elever på fritids. 

Det sociala klimatet på fritidshemmet påverkar också resultaten i grundskolan. Vi behöver skapa 
en bättre miljö där. 
 
Åtgärder 
På fritids har vi haft fritidsråd på varje avdelning, där vi har diskuterat olika saker där eleverna får 
vara med och bestämma. Tydligare struktur vid uppstart av fritidstid samt planerade aktiviteter. 
 
Tidplan 
Under lå 20/21 
 
Ansvar  
Fritidsansvarig  
 
Identifierad brist 5 
Det finns elever som inte klarar målen i simning. 
 
Åtgärder 
Vi harextra tillfällen för simundervisning i två grupper för de elever som inte klarar målen i 
simning. 
 
Tidplan 5 
Under lå 20/21 
 
Ansvar  
Idrottslärare  
 
 
Erikslundskolan F-6 

Identifierad brist 1 
Skolans rutin för mottagandet av nyanlända elever tillgodoser inte behov hos lärare och berörda 
elever. 

 
Åtgärder 
Handledning och workshops med Lena Thornéus från HiB samt utformande av ny rutin utifrån 
nya kunskaper. 
 
  



 

 
 

Tidplan 
Handledning och workshops genomförs under Ht-20. Arbetet med ny rutin sker fortlöpande 
under höstterminen -20. Beslut om ny rutin väntas 8/3 2021. Implementering påbörjas därefter, 
skolan förväntas klara av att följa ny rutin från start ht -21. 
 
Ansvar 
Planering av workshops och handledning genomförs av skolans projektgrupp tillsammans med 
Lena Thornéus. Projektgrupp ansvarar för framtagande av ny rutin. Rektor ansvarar för 
implementering av ny rutin. 
 
 
Identifierad brist 2 
Skolans interna kunskapsuppföljning fungerar dåligt och är inte systematiserad. 

 
Åtgärder 
Säkerställ att omdömen först in i IST enligt rutin. Systematisera arbetet med de 
kunskapskartläggningar som genomförs och för in dessa i årshjulet. 
  
Tidplan 
Gemensamt arbete med omdömen på studiedag 26/10 -20. Ledningsgrupp tar fram plan för hur 
enhetens kunskapsuppföljningar ska systematiseras och föras in i årshjulet. 
 
Ansvar 
Förstelärare ansvarar för studiedag 26/10. Ledningsgrupp ansvarar för att systematisera, 
förtydliga och planera för hur elevernas kunskaper följs upp i årshjulet. 
 
 
Identifierad brist 3 
Undervisningen tillgodoser inte alla elevers behov av tydlighet. 

 
Åtgärder 
Kollegialt lärande utifrån boken ”Lektionsdesign”. 
 
Tidplan 
Sker fortlöpande på kvällsarbetslag under läsåret 20/21. 
 
Ansvar 
Förstelärare 
 
 
Fjärdingskolan 

Identifierad brist 1  
Elever har bristande simkunskaper och får inte godkänt betyg i idrott.  

 
Åtgärder 
Öka simkunskapen genom mer simundervisning.  
Utökad simundervisning kan genomföras under förutsättning att skolan har personal som åker 
med eleverna till badhuset. Under rådande omständigheter, Covid-19, har många medarbetare 
varit frånvarande vilket inneburit att det saknas personal som åker med eleverna till 
simundervisningen.  
 
  



 

 
 

Tidplan 
Satsningen ska genomföras på skoltid och lovdagar under hela läsåret 20/21. 
 
Ansvar 
Rektor ansvarar för organisering av simundervisningen.  
Idrottslärare ansvarar för att avgöra vilka elever som har behov av mer undervisning i simning får 
möjlighet till det.  
 
Identifierad brist 2  
Elever har låga kunskaperna i svenska 

Det är vanligt att elever upplever skolsvårigheter under den första tiden i Sverige. Ett viktigt 
behov för majoriteten av skolans elever är att vi arbetar aktivt med svenska språket i alla 
skolämnen. Ett annat behov är att elever i behov av stöd på modersmålet skall ges detta stöd. 
 
Åtgärder 
Alla lärare deltar i kompetensutveckling i att utveckla undervisningen för nyanlända. 
Kompetensutvecklingen sker på ämneskonferenser.  
Alla årskurser arbetar med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.  
Skolan har särskilda undervisningsgrupper för de elever som har behov av mer stöd i 
undervisningen.  
Lärare med legitimation i Svenska som andra språk, SVA, förstärker sva i klasserna.  
Skolans satsar på individuella lässatsningar i årskurs 1 och 2 (sv/sva). 1,5 åa i årskurs 1 och 2 
arbetar enskilt med de elever som har svårt att komma igång med läsningen. Två pedagoger 
använder bland annat praxisalfabetet som ger stöd i inlärningen.  
En liten grupp elever i årskurs 1 har utökad timplan läsåret 20/21 för språkträning. Fem 
medarbetare arbetar med grupper.  
Årskurs 1-3: Undervisningen sker i mindre grupper. Sva-läraren följer i möjligaste mån 
klasslärarnas planering i svenska/sva med anpassningar utifrån elevernas behov. Helt nyanlända 
elever ges fler tillfällen till att arbeta med grundläggande svenska och matematik.  
Årskurs 4-6: Ansvarig sva-lärare undervisar i sva i klasserna när övriga elever har svenska. Läraren 
tar även ut grupper av elever minst fyra pass i veckan. Några av dessa elever är helt nyanlända. 
Det är stort fokus på läsinlärning.  
Skolan har organiserat två förberedelseklasser med prioriterad timplan för elever i stora behov av 
handledning på modersmålet och i undervisning i svenska som andraspråk.  
Resurspedagoger finns tillgängliga för att kunna stödja elever i situationer som de inte har 
erfarenhet av, detta gäller både i grundskola, förskoleklass och fritidshem.  
Elevernas får studiehjälp tre eftermiddagar i veckan för att kompensera elever som inte kan få 
hjälp/inte har förutsättningar att få stöd och inspiration i sina studier i hemmet.  
 
Tidplan 
Skolan planerar att starta upp särskilda undervisningsgrupper under vårterminen 2021.  
Förstärkt sva pågår i klasserna under höstterminen 2020.  
Kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt för lärarna har påbörjats under läsåret 20/21 
och pågår t.o.m. läsåret 23/24. Kompetensutvecklingen genomförs en gång i månaden.  
Extra undervisning i en liten grupp med utökad timplan varje vecka, för elever i årskurs 1. Pågår 
under läsåret 20/21.  
 
Ansvar 
Rektor ansvarar för enhetens inre organisation och fördelar resurser inom skolenheten efter 
elevernas olika förutsättningar och behov. 
Sva lärare ansvarar för undervisningen i ämnet sva i klasserna.  
Rektor och Förstelärare ansvarar för kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt.  



 

 
 

 
 
Identifierad brist 3 
Skolan behöver öka elevernas kunskaper i NO ämnen och teknik. 

Kompetensen hos lärarna som undervisar i NO och teknik ska utvecklas för att få ökad 
likvärdighet vid bedömning av ämnena. Fjärdingskolan behöver organisera NO och teknik 
undervisningen på ett sätt som gynnar alla elever.  
 
Åtgärder 
Skolans personal reviderar skolans arbetsplan i ämnena NO och teknik för alla årskurser. 
Lärarna arbetar med att bryta ner kunskapskraven och ta fram exempeluppgifter. 
Lärarna fokuserar på språkets betydelse för elevernas kunskapsinhämtning.  
Öka elevernas delaktighet i undervisningen. Utöver elevråd och klassråd säkerställs elevernas rätt 
till delaktighet och inflytande i det vardagliga arbetet med bedömning för lärande, BFL. En 
central del i BFL är att pedagogerna skall utveckla elevernas förmåga att se hur det egna lärandet 
utvecklas och att de skall veta var de befinner sig i processen i förhållande till kunskapskraven. 
Mentorssamtal mellan elev och lärare visar vägen mot målen. Dessa samtal bidrar till att eleverna 
får ge sin syn på hur arbetet skall ske utifrån var och ens förutsättningar.  
Fokusera på varierande arbetssätt och undervisningsmetoder. 
Berörda lärare deltar i ämneskonferenser och får handledning av förstelärare.  
Rektor ser över organisationen med ämneslärare.   
Alla lärare som undervisar i No-ämnen och teknik deltar i ämneskonferenser som syftar till att 
förbättra undervisningen, skapa större likvärdighet och öka måluppfyllelsen och elevernas 
delaktighet.  
Förstelärare leder det kollegiala lärandet. Rektor följer arbetet noggrant och kommer tillsammans 
med lärarna att analysera resultatet.  
 
Tidplan  
Åtgärderna påbörjades i augusti 2020 och pågår t.o.m. läsåret 23/24.   
En första utvärdering kommer att ske i december 2020. 
 
Ansvar 
Rektor ansvarar för att ge tid för kompetensutveckling i No och teknik.  
Rektor ansvarar för att leda arbetet tillsammans med förstelärarna. Rektor ansvarar också för att 
följa upp arbetet och analysera resultatet.  
Specialpedagog ansvarar för handledning och revidering av arbetsplanen.  
Förstelärare ansvarar för kompetensutveckling och handledning av kollegor.  
 
Identifierad brist 4   
Förbättra möjligheten att möta alla elever utifrån deras behov.  

 
Åtgärder 
Arbeta aktivt med processen särskilt stöd.  
I arbetslagen sker en systematisk planering och uppföljning av undervisningen. Fokus ligger på 
elever som har behov av särskilt stöd eller extra anpassningar.  
Resurser omfördelas efter behov. 
 
Tidplan 
De systematiska uppföljningarna och analyserna undervisningen genomförs minst en gång i 
månaden under läsåret 20/21.  
Analyserna av elevernas måluppfyllelse sker minst en gång per månad.  
 



 

 
 

 
Ansvar 
Rektor ansvarar för uppföljning och analys av elevernas måluppfyllelse och resursfördelning.  
Förstelärare och specialpedagog ansvarar för uppföljning och analys av undervisningen.  
Förstelärare och elevhälsopersonal ansvarar för handledning till lärare och elevassistenter.  
Förvaltningen har ansvar att fördela resurser, såväl personella som ekonomiska resurser. 
 
 
Sjöboskolan. 

Identifierad brist 1 
Samverkan mellan hemmet och skolan behöver stärkas 

Målet är att elev och VH ska ha god kännedom om elevernas kunskapsutveckling och känna till 
vad som krävs för att nå längre i sin utveckling. VH och skola samverkar tillsammans för att 
gemensamt nå en högre måluppfyllelse.  
 
Åtgärd 
Arenaskolan kommer att arbeta med externa aktörer där skolan blir en del av samhället och 
samverkan mellan funktionerna tillsammans bildar en enhet. Arenaskolan: samverkan 
föreningslivet, kommunala verksamheter och skolan organiserad läxhjälp/ läs stuga 
 
Tidsplan 
Arenaskola har planerats och skall implementeras under VT 21  
 
Ansvar 
Rektor 
 
Identifierad brist 2 
Skolan behöver utveckla arbetet med Extra anpassningar & särskilt stöd 

 
Åtgärd 
Särskilt stöd skall i större utsträckning distribueras på gruppnivå. 
Speciallärarna arbetar med fler elever i enlighet med pågående ÅP baserat på perioder om 8 
v/period. Speciallärarna arbetar med individuellt anpassade läromedel. 
Läsinsatser: Lexplore, kartlägger och visar på behov som skolan arbetar vidare med genom 
riktade läsinsatser i ska. Läsbad. Fritidshemmet ska stötta elever i skolarbetet t.ex. via organiserad 
läxläsning och lässtunder. 
 
Tidsplan 
Organisation för särskilt stöd har implementeras med start aug 20 och kommer att fortsätta 21 
 
Ansvar 
Rektor 
 
 
Viskaforsskolan 7-9 

Identifierad brist 1 
Den rådande studiekulturen på skolan behöver stärkas. 

Vi måste arbeta aktivt för att skapa en positiv studiekultur där eleverna känner att det de gör i 
skolan ger resultat på både lång och kort sikt. 
 
  



 

 
 

Åtgärder 
Detta gör vi genom hög vuxennärvaro och genom att skapa en god undervisningsmiljö som 
gynnar elevers studiemotivation. Vi har även startat en tjejrespektive en killgrupp som ett led i det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 
 
Tidsplan 
Löpande under läsåret och kommande läsår 21/22. 
 
Ansvar 
All personal som arbetar på skolan, rektor, pedagoger och elevhälsoteam. 
 
Identifierad brist 2 
Samverkan med hemmet och vårdnadshavare behöver stärkas 

Skolan har identifierat en möjlighet till ökad samverkan med hemmet och vårdnadshavare. Hög 
grad av familje- och samhällsengagemang är en identifierad framgångsfaktor för skolors arbete 
med att nå högre måluppfyllelse. Skolverket har identifierat följande områden kring samverkan 
med vårdnadshavare: 

• Skolan har en överenskommelse om gemensamma förhållningssätt. 

• Föräldrar och vårdnadshavare används som kompetenta resurser i elevernas lärande. 

• Skolan har system för möten och samverkan. 

• Ledning och personal har god insikt i hur man ska agera normkritisk inom området 
samverkan. 

• Ledning och personal har goda kunskaper om de lagar, förordningar och den juridik som 
reglerar samverkan. 

 
Åtgärder 
Mentorerna skriver veckobrev varje vecka. På så vis informeras vårdnadshavarna löpande om vad 
som händer i skolan samt vad deras barn arbetar med. I veckobrevet inkluderas även information 
om aktuella arbetsområden och kommande prov och inlämningar. Att öka skolans transparens 
och därmed samarbetet mellan skolan och hem, ses som ett viktigt steg i att öka engagemanget i 
elevernas skolframgångar. 
 
Tidsplan 
Arbetet har initierats under HT20 som ett steg i att kvalitetssäkra undervisningen och 
kommunikationen med vårdnadshavare och elev under den pågående pandemin, som för många 
elever har resulterat i frånvaro och perioder med distansstudier. Arbetet utvärderas löpande för 
att skolan ska identifiera ytterligare förbättringsinsatser kopplade till samverkan. 
 
Ansvar 
All personal som arbetar på skolan, rektor, pedagoger och elevhälsoteam. 
 
Identifierad brist 3 
Det språkutvecklande arbetet behöver stärkas 

Skolan kartlägger läs- och skrivutvecklingen hos samtliga elever. Efter bedömning och analys bör 
detta styra hur skolan organiserar och strukturera sin verksamhet på organisations-, grupp- och 
individnivå. Skolans kartläggning tyder på att många elever har behov av att arbeta språk-, läs- 
och skrivutvecklande i alla ämnen, något skolans undervisande lärare i svenska bekräftar. Skolan 
har följaktligen behov av att ta fram en gemensam handlingsplan för hur vi ska arbeta med 
språkligt tillgängliga lärmiljöer. Den ska fungera som ett stöd för skolans pedagoger i språk-, läs- 
och skrivundervisningen samt ger oss en gemensam referensram att förhålla oss till när vi 
diskuterar vad vi gör, när vi gör det och hur vi gör det. 



 

 
 

 
Åtgärder 
Vi initierar ett utvecklingsarbete då vår analys visar att verksamheten har behov av att utveckla 
språkligt tillgängliga lärmiljöer i alla ämnen, för en ökad kvalitativ och likvärdig utbildning för alla 
elever. Detta innebär att alla lärare på skolan måste arbeta språk-, läs- och skrivutvecklande. 
Målsättningen med utvecklingsarbetet är att skapa lärmiljöer där eleverna möter en målmedveten 
och strukturerad språklig stimulans som inte begränsas till vissa arbetsmoment eller ämne, utan 
genomsyrar all undervisning i skolan. Elevernas språk-, läs- och skrivutveckling ska 
fortsättningsvis regelbundet och systematiskt följas upp och eleverna involveras i undervisningen 
genom kontinuerlig feedback. Elever i svårigheter ska uppmärksammas och få stöd för att 
komma vidare i sin utveckling. Vi ska således fokusera på elevernas lärprocesser istället för att 
förklara elevernas dåliga resultat med brister hos eleverna. Tillsammans ska vi sträva efter att 
förstå sambandet mellan den undervisning vi bedriver, dvs. det vi gör, och det eleverna lär sig, 
dvs. det vi uppnår med det vi gör. 
 
Tidsplan 
Det språkutvecklande arbetet har initierat i liten skala under innevarande läsår (20/21). Detta 
arbete kommer att utvidgas och intensifieras i samband med implementeringen av de nya 
kursplanerna under läsåret 21/22. Vår analys visar att det språkutvecklande arbetet inte är ett 
projekt som ska genomföras, utan en utvecklingsprocess som ska initieras och fortgå, då det 
handlar om en fortbildning av pedagogerna som ska resultera i ett nytt förhållningssätt i 
undervisningen. 
 
Ansvar 
Rektor Frans Stjerna, skolans förstelärare samt alla undervisande lärare och annan personal på 
skolan som är kopplade till elevernas undervisning, exempelvis resurspedagoger. 
 
Identifierad brist 4 
Arbetet med tydliggörande pedagogik, multimodala undervisningsmetoder och redovisningsformer 
behöver utvecklas. 

På skolan finns årskurs 7-9, tre-fyra klasser i varje årskurs, med omkring ca 23-30 elever per klass. 
Skolans pedagoger har tilldelats var sitt klassrum, vilket innebär att eleverna rör sig i skolans 
lokaler för att på så vis delta i undervisningen. Målsättningen är att alla lärare ska ha samma 
ramstrukturer i sitt respektive klassrum, dvs. alla ska börja och avsluta lektionen på samma sätt, 
använda sig av samma struktur på tavlan samt ge instruktioner på samma sätt, men observationer 
i olika lärmiljöer visar att det inte alltid fungerar så i praktiken. Observationer av undervisningen 
har bidragit till en ökad förståelse för hur olika elevgrupper reagerar vid mötet med olika 
lärmiljöer. Några av skolans lärare arbetar med multimodala undervisningsmetoder, dvs. muntliga 
genomgångar kombineras med skriftliga instruktioner och filmer. Såväl arbetsmetoder som 
redovisningsmetoder varieras och eleverna arbetar både enskilt och i grupp. Under dessa 
lektioner fungerar lärmiljön väl för många elever. 
 
Åtgärder: 
Att fortbilda skolans pedagoger i hur de ska arbeta med tydliggörande pedagogik och 
multimodala undervisningsmetoder och redovisningsformer har identifierats som ett didaktiskt 
utvecklingsområde på organisationsnivå. Under VT21 genomförs auskulteringar som ett steg i det 
kollegiala lärandet. 
 
Tidsplan 
Arbetet initieras i samband med implementeringen av de nya kursplanerna under VT21 och 
fortbildning kommer därefter ske löpande och arbetet utvärderas kontinuerligt 
 



 

 
 

Ansvarig 
Rektor Frans Stjerna, Specialpedagog Hanna Karlgren, skolans förstelärare samt all pedagogisk 
personal på skolan. 
 
Identifierad brist 5 
Andelen behöriga pedagoger behöver öka 

Skolan har låg andel behöriga pedagoger. Det är svårt att rekrytera pedagoger till skolan och 
Viskaforsområdet. Mycket tid får läggas på att handleda outbildad personal i hur de ska planera 
och strukturera sin undervisning samt bedöma och betygsätta eleverna. Därtill behövs 
omfattande stöttning för att obehöriga pedagoger ska kunna identifiera hur elevernas 
utvecklingsprogression och kunskapsinhämtning ser ut, samt vilka åtgärder och insatser som 
behöver göras för eleverna. 
 
Åtgärder 
Öka antalet behöriga pedagoger på Viskaforsskolan åk 7-9 
 
Tidsplan 
Löpande 
 
Ansvar 
Frans Stjerna, rektor  
 
 

Åtgärder på huvudmannanivå 
 
Matematik 

I Grundskoleförvaltningens analys av elevers resultat i ämnena framkommer det att matematik är 
det kärnämne som eleverna har lägst resultat i och som förvaltningen avser att prioritera som 
utvecklingsområde i denna åtgärdsplan, och som därmed också kommer finnas med i 
Grundskoleförvaltningens utvecklingsplan 2021. 
 
Förvaltningen har påbörjat analysen utifrån nuvarande läge avseende ämnet matematik. Bland 
annat har chef kvalitet och utveckling och strategisk utredare träffat en grupp av rektorer, 
speciallärare och förstelärare med hög kompetens inom matematik för samtal om 
matematikundervisningen i Grundskoleförvaltningen. 
 
Analysen behöver fördjupas bland annat med en djupare kartläggning av elevernas resultat i 
matematik i varje skolenhet över tid. Detta är en av insatserna som ska prioriteras tidigt när 
åtgärder inom utvecklingsområdet startar. 
 
Andra delar som framkommit i analysen och tankar om insatser så här långt är följande: 

 Organisering av genomförandet av matematikundervisningen i skolorna 

 Organisering av utvecklingen av matematikundervisningen i skolorna 

 Det systematiska kvalitetsarbetet i matematik i skolorna 

 Huvudmannens uppföljning av matematik inom det systematiska kvalitetsarbetet 

 Strukturer och processer för att ta tillvara skickliga matematiklärares kompetens inom 
skolenheten och inom F-9-området/verksamhetsområdet 

 Strukturer och processer för att stödja och kompetensutveckla obehöriga lärare i 
matematik inom skolenheten och inom F-9-området/verksamhetsområdet 

 
 



 

 
 

Frånvaro 

En av de enskilt största bristerna som framkommer av denna utredning är att många elever har 
en alldeles för hög oroväckande frånvaro och att denna starkt påverkar skolresultaten negativt. 
Det finns en tydlig koppling till elevernas socioekonomiska bakgrund och särskilt nyanlända och 
invandrade elever i stort är överrepresenterade. Även elever inom NPF har en stor 
frånvaroproblematik. Det finns stora skillnader mellan skolorna när det gäller andel elever med 
oroväckande stor frånvaro. Det är därför viktigt att fokusera utvecklingsinsatser och stöd mot de 
skolor som behöver det mest. Arbetet måste därför ske utifrån löpande aktuell frånvarostatistik 
och matchas mot övrigt pågående utvecklingsarbete för aktuella skolor. 
 
För att utveckla arbete med frånvaro och förbättra elevernas närvaro ska följande åtgärder vidtas. 
Se figur 30. 
 

 
Figur 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Joakim Cannerfors 
Strategisk Utredare 
Grundskoleförvaltningen 

Identifierad brist Åtgärd Tidplan Ansvar Genomfört Not

Plan för frånvarohantering Ta fram gemensam plan VT19 CKoU Genomfört

Plan för frånvarohantering Implementering av plan VT19 CKoU Genomfört Behöver ny implementering

Krismedvetenhet rektorer Utredning VT20 Str.Utr Genomfört

Problem med schemaläggning Skapa en gemensam tjänst Elevhälsa och Systemstöd HT20 CEH, CEk Påbörjat

Problem med schemaläggning Kartlägga skoladministratörers förmåga HT20 CHR CEk Påbörjat

Problem med kvitteringsgrad Ta fram statistik och följa upp kvitteringsgrad Löpande CKoU, VC, Rektor Pågår

Plan för frånvarohantering Revidering av plan HT20 CKoU Genomfört

Krismedvetenhet rektorer Kompetensutveckling Rektorer på RECM HT20 CKoU, Str.Utr Genomfört

Krismedvetenhet personal Utbildningsfilm och diskussionsunderag Skola IFO HT20 Str.Utr Genomfört

Dålig social hållbarhet frånvaro Gemensamt VU-team med IFO HT20 CEH, FC IFO Genomfört Teamet på plats men nu börjar arbetet

Plan för frånvarohantering Implementering av reviderad plan VT21 CKoU Påbörjat

Krismedvetenhet personal Tillfälle att se filmen och diskutera frågorna VT21 Rektor,EC Påbörjat

Kunskapsbrist och inställning hos VH Flerspråkiga filmer och foldrar till vårdnadshavare HT21 CEH, C CFL Ej påbörjat

Kunskapsbrist och inställning hos VH Utbildning om vikten av närvaro för nyanlända VT22 C CFL Ej påbörjat Vid varje mottagande

Mer implementering av plan behövs Fördjupade implementeringsinsatser av plan VT23 CEH, FC IFO, VC, Rektor Ej påbörjat

Orsaker till elevfrånvaro okänd Fördjupad analys av frånvaroorsaker VT23 CEH, FC IFO, VC, Rektor Ej påbörjat

Generellt hög oroväckande frånvaro Metodutveckling GR och IFO VT23 CEH, FC IFO, VC, Rektor Ej påbörjat

Dålig samverkan mellan GRF o IFO Samverkan GR och IFO VT23 CEH, FC IFO, VC, Rektor Ej påbörjat

Dålig samverkan med övr vh Utvecklad samverkan med andra verksamheter VT23 CEH, FC IFO, VC, Rektor Ej påbörjat

Generellt hög oroväckande frånvaro Halvera andelen elever med oroväckande frånvaro VT23 CEH, FC IFO, VC, Rektor Ej påbörjat

Inget centralt stödteam Stöd i särskilt svåra individärenden av VU-team CEH Ej påbörjat Svårt idag att veta när detta är möjligt
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Linda Wilhelmsson, sekreterare 
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Inledning
Stadsrevisionen har under slutet av 2020 och början av 
2021 uppmärksammat förhållandena omkring ärende
beredningen inför Kommunfullmäktiges beslut om 
riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder.

Att ärenden som behandlas av Kommunfullmäktige ges 
ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag inför beslut 
handlar ytterst om att upprätthålla kommuninnevånarnas 
för troende för Kommunfullmäktiges beslut. På så vis är 
det av principiell vikt att dessa ärenden bereds i enlighet 
med lagstiftningens krav. Den principiella beskaffenheten 
blir särskilt stor då ärendet omfattar regler och riktlinjer 
för hur lagstiftningens krav i dessa delar ska tillgodoses 
framöver i Borås Stad. 

Syfte och frågeställningar
Granskningens syfte är att granska ärendeberedningen 
inför Kommunfullmäktiges beslut om riktlinjer för bered
ningsprocess – Borås Stads nämnder. Den huvudsakliga 
revisionsfrågan är om Kommunstyrelsens beredning av 
ärendet har varit tillräcklig. 

Revisionskriterier
Revisionskriterier är Kommunallagen och övriga till
lämpliga lagar och föreskrifter. Lokala styrdokument inom 
området utgör också revisionskriterier.

Granskningsansvariga
Granskningsansvarig är revisionschef Andreas Ekelund 
och granskningsmedarbetare är kommunal yrkesrevisor 
Samuel Kaufman. 

Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och in
tervjuer med berörda tjänstepersoner vid Stadslednings
kansliet. Intervjuade har tillställts rapportutkast för fak
tagranskning.

Granskningsresultat
Stadsrevisionens tidigare granskning inom området 
Stadsrevisionen genomförde 2018 en granskning av 
Kommunstyrelsens ärendeberedning. Granskningen vi
sade på stora brister när det gällde följsamhet gentemot 
lagstiftningens intentioner och vissa administrativa pro
cesser. Bristerna inom området bedömdes så betydande 
att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses 
som ändamålsenlig.

I slutet av 2018 skickades ett förslag på gemensam bered
ningsprocess från Stadsledningskansliet ut till samtliga 
nämnders förvaltningar i Borås Stad i form av en för
valtningsremiss. Remissen behandlades och besvarades 
av merparten av förvaltningarna och en av nämnderna.1 
Samtliga de inkomna remissvaren från förvaltningarna 
såg positivt på att Borås Stad tog fram en gemensam be
redningsprocess så långt det var möjligt.2 Den 6 maj 2019 
skickades en fastställd gemensam beredningsprocess ut till 
förvaltningarna kallad Gemensam beredningsprocess – 
Borås Stads nämnder. Beredningsprocessen var fastställd 
av kommunchefen och inte behandlad politiskt.3 

Stadsrevisionen granskade 2019 ärendeberedningen i 
Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömde bl.a. att 
nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierade i stor 
utsträckning, att förtroendevalda i Borås Stad därmed 
hade olika förutsättningar när beslut ska fattas och att 
Borås Stad saknade beslutade regler och riktlinjer för hur 
ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska och 
bör gå till. I granskningen gjorde Stadsrevisionen också 
bedömningen att avvikelserna inte var lika omfattande 
som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt 
de instruktioner som angavs i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. 
Dokumentet var därutöver inte fastställd av en behörig 
instans.

Granskade nämnder, med undantag för Samhälls bygg
nads nämnden och Miljö och konsumentnämnden, 
bedömdes inte ha en helt ändamålsenlig ärendebered
ningsprocess. Berörda nämnder behövde förbättra trans
parensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördel
ningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina 
ärendeskrivelser. De behövde vidare säkerställa att bered
ningsunderlagen var sakliga, opartiska, baserade på en 
professionell sakkunskap och att de omfattade en allsidig 
belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömde vidare att samtliga nämnder, i 
beaktande av lagstiftningens krav och intentioner inom 
området, behövde fastställa och tydliggöra nämndens ären
deberedningsprocess. Detta kunde enligt Stadsrevisionens 
bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett så
dant arbete borde i Stadsrevisionens mening hållas sam
man av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog 
med samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma

1 Protokoll, Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-26 § 69 
2 Remissvar Dnr KS 2019-00106
3 Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06
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vägledande principer och bestämmelser för ärendens be
redning i Borås Stad skulle enligt Stadsrevisionens bedöm
ning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

15 nämnder och Kommunstyrelsen har svarat på Stads
revisionens granskningsrapport. I sina svar angav tolv av 15 
nämnder att en gemensam ärendeberedningsprocess behö
ver tas fram i Borås Stad. Tio av 15 nämnder framförde på 
olika sätt att den gemensamma beredningsprocessen bör 
tas fram i bred dialog mellan nämnder och förvaltningar 
i enlighet med Stadsrevisionens rekommendation.4  

I sitt svar på Stadsrevisionens granskning 21 september 
2020 menade Kommunstyrelsen att den framtagna be
redningsprocessen hade som syfte att vara en vägledning 
och en rekommendation för Stadens förvaltningar men 
att man hade som ambition är att revidera rutinen och 
sedan föreslå Kommunfullmäktige att fastslå den. I arbetet 
skulle även ingå att slå fast rollfördelningen mellan förtro
endevalda och tjänstepersoner vad gäller skrivelsemallen.5

Beredningen inför Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen genomförde under hösten 2020 en 
beredning som avsåg beslut om riktlinjer för berednings
process för Borås Stads nämnder. Intervjuade tjänste
personer vid Stadsledningskansliet uppger att endast 
Kommunstyrelsen deltagit i beredningen av den gemen
samma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder. 
Ingen annan nämnd har getts möjlighet att yttra sig i 
ärendet genom remiss eller på annat sätt varit delaktig i be
redningen av ärendet. Intervjuade förklarar förhållandena 
med att riktlinjerna till stor del har samma innehåll som 
riktlinjerna som fastställdes av kommundirektören under 
2019. Dessa riktlinjer skickades då på förvaltningsremiss 
till samtliga förvaltningar. Svaren från förvaltningsremis
sen bedömdes som tillräckliga även för framtagandet av 
de riktlinjer som Kommunfullmäktige skulle fatta beslut 
om i december 2020. 

Den 23 november 2020 antog Kommunstyrelsen Rikt
linjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder. 
Kommun styrelsen undantas riktlinjerna eftersom 
Kommun styrelsen har en annan organisation kring nämn
den med olika programområden för  kommunalråden. 
Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö 
och konsumentnämnden från den gemensamma bered

4 Samtliga nämnders svar finns tillgängliga på Stadsrevisionens hemsida: 
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/
kommunfullmaktige/stadsrevisionen/stadsrevisionensrapporter/
revisionsrapporter2019.4.15e83ead170c017ec9afbde.html 
5 Kommunstyrelsen; Svar på revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder. 2020-09-21 Dnr KS 2020-00224 1.2.3.3

ningsprocessen i de ärenden som berör myndighetsutöv
ning. Två av Kommunstyrelsens ledamöter reserverade sig 
mot beslutet och yrkade bifall till ett alternativt förslag 
till beslut.6

Den 10 december 2020 beslutade Kommunfullmäktige att 
anta Riktlinjer för beredningsprocess i enlighet med försla
get från Kommunstyrelsen. Elva av Kommunfullmäktiges 
ledamöter från samma parti reserverade sig mot beslutet 
till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen.7 Beslutet 
om riktlinjer för beredningsprocess Borås Stads nämnder 
anslogs på kommunens anslagstavla 18 december 2020. 
Ingen överklagan av beslutet har inkommit.

Stadsrevisionen kan konstatera att endast Kommun
styrelsen berett riktlinjerna avseende den gemensamma 
beredningsprocessen. Den gemensamma beredningspro
cessen gäller inte för Kommunstyrelsen. Processen gäller 
för samtliga övriga nämnder med vissa mindre undantag. 
Ingen nämnd vars verksamhet berörs av ärendet har del
tagit eller getts möjlighet att yttra sig i beredningen av 
ärendet. 

Kommunallagen (KL)

I kommunallagens (2017:725) femte kapitel framgår lag
stiftningens regelverk för ärendens beredning. I 5 kap. 26 § 
framgår att innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det 
ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde 
ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. I 5 kap. 27 
§ anges att om ett ärende har beretts bara av en fullmäkti
geberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ären
det berör alltid ges tillfälle att yttra sig. Kommunstyrelsen 
ska enligt 5 kap. 28 § alltid ges tillfälle att yttra sig i ett 
ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en 
fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska vidare lägga 
fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan 
nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.

Ärenden som avgörs av Kommunfullmäktige omfattas till 
största delen av det s.k. beredningstvånget. Det innebär 
att alla ärenden i Kommunfullmäktige måste ha beretts 
av en nämnd som ärendet berör eller av en fullmäktige
beredning. Syftet med detta är att säkerställa att ärenden 
som tas upp i Kommunfullmäktige ges ett tillförlitligt 
och allsidigt belyst underlag inför beslut.8 Ytterst hand
lar det om att upprätthålla medborgarnas förtroende för 
Kommunfullmäktiges beslut.9 

6 Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-23 § 458, Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0 
7 Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-10 § 171, Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0
8 Prop. 1990/91:117 s 81
9 SKL Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis. 2011: s 358f 
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Kommunstyrelsen är alltid den sista instansen i bered
ningsprocessen och ytterst ansvarig för beredningen av 
alla ärenden. Vilka nämnder i övrigt som bör delta i be
redningen beror på det enskilda ärendets art. En nämnd 
bör dock i normalfallet alltid få yttra sig i ett ärende som 
berör nämndens verksamhetsområde.10 

En av nämndernas huvuduppgifter är att bereda de ären
den som ska avgöras av Kommunfullmäktige. Det är 
Kommun fullmäktige som bestämmer vilka nämnder 
som ska delta i beredningen av ärendena. Urvalet mås
te dock ske på saklig grund, vilket bl.a. innebär att en 
nämnd inte får uteslutas ur beredningen av rent godtycke. 
Kommunfullmäktige kan nöja sig med att endast låta en 
nämnd vars verksamhetsområde berörs bereda ärendet 
utöver Kommunstyrelsen om det finns särskilda skäl för 
det. En del ärenden bör på grund av sin karaktär beredas 
enbart av Kommunstyrelsen. Dock bör endast undantags
vis de nämnder som sköter obligatoriska uppgifter enligt 
speciallagstiftning kunna förbigås. Detta gäller särskilt 
centrala nämnder med sådana uppgifter.11

Kommunallagen anger även ett antal områden som un
dantas beredningstvånget. Beredning behöver inte ske 
vid valförrättning, behandling av revisionsberättelse eller 
beslut om ansvarsfrihet. Brådskande ärenden får avgöras 
trots att ärendet inte har beretts om samtliga närvarande 
ledamöter är ense om beslutet.12 Alla ärenden som inte 
omfattas av undantagen måste beredas.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan 
författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i 
frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem.13 

Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verk
samhet en självständig beslutanderätt. I nämndernas 
uppgifter kan också ingå att bestämma formerna för 
hur vissa tjänster ska tillhandahållas kommunens med
lemmar. Nämndernas verksamhet ska enligt 6 kap. 6 § 
KL bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som 
Kommunfullmäktige bestämt. När det gäller sådan myn
dighetsutövning som en nämnd utövar mot någon enskild 
får Kommunfullmäktige inte bestämma hur nämnden i 
ett särskilt fall ska besluta.14 

10 Prop. 1990/91:117 s 184f
11 Ibid. Prop. 2016/17:171 Se även: Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en 
kommentar. 2019: s91 och: Danielsson, Axel; Kommunal nämndsadministration. 
SKLKommentus 2018:76ff.
12 5 kap. 29-32§§ Kommunallagen
13 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:126ff
14 12 kap. 2 § Regeringsformen

Varje medlem av en kommun har enligt 13 kap. 1 § KL 
rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad ge
nom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. En av de 
beslutstyper som får överklagas är enligt 13 kap. 2 § KL 
beslut av Kommunfullmäktige. Överklagandet ska enligt 
13 kap. 5 § KL ha kommit in till förvaltningsrätten inom 
tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommu
nens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Om ingen begär laglighetsprövning av ett beslut blir det 
giltigt, det vill säga vinner laga kraft. Beslutet blir då giltigt 
även om det inte är formellt eller juridiskt riktigt.15

Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen inför 
beslut om riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads 
nämnder. Stadsrevisionens roll är att granska om verk
samheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekono
misk synpunkt tillfredsställande sätt och om den inter
na kontrollen är tillräcklig. Granskning av den interna 
kontrollen innefattar bl.a. att beredning sker i enlighet 
med lagstiftning och interna rutiner och riktlinjer. Det 
är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställning till om 
kommunala beslut som fattats är lagenliga.

Att ärenden som behandlas av Kommunfullmäktige ges 
ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag inför beslut 
handlar ytterst om att upprätthålla kommuninnevånarnas 
förtroende för Kommunfullmäktiges beslut. På så vis är 
det av principiell vikt att dessa ärenden bereds i enlighet 
med lagstiftningens krav. Den principiella 
beskaffenheten blir särskilt stor då det granskade ärendet 
omfattar regler och riktlinjer för hur lagstiftningens krav i 
dessa delar ska tillgodoses framöver i Borås Stad.

Alla ärenden, med några få undantag, som beslutas av 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen 5 kap. 
26 § ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhets
område ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. 
Syftet med detta är att säkerställa att ärenden som tas upp 
i Kommunfullmäktige ges ett tillförlitligt och allsidigt 
belyst underlag inför beslut. 

Kommunstyrelsen är alltid den sista instansen i bered
ningsprocessen och ytterst ansvarig för beredningen. Vilka 
nämnder i övrigt som bör delta i beredningen beror på det 
enskilda ärendets art. Kommunfullmäktige kan nöja sig 
med att endast låta en nämnd vars verksamhetsområde 
berörs bereda ärendet utöver Kommunstyrelsen om det

15 Se ex. Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:264
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finns särskilda skäl för det. Urvalet måste dock ske på 
saklig grund, vilket bl.a. innebär att en nämnd inte får 
uteslutas ur beredningen av rent godtycke. De nämnder 
som sköter obligatoriska uppgifter enligt speciallagstift
ning bör endast undantagsvis förbigås. 

Nämnderna beslutar enligt kommunallagen i frågor som 
rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan 
författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i 
frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem.

Kommunstyrelsen genomförde under hösten 2020 
en beredning av ärendet som avsåg beslut om riktlin
jer för beredningsprocess för Borås Stads nämnder. 
Kommunstyrelsen omfattas inte av riktlinjerna. Varken 
inför beslutet i Kommunstyrelsen 23 november 2020 eller 
inför beslutet i Kommunfullmäktige 10 december 2020 
har någon annan nämnd än Kommunstyrelsen getts möj
lighet att yttra sig avseende ärendet.

Stadsrevisionen bedömer att ingen nämnd vars verksam
hetsområde berörs har getts tillfälle att yttra sig inför 
besluten eller på annat sätt varit delaktig i beredningen 
av ärendet. Eftersom ingen begärt laglighetsprövning av 
Kommunfullmäktiges beslut om att anta de nya riktlin
jerna har det vunnit laga kraft.

Granskningen visar att Kommunstyrelsen, som inte 
berörs av beslutet, ensamt har genomfört beredningen 
inför beslutet. Ingen annan nämnd har getts möjlighet 
att yttra sig eller på annat sätt delta i beredningen inför 
Kommunfullmäktiges beslut. Denna ordning kan enligt 
Stadsrevisionens bedömning inte ge ett allsidigt belyst 
beslutsunderlag. Stadsrevisionen bedömer att mycket ta
lar för att ärendet inte har beretts i enlighet med 5 kap. 
26 § kommunallagen. Stadsrevisionens bedömning är att 
beredningen av riktlinjer för beredningsprocess – Borås 
Stads nämnder har varit otillräcklig. 

Sammanfattande bedömning

Stadsrevisionen har granskat ä rendeberedningen 
inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess – 
Borås Stads nämnder. Att ärenden som behandlas av 
Kommunfullmäktige ges ett tillförlitligt och allsi
digt belyst underlag inför beslut handlar ytterst om 
att upprätthålla kommuninnevånarnas förtroende för 
Kommunfullmäktiges beslut. På så vis är det av principi
ell vikt att ärenden bereds i enlighet med lagstiftningens 
krav. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta 
ställning till om kommunala beslut som fattats är 
lagenliga.

Ett ärende ska enligt 5 kap. 26 § kommunallagen innan 
fullmäktiges avgörande ha beretts antingen av en nämnd 
vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en full
mäktigeberedning. 

Granskningen visar att Kommunstyrelsen, som inte berörs 
av ärendet, ensamt har genomfört beredningen inför beslut 
om riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämn
der i Kommunfullmäktige. Ingen annan nämnd har getts 
möjlighet att yttra sig eller på annat sätt delta i beredning
en. Denna ordning kan enligt Stadsrevisionens bedömning 
inte ge ett allsidigt belyst beslutsunderlag. Stadsrevisionen 
bedömer att mycket talar för att ärendet inte har beretts i 
enlighet med kommunallagen. Stadsrevisionens bedöm
ning är att Kommunstyrelsens beredning av riktlinjer 
för beredningsprocess – Borås Stads nämnder har varit 
otillräcklig. 

Stadsrevisionen vill i sammanhanget påminna Kommun
styrelsen om Stadsrevisionens granskningsresultat från 
2018: 

”Kommunstyrelsen behöver, enligt Stadsrevisionens bedöm-
ning, upprätta en tydlig och transparent ärendeberednings-
process som klargör rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner. Kommunstyrelsen behöver även säker-
ställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, ba-
serade på professionell sakkunskap och omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna är väsentliga 
för att säkerställa en ärendeberedningsprocess som lever upp 
till lagstiftningens intentioner.”

Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i innevarande 
granskning konstatera att dessa åtgärder fortsatt är ange
lägna. Stadsrevisionen kan därutöver konstatera att den 
breda dialog som rekommenderades i granskningen av 
nämndernas ärendeberedning 2019, och som efterfrågats 
av merparten av nämnderna, helt uteblivit. Det finns i 
Borås Stad exempel på nämnder vars beredningsproces
ser bedömts ändamålsenliga. Kommunstyrelsen kan med 
fördel söka dialog med dessa nämnder som utgångpunkt 
för genomförande av ovanstående åtgärder. 

Andreas Ekelund
Revisionschef
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Ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer 
för beredningsprocess – Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess – 
Borås Stads nämnder. Att ärenden som behandlas av Kommunfullmäktige ges ett tillförlitligt och all
sidigt belyst underlag inför beslut handlar ytterst om att upprätthålla kommuninnevånarnas förtro
ende för Kommunfullmäktiges beslut. På så vis är det av principiell vikt att ärenden bereds i enlighet 
med lagstiftningens krav. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställning till om kommunala 
beslut som fattats är lagenliga.

Ett ärende ska enligt 5 kap. 26 § kommunallagen innan fullmäktiges avgörande ha beretts antingen 
av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. 

Granskningen visar att Kommunstyrelsen, som inte berörs av ärendet, ensamt har genomfört 
bered ningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder i Kommun
fullmäktige. Ingen annan nämnd har getts möjlighet att yttra sig eller på annat sätt delta i beredning
en. Denna ordning kan enligt Stadsrevisionens bedömning inte ge ett allsidigt belyst beslutsunderlag. 
Stadsrevisionen bedömer att mycket talar för att ärendet inte har beretts i enlighet med kommunalla
gen. Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens beredning av riktlinjer för beredningspro
cess – Borås Stads nämnder har varit otillräcklig.

Stadsrevisionen vill i sammanhanget påminna Kommunstyrelsen om Stadsrevisionens gransknings
resultat från 2018: 

”Kommunstyrelsen behöver, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent 
ärendeberedningsprocess som klargör rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Kommunstyrelsen behöver även säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på 
professionell sakkunskap och omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna är väsent-
liga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess som lever upp till lagstiftningens intentioner.”

Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i innevarande granskning konstatera att dessa åtgärder 
fortsatt är angelägna. Stadsrevisionen kan därutöver konstatera att den breda dialog som rekommen
derades i granskningen av nämndernas ärendeberedning 2019, och som efterfrågats av merparten 
av nämnderna, helt uteblivit. Det finns i Borås Stad exempel på nämnder vars beredningsprocesser 
bedömts ändamålsenliga. Kommunstyrelsen kan med fördel söka dialog med dessa nämnder som 
utgångpunkt för genomförande av ovanstående åtgärder. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd rapport.

Missiv med bilagd kortrapport tillställs Kommunstyrelsen för kännedom. 

Bill Johansson 
Ordförande första revisorsgruppen

Missiv
2021-04-19
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Borås Stad beslutade hösten 2017 att starta ett treårigt förvaltnings-
övergripande socialt investeringsprojekt (2018-2020), ”Kraftsamling för en hållbar stadsdel, Sjöbo. 
Det övergripande målet har varit att utveckla Sjöbo till en attraktiv och välmående stadsdel som 
sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. Som en del i Kraftsamlingen har 
Borås Stad i samarbete Högskolan Borås, Science Park, RISE, Drivhuset och Hemgården ingått i 
ett Vinnovafinansierat projekt med syftet att etablera ett Medborgarlabb på Sjöbo. I rapporten 
beskrivs kraftsamlingens olika arbetssätt som legat till grund för de resultat som framkommit. 
Arbetet har utgått från ett främjande och förebyggande angreppssätt, helhetssyn, 
experimenterande och prövande, stegvist arbete, positiv identitet, samverkan, delaktighet, 
medskapande och dialog samt betydelsen av dokumentation och kommunikation. Metoderna 
som projektet inspirerats av är Culture Planning, Södertörnmodellen – medskapande 
stadsutveckling, Tjänstedesign och medskapande dialoger. Projektets resultat redovisas, allt ifrån 
handlingsplan, Medborgarlabbet, idébidrag, fysiska förbättringar, deltagande i projekten ”Konst i 
stadsutveckling” och ”SIGURD ( Sustainable Impact Governance for urban development)” till 
olika publikationer såsom forskningsrapport, metodbok och handbok. Vidare kan du läsa om 
erfarenheter och lärdomar från projektet, vad som varit bra, vad som kunde ha hanterats 
annorlunda och tankar inför framtida liknande stadsdelsomvandlingsprojekt. Avslutningsvis ges 
en kort resursredovisning, beskrivning av fortsatt förvaltning av arbetssätt och metoder samt 
rekommendationer till fortsatt arbete. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fritids- och folkhälsonämnden följer årligen folkhälsans utveckling inom staden. Detta har gjorts 
genom välfärdsbokslut som beskriver befolkningens hälsosituation i Borås Stad. Välfärdsbokslut 
har genomförts under hela 2000-talet och det finns en lång tidsperiod som visar utvecklingen av 
de olika stadsdelarnas folkhälsa. Inom många delar redogörs positiva resultat, likt landet i övrigt 
lever människor allt längre och mår allt bättre. Samtidigt visar resultat att skillnaderna i hälsa 
mellan olika geografiska områden ökar, med andra ord finns det stora variationer i hälsa och 
ohälsa inom staden. Sambanden mellan hälsa, ekonomi och utbildning är slående. I de stadsdelar 
där medelinkomsten är högst lever också människor längst och motsatsen fattigdom leder till för 
tidig död.  
 
Välfärdsbokslutet 2016 visade upp en bild av Sjöbo som ansågs erfordra uppmärksamhet. Även 
personal inom socialtjänst, fritid och polisen bekräftade en ogynnsam utveckling på Sjöbo. Detta 
föranledde en dialog inom stadens ledning och politik. Dialogen resulterade i att 
Kommunstyrelsen tog beslut i september 2017 att starta ett treårigt projekt (2018-2020) inom 
ramen för stadens sociala investeringsfond med en budget på 3 000 tkr. En bred politisk enighet 
ställde sig bakom en Kraftsamling för en hållbar stadsdel, Sjöbo och utsåg Fritids- och 
folkhälsonämnden som politisk ansvarsnämnd i nära samarbete med Arbetslivsnämnden. 
 
Kommunstyrelsens beslut innefattade även att delta i en utlysning från Vinnova, Sveriges 
innovationsmyndighet. Utlysningen handlade om att etablera ett innovationslabb för ökad 
inkludering i samhället. I november 2017 fick Borås stad besked från Vinnova att de beviljades 
3 030 tkr för att etablera ett innovationslabb på Sjöbo. Projektet blev ett delprojekt i 
Kraftsamlingen och pågick från januari 2018 till mars 2020. Deltagande parter var Borås Stad, 
Borås högskola, Science Park Borås, RISE (Research Institutes of Sweden), Drivhuset Borås och 
Hemgården Borås. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad var den koordinerande parten. 
 

1.2 Syfte och mål 
Kraftsamlingen är ett socialt investeringsprojekt och stadens syfte med sociala investeringar är att 
initiera förebyggande arbete för att bryta långsiktiga ekonomiska och mänskliga negativa 
händelseförlopp och sträva mot ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
 
En kraftsamling syftar till att stadens förvaltningar tillsammans med berörda aktörer samverkar 
för att gemensamt tackla samhällsutmaningar som framträtt på Sjöbo. Det övergripande målet 
med projektet har varit att ”utveckla Sjöbo till en attraktiv och välmående stadsdel som 
sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud”.  
 
Det Vinnovafinansierade projektet utgick från Kraftsamlingens övergripande mål men hade 
också som delmål att etablera ett invånardrivet innovationslabb i stadsdelen Sjöbo i syfte att göra 
civilsamhället delaktiga i Sjöbos utveckling. 
 

1.3 Projektets uppdrag 
Ett av uppdragen var att göra en kartläggning i syfte att skapa en samlad bild med fakta, statistik, 
professioners och boendes bild av situationen på Sjöbo samt en identifiering av intressenter och 
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aktörer på Sjöbo. Kartläggningen skulle utgöra en grund och vara ett stöd för projektets fortsatta 
utformning. 
 
En projektorganisation skulle formeras i syfte att tydliggöra stadens olika roller och ansvar. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden skulle i samverkan med andra nämnder och förvaltningar utforma 
tydliga och inspirerande delmål att samlas kring utifrån varje nämnds ansvarsområde. Delmålen 
skulle inledningsvis sättas för projekttiden för att sedan möjliggöra revidering av målen för det 
fortsatta arbetet efter projekttiden. 
 
Det var tydligt uttalat att invånare ska vara medverkande och medstyrande i planering och 
utveckling av Sjöbo. Förändringsarbetet skulle genomföras tillsammans med dem som bor och 
verkar på Sjöbo. Utifrån var och ens ansvarsområde och förutsättningar skulle de bästa insatserna 
skapas för ett attraktivt och välmående Sjöbo. Projektet skulle hitta nya sätt att ta sig an en hel 
stadsdel, där alla redan involverade och nytillkomna aktörer skulle få en tydligare roll och ansvar. 
 
Ett så kallat innovationslabb, en fysisk innovativ miljö för möten mellan invånare, tjänstemän, 
föreningsmedlemmar, företagare och forskare skulle etableras. Innovationslabbet skulle ge 
förutsättningar för invånarstyrda satsningar att lyfta lokala initiativ och pröva dessa. En ansökan 
till Vinnova skulle göras för att möjliggöra resurser till att etablera ett Innovationslabb i 
samverkan med forskning och experter.  
 
Efter projekttiden skulle satsningarna vara så väl förankrade så att de lever vidare utan 
projektorganisation. 
 

1.4 Kraftsamlingens arbetssätt 

Främjande och förebyggande – Kraftsamlingens fokus har varit att främja och stärka det som fungerar i 
lokalsamhället. Med andra ord stärka det som fungerar och får människor att må bra. Det handlar 
också om att förebygga, bromsa eller motverka negativ social och ekonomisk utveckling. Det 
förebyggande och främjade arbetssättet förutsätter kunskap om de lokala sammanhangen och 
specifika utmaningarna. Kraftsamlingen har byggt på aktuella forskningsrön, expertkunskap, 
erfarenhetsmässig kunskap och aktiv analys som stegvis omsatts till riktade åtgärder, insatser och 
proaktiv samhällsplanering. Det främjande och förebyggande arbetet i Kraftsamlingen har 
fokuserat på befolkningsnivån och strukturer. Både rådande strukturer och avsaknad av 
strukturer. Arbetssättet har således kompletterat pågående verksamhet och insatser. Det har 
exempelvis handlat om att förbättra offentlig service och välfärdstjänster, stärka folkhälsan, 
organisationsförändringar, investeringar i lokalsamhället och trygghetshöjande insatser. 

Helhetssyn – Kraftsamlingen har haft en strävan att utgå från en helhetssyn, att kombinera sociala 
och individorienterade insatser med åtgärder i den fysiska miljön och i boendeförhållandena. Det 
har omfattat såväl områdesförnyelse, att göra ett enskilt bostadsområde mer attraktiv, som 
planeringsåtgärder i syfte att skapa en fungerande helhet och binda samman olika delar av ett 
område. Man har utgått från medborgarens bästa, vad som förenklar och förbättrar för 
medborgaren. 
 
Experimenterande och prövande - Komplexa och sammansatta problem kräver ett stegvist arbetssätt 
som bygger på prövande och småskaliga test eller experiment. I projektet har man exempelvis 
testat nya metoder för delaktighet och medskapande, metoder för samverkan, metoder för att 
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engagera befolkningen och metoder för att skapa innovation. De ”experiment” som varit lyckade 
har sedan kunnat implementeras. 
 
Stegvist arbetssätt - Kraftsamlingen har varit ett utforskande arbetssätt som driver processer framåt 
stegvis. Produktion av kunskap, professionella bedömningar och förhandlingar har samspelat när 
problemen skall tacklas. Kunskap och insikter har skapats steg för steg och förändrats när ny 
kunskap uppstått. Förståelsen för olika perspektiv har växt fram genom interaktion, lyssnande 
och samtal. Denna typ av utforskande arbetssätt minimerar risken för låsningar och strävan efter 
perfektion, det är tillåtet att misslyckas. Vidare ökar det samarbetet, känslan av delaktighet och 
medbestämmande hos deltagarna. 

Arbetat för positiv identitet – Kraftsamlingens ambition har varit att skapa förutsättningar för 
området att utveckla positivt rykte, en positiv identifiering av sitt bostadsområde. I allt för många 
fall av områdesomvandlingar drabbas man av negativ mediebevakning vilket bidrar förstärkning 
av områdets dåliga rykte och låga status, vilket i sin tur påverkar tilliten och självkänslan bland 
befolkningen i området. Projektet har arbetat aktivt med kommunikationsspridning och medvetet 
kommunicerat positiva nyheter i olika mediekanaler och delgett invånares positiva berättelser. 
Det har också handlat om att lyfta fram områdets historia och lokala särart samt tillvarata lokala 
förmågor och områdets potential. Även evenemang som musikfestivaler, marknader, årliga 
områdesdagar och liknande har medverkat till positiv medial uppmärksamhet samtidigt som det 
varit aktiviteter som bidragit till samhörighet.  

Samverkan – Att genomföra områdesomvandling är komplext. För att förstå en plats eller ett 
område behöver man göra analyser och ha en kontinuerlig samverkan och löpande dialog med 
områdets skolor, fritidsverksamheter, kommunala förvaltningar, föreningar, näringsliv och 
boende. I projektet har man försökt involvera en bredd av intressenter för att tillsammans arbeta 
fram gemensamma delmål för Sjöbo. En förutsättning för god samverkan är att någon håller ihop 
alla trådar, följer upp arbetet, tar nödvändiga beslut, vågar ifrågasätta saker som skett och sprider 
information över förvaltningsgränser. I projektet har projektledaren haft rollen för att hålla ihop 
den gränsöverskridande samverkan. 

Delaktighet, medskapande och dialog – All områdesomvandling behöver utgå från dem som bor och 
verkar i området och genomföras i samverkan mellan berörda. Det har varit av yttersta vikt att 
göra invånare och lokala aktörer delaktiga i utvecklingen av Sjöbo. Projektet har anordnat flertal 
dialogformer i syfte att lyssna till många röster, tillvarata kunskap och på så sätt skapat en djupare 
förståelse för Sjöbo som område och människorna som vistas där. Dialoger och medskapande 
processer har varit de främsta verktygen som resulterat i att vi har skapat frågor och lärt oss om 
frågor tillsammans. 

Dokumentation och kommunikation - Erfarenheter från tidigare projekt har visat att det är viktigt med 
dokumentation och ständig kommunikation. Det handlar om att verka för transparensen och 
insynen i ett arbetssätt som inkluderar även aktörer utanför den kommunala organisationen. Det 
handlar också om att kunna sprida information och lärdomar. I projektet har det funnits tydliga 
dokumentationsrutiner exempelvis minnesanteckningar, protokoll, fotografier och så vidare i 
syfte att underlätta gemensam förståelse, möjlighet till analys och kunskapsöverföring. Det har 
varit särskilt viktigt med dokumentationsrutiner vid personalomsättningar, omorganisationer eller 
när det skett förändringar. 
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1.5 Kraftsamlingens metoder 

Kraftsamlingen har inspirerats av många olika metoder. Nedan beskrivs de huvudsakliga 
metoderna som inspirerat arbetet: 

Cultural planning 
Cultural planning är en metod som syftar till att fånga en plats själ. Metoden bygger på lokalt 
engagemang och kartläggning av en plats. Processen skapar samverkan, aktiviteter och leder fram 
till en handlingsplan. Planen kopplas sedan till strategiskt och systematiskt arbete inom olika fält. 
Målet är att öka det lokala samarbetet och minska avståndet mellan kultur och samhällsplanering. 
 
Södertörnmodellen – Medskapande stadsutveckling 
Det är en modell som syftar till att beskriva hur ett systematiskt arbete med delaktighet kan bidra 
till social hållbarhet. Modellen bygger på att skapa dialoger och på så sätt involvera invånare som 
blir nyckeln till hållbara samhällen. I modellen utgår man från frågor om hur man tillsammans 
med invånare kan skapa gemensamma målbilder för hur en plats/område bör förändras, hur 
invånare och lokala aktörer kan stärka sociala värden genom att delta i planeringen av en 
plats/område. 
 
Tjänstedesign 
Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man utgår från behov och involverar användaren eller 
den som berörs av en fråga och samskapar lösningar tillsammans. Metoden hjälper till att 
fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda 
förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas. 
 
Medskapande dialoger 
Det är en planeringsmodell för medborgardialog i komplexa frågor. Syftet är att hantera 
komplexa frågor som kan skapa spänning och konflikt i samhället. Modellen beskriver sju olika 
steg i en dialogprocess som bygger på att skapa delaktighet i samhällsplanering. Det handlar i om 
att samskapa lösningar och göra det tillsammans med och inte för dem som berörs av en fråga. 
 
2 Projektets resultat 

2.1 Projektorganisation 
Tidigt 2018 formerades en projektorganisation samt en beskrivning av dess olika grupperingar. 
Projektorganisationen bestod av en politisk referensgrupp, styrgrupp, projektgrupp, expertgrupp, 
Sjöboråd, Medborgarlabb och arbetsteam. Redan befintlig styrgrupp för projekt 
Innovationsplattform Borås utsågs att vara styrgrupp för även projekt Kraftsamling för en hållbar 
stadsdel, Sjöbo. Projektgruppen utsågs av styrgruppen. Expertgruppen formades med stöd av 
Innovationsplattformen som redan hade etablerade kontakter med de parter som behövde 
medverka i det Vinnovafinansierade projektet ” innovationslabb för ökad inkludering i 
samhället”. Projektet fick namnet Medborgarlabbet Sjöbo 2.0. Den politiska referensgruppen 
blev naturligt sammansatt av Fritids- och folkhälsonämnden och Arbetslivsnämnden då de hade 
uttalat ansvar att samarbeta i projektet. Ett lokalt Sjöboråd utsågs för att skapa delaktighet, 
engagemang och medbestämmande av lokala utvecklingsmedel på Sjöbo. Arbetsteamen skulle 
skapas allteftersom invånar- och föreningsdrivna initiativ uppkom. Medborgarlabbet etablerades 
för att bli kärnan i ett medskapande utvecklingsarbete på Sjöbo.  
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Figur 1. Modell för projektorganisation framtagen av projektledare i samarbete med projektledning. Layout: 

Tryckeriet Borås Stad 

Nedan beskrivs de olika gruppernas roller: 

Styrgrupp - Projektet har haft en gemensam styrgrupp för tre projekt; Kraftsamling Sjöbo,  
Innovationsplattform Borås och SIGURD (Sustainable Impact Governance for urban 
development. Styrgruppen har varit sammansatt av förvaltningschefer från Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska 
förvaltningen, chef för Kvalitet och utveckling på Stadsledningskansliet och VD för AB Bostäder. 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kvalitet och utveckling har haft delat ordförandeskap. 
Styrgruppens roll har varit att fatta viktiga förvaltningsledningsbeslut, diskutera komplexa 
utmaningar, följa och stötta projektet genom att skapa förutsättningar för genomförande av olika 
insatser. Styrgruppen har träffats 4 ggr per år.  

Politisk referensgrupp – Referensgruppen bestod av nämndpresidierna för Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen. Presidierna har träffats 1-2 ggr per år för att 
hålla varandra uppdaterade med vad som händer i projektet samt diskutera hur nämnderna kan 
samarbeta kring utmaningar på Sjöbo. Referensgruppen har haft en rådgivande funktion som ska 
stötta och vägleda projektet och projektledaren vid behov.  

Expertgrupp – Gruppen har bestått av representant från Borås Stad, Högskolan Borås, RISE, 
Science Park, Drivhuset och Hemgården. De har utifrån sina professioner bistått med 
expertkompetens samt haft rollen att omvärldsbevaka. Högskolan i Borås har också haft rollen 
som följeforskare. Borås Stad har processlett gruppen som har träffats månadsvis.  

Projektgrupp – Gruppen har bestått av tjänstemän från Arbetslivsförvaltningen, Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och 
äldreförvaltningen, Stadsledningskansliet, Tekniska förvaltningen och AB Bostäder. 
Projektgruppen har haft rollen att samverka över förvaltningsgränserna och tillsammans arbeta 
fram delmål och handlingsplan som adresserar utmaningarna på Sjöbo. Projektgruppsdeltagarna 
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har samordnat sin förvaltnings synpunkter i framtagandet av mål, förankrat och följt upp målen i 
sina förvaltningar samt rapporterat till projektgruppen. Projektgruppen har träffats fyra gånger 
per år och procesletts av projektledare för Kraftsamlingen. 

Sjöboråd – En jury som bestått av aktörer från Hemgården, Svenska kyrkan, SISU, AB Bostäder, 
Biblioteket, Mötesplats Sjöbo och Familjecentralen. Rådets roll har varit att besluta om vilka 
lokala initiativ som berättigas idébidrag för lokal områdesutveckling. Gruppen har tillsammans 
tagit fram bedömningskriterier för projekt som ansöker idébidrag. Gruppen har träffats utifrån 
behov, i samband med utlysningar av idébidrag. Gruppen har processletts och samordnats av 
projektledare för Kraftsamlingen.  

Medborgarlabb – Ett medskapande arbetssätt med syftet att främja samhällsengagemang, bygga 
socialt kapital och stärka inflytande och delaktighet. Fokus har varit att skapa förutsättningar för 
invånare, föreningar och organisationer att mötas för att trassla, testa och utveckla idéer som gör 
nytta för Sjöbobor och Sjöbo. Medborgarlabbet har samordnats av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Expertgruppen har varit delaktig i etablering och utveckling av labbet. En 
fysisk lokal har erbjudits civilsamhället för invånar- och föreningsdriven aktivitet.  

Lokala arbetsteam - Operativa arbetsteam som har bildats allteftersom invånare och lokala aktörer 
haft önskemål om att utveckla idéer och aktiviteter för Sjöbo. Deras roll har varit att testa och 
utveckla idéer som bidrar till social hållbarhet på Sjöbo. Medborgarlabbet och expertgruppen har 
bistått teamen med stöd för att utveckla deras projekt. 
 

2.2 Projektadministration 
Projektledaren har ansvarat för administrativ hantering av båda projekten, Kraftsamling för 
Hållbar stadsdel Sjöbo och Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 gentemot Vinnova och dess partners. Det 
har innefattat planering, sammankallande, genomförande och dokumentering av möten med 
styrgrupp, expertgrupp och projektgrupp. Ekonomichef för Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
har ansvarat för att administrera ekonomin för båda projekten i samarbete med projektledaren. 
Projektledaren har ansvarat för hantering av fakturor, uppföljning av budget samt utbetalningar 
till partners och projekt som beviljats bidrag.  
 

2.3 Rapporteringsrutiner 
Rapporteringsrutinerna i projektet delades upp i rutiner för staden och rutiner för rapportering 
till Vinnova. Inom staden genomfördes skriftliga lägesrapporteringar genom ordinarie 
uppföljningssystem såsom tertialrapporter, verksamhetsberättelser och årsredovisningar. Utöver 
det har kontinuerliga muntliga lägesrapporter delgetts Styrgruppen och presidierna för Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen. Projektledaren har även genomfört 
kontinuerliga lägesrapporteringar till ledningsgrupper, projektgrupp, expertgrupp, verksamheter 
på Sjöbo samt Sjöbos områdesnätverk och Barn- och unga nätverk på Sjöbo. Lägesrapporter har 
också delgetts på interna konferenser såsom Säker och Trygg och Inspiration Borås. Gällande 
rapportering till Vinnova så genomfördes först en startrapport inklusive detaljerad projektplan 
med milstolpar. Fortsättningsvis gjordes lägesrapportering två gånger per år. Lägesrapporterna låg 
till grund för godkännande av fortsatt finansiering från Vinnova. En slutrapport sammanställdes i 
mars 2020 och delgavs Vinnova. Samtliga rapporteringar till Vinnova har delgetts styrgruppen 
och expertgruppen.  
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2.4 Kartläggning 
Då det var tydligt uttalat att projektet skulle genomföras i medverkan med de som bor och verkar 
på Sjöbo behövde dessa identifieras. Detta genomfördes genom en intressentanalys som 
resulterade i en intressentkarta över dem som berörs av projektet; stadens verksamheter, privata 
organisationer, bostadsbolag, idéburna organisationer och medborgare. Vidare genomfördes 
intervjuer med olika professioner på Sjöbo i syfte att ge en kompletterande bild till befintlig 
statistik och fakta om Sjöbo. I samtal med personer från Familjecentralen, Närhälsan, Svenska 
Kyrkan, AB Bostäder, Victoria Park, Mötesplats Sjöbo, Fritidsgården, Biblioteket, Polisen, 
Idrottsskolan, Framtid tillsammans, Sports for you, Borås GIF, Sjöboskolan och Erikslundskolan 
framträdde en komplex bild av situationen på Sjöbo. Det genomfördes även dialoger med 
invånare som gav en ytterligare kompletterande bild av Sjöbo. Projektledare sammanställde sedan 
kartläggningen som gav en samlad bild med fakta, statistik, professioners och boendes bild av 
Sjöbo samt en identifiering av intressenter (se bilaga 1 ). Kartläggningen utgjorde en grund för 
projektets fortsatta utformning och användes för att skapa en gemensam plattform bland olika 
grupperingar i projektet.  
 

2.5 Kommunikationsplan 
En kommunikationsplan arbetades fram i samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningens 
kommunikatör, aktörer på Sjöbo, med stöd av expertgruppen och Innovationsplattformen. I 
planen framgick informations-, kunskaps- och beteendemål samt tydliggörande av målgrupper. 
Planen förtydligade vilka budskap som skulle kommuniceras inledningsvis, vilka strategier som 
skulle användas samt vilka kanaler vi kunde använda i vår kommunikation. 
Kommunikationsplanen var ett arbetsmaterial som ständigt utvecklades allteftersom nya insikter 
framkom i projektet. Syftet med kommunikationsplanen var att underlätta genomtänkta 
kommunikationsinsatser i projektet. Kommunikationsarbetet var centralt och pågick 
kontinuerligt genom media, webb, dialoger, informationsmaterial, sociala medier och workshops. 
Projektet lade stor vikt vid att hitta nya kreativa former för kommunikation vilket resulterade i att 
nyttja en konstnär i syfte att illustrera olika budskap. Tanken var att göra kommunikationen mer 
tillgänglig, rikta kommunikationen till fler människor. 
 

2.6 Handlingsplan för ett socialt hållbart Sjöbo 
Projektgruppen (se representation under projektorganisation) träffades första gången i november 
2018 för att påbörja arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande handlingsplan för Sjöbo. 
De sociala utmaningar som tydliggjorts genom välfärdsbokslutet låg till grund för 
handlingsplanen som arbetades fram genom noggrant planerande och en medskapande process. 
De olika faserna i processen var; (1) inventeringsfasen - vad som görs redan idag, (2) identifieringsfasen 
- förbättringar och nya insatser, (3) hinderfasen - identifiera eventuella hinder, (4) prioriteringsfasen - 
skapa en samsyn i vad som ska mobiliseras. Förslag till handlingsplan togs fram utifrån följande 
delar: vad (identifierade förbättringsområden); hur (genomförande); vem (vem som är ansvarig 
gör att det blir genomfört och vem är ansvarig för uppföljning) och när (tidsplan). 
Förvaltningarna fick sedan möjlighet att ge synpunkter på planen. Förslag till handlingsplan 
presenterades sedan för styrgruppen för godkännande (se bilaga 2).  
 
 
 
 
 
 



11 
 

Genomförandet av handlingsplanen ansvarades av förvaltningarna och följdes upp genom ett 
systematiskt uppföljningsarbete, se modell nedan.  
 

 
 
Figur 2. Projektledaren arbetade fram en processinriktad uppföljningsmodell för handlingsplanen. Modellen bygger 
på att projektgruppen träffas fyra gånger per år. 
 
Projektgruppen testade att arbeta utifrån uppföljningsmodellen under 2020. Projektledare tog 
fram underlag för uppföljning och analys i syfte att underlätta arbetet för representanterna. 
Arbetet fungerade väl och projektgruppen uppskattade träffarna som utöver uppföljning gav 
möjlighet till erfarenhetsutbyte och givande diskussioner kring gemensamma utmaningar. En 
analys av handlingsplanen genomfördes i december 2020 och projektgruppen var positiva till 
arbetssättet och ansåg att det är viktigt att fortsätta med denna form av grupp med bred samlad 
kompetens som möjliggör nya former för samverkan (läs mer i bilaga 3). 
 
Hösten 2020 fördes en diskussion på styrgruppen hur arbetet med handlingsplanen kan övergå 
till ordinarie strukturer. Styrgruppen enades och beslutade om att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen får ett fortsatt ansvar för samordning och processledning av arbetet med 
handlingsplanen. Det beslutades att utvecklingsledare för folkhälsa med ansvar för området Sjöbo 
tar över samordningen och processledningen av handlingsplanen. Beslutet innefattade även att 
projektgruppen skulle övergå till ordinarie arbetsgrupp för ett förvaltningsövergripande 
samarbete för de sociala utmaningar som finns på Sjöbo. Med andra ord fick de tjänstemän som 
representerat projektgruppen fortsatt mandat att arbeta med en gemensam mobilisering för Sjöbo.  
 

2.7 Samverkan 
Olika samverkans forum har initierats i projektet. Borås Stad har skapat stärkta relationer med 
Vinnova, Högskolan Borås, RISE, Science Park, Drivhuset och Hemgården. Borås Stad och 
Drivhuset byggde upp ett samarbete gällande coachning och stöd till invånardrivna projekt och 
nybildande av företag. Borås Stad och RISE byggde upp samarbete kring att utveckla modeller 
för invånarbudget, dialoger och former för att driva Fritidsbank på Sjöbo. Borås Stad och Science 
Park har samverkat kring cirkulär ekonomi som resulterat i ett verktygsbibliotek. Samverkan 
mellan Borås Stad och RISE har fortsatt efter projektslut och gått in i nytt samverkansavtal inom 
ramen för projekt SIGURD (Sustainable Impact Governance for urban development). Borås 
Stad och Hemgården har fortsatt utveckla sin samverkan med fokus på den gamla biografen på 
Sjöbo, dialoger med civilsamhället samt i etableringen av Medborgarlabbet. Hemgården har varit 
en viktig part i dialogen kring ett framtida Sjöbohus i syftet att representera civilsamhället och se 
möjligheter till hur idéburen part kan medverka i driften av ett framtida Sjöbohus. Samarbetet har 
också resulterat i en fortsatt samverkan kring Medborgarlabbet. Ett samarbetsavtal har tecknats 
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mellan Hemgården och Mötesplats Sjöbo i syfte att bevara det medskapande arbetssättet och 
fortsatt utveckling av Medborgarlabbet.  

Nationellt initierades ett nätverk genom Vinnova där tio projekt deltog för att etablera 
innovationslabb vilket resulterat i stärkta relationer och fortsatt samverkan kring innovationer. 
Projekten har träffats i lärande syfte och för att stötta varandra i förståelsen av innovationslabb. 
Regionalt initierades samverkans forum via GR som bjöd in till erfarenhetsutbyte samt utveckling 
av idéer kring innovationslabben. Forumet har permanentats till ett GR nätverk för innovationer 
som fortsatt bjuda in till träffar utifrån behov. Göteborg, Helsingborg, Växjö, Svenljunga och 
Tranemo kommun och Erikshjälpen har visat intresse för hur Borås Stad utvecklat och 
organiserat Medborgarlabbet då de också stått inför tankar att initiera medborgarlabb. Detta har 
föranlett studiebesök och fortsatta dialoger mellan organisationerna för att diskutera nyttor, 
utmaningar och lärdomar kring att skapa delaktighet och medskapande samhällsutveckling.  

Projektgruppen som bestått av tjänstemän från tio förvaltningar och ett bolag har samverkat 
kring de utmaningar som råder på Sjöbo. Utifrån respektives kompetensområden har man 
deltagit i dialoger kring gemensamma utmaningar och hinder och bidragit till att finna 
gemensamma lösningar. Dialogerna har utmynnat i en gemensam handlingsplan där 
förvaltningarna och bolag har delat ansvar för genomförande och uppföljning. Projektgruppen 
fortsätter att samverka även efter projektslut men övergår till en arbetsgrupp. 

Styrgruppen har möjliggjort samverkan över förvaltningsgränserna och haft dialoger kring 
komplexa utmaningar i ett lärande syfte. Styrgruppen har också deltagit i workshops för att 
diskutera hur vi bäst tillvaratar resultat av projektet. 

Områdesnätverket på Sjöbo etablerades redan innan projektet startade men projektet har bidragit 
till förstärkt samverkan och nya samarbetsformer. Genom att bjuda in nätverket till medskapande 
dialoger för hur vi tillsammans kan utveckla Sjöbo har nya idéer och samverkanskonstellationer 
skapats. Dialogerna har också medfört till att nya aktörer bjudits in till nätverket som bidragit till 
att nätverket har utvidgats. 

Samverkan med föreningslivet har förstärkts och nya samverkankonstellationer har initierats. 
Borås GIF med stöd från Borås Stad har utvecklat framtidstankar för Sjöbovallen vilket legat till 
grund för en projektstudio i staden kring att utveckla Sjöbovallen till ett friluftsområde.  

Borås Stad, RF SISU, Borås GIF, Pars IF och Musceteers Funky Cheers har samverkat kring att 
arrangera sommaridrottskola under åtta sommarlovsveckor på Sjöbo. Barn har fått prova på, 
spela och lärt sig mer om fotboll och träffat nya kompisar. En viktig del i denna samverkan var 
att utbilda ungdomsledare från Borås GIF som skulle leda verksamhet vidare under hösten 2020 
och framåt. Vidare har Borås Stad och föreningarna Borås GIF, IK Ymer, RF SISU, Brazilian 
Jio-Jutsu, Fristad Step is weat, Sports for you, Svenska kyrkan, Hyresgästföreningen och Västra 
Götalands idrottsförbund initierat ett föreningsnätverk som resulterat samarrangemang av 
föreningsdagar på Sjöbo. 

En samverkansgrupp för enhetschefer inom verksamheterna Mötesplats Sjöbo, Öppen 
Ungdomsverksamhet, Biblioteket och Familjecentralen bildades utifrån verksamheternas behov. 
Syfte med samverkansgruppen har varit att lyfta gemensamma utmaningar och föra en dialog för 
hur man kan samverka. Gruppen har träffats fyra gånger per år sedan 2019 och fortsätter att 
träffas även efter projektslut. 

Samverkan mellan staden och AB Bostäder var väl etablerat före projektet men har förstärkts på 
Sjöbo under projekttiden. AB Bostäder har varit en viktig samarbetspart i etablerandet av 
Medborgarlabbet, i processen med framtida Sjöbohuset, dialogen med invånare och 
marknadsföring. AB Bostäder finns representerade både i projektgruppen och i styrgruppen. 
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2.8 Medborgarlabbet 
Utvecklingen av Medborgarlabbet har skett utifrån projektplan för Kraftsamling för en hållbar 
stadsdel, Sjöbo samt utifrån detaljerad projektplan för Medborgarlabbet Sjöbo 2.0. Medverkande 
parter i arbetet har varit Hemgården, RISE, Science Park, Högskolan Borås och Drivhuset. 
Inledningsvis genomfördes utvecklings- och planeringsmöten med projektpartners i syfte att 
skapa en gemensam målbild för Medborgarlabbet. Vidare påbörjades en dialogprocess med 
Lokalförsörjningsförvaltningen för att påskynda tillgången till en lokal på Sjöbo Torg 9 som fanns 
inräknad i projektplanen. Det fanns önskemål om att få tillgång till lokalen redan under våren 
2018 men det dröjde fram till oktober samma år. Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 hade invigning och 
uppstart den 13 november 2018 och besöktes av ca 60 personer, merparten invånare. Under 
invigningen deltog både politiker och tjänstemän som informerade om labbets tanke, att det 
handlade om att bygga upp en verksamhet tillsammans med invånarna utifrån de behov som 
fanns på Sjöbo. I januari 2019 startade en arbetsgrupp bestående av åtta invånare. Syftet med 
arbetsgruppen var att utveckla den tomma lokalen. Invånare ansvarade för att ta fram en 
inredningsplan utifrån flexibla lösningar och cirkulär ekonomi. Begagnade möbler, 
whiteboardtavlor och annan inredning köptes in. Arbetsgruppen hade sedan kreativa workshops 
för att måla om och fräscha upp gamla möbler.  
 
När lokalen stod klar i februari 2019 påbörjades testaktiviteter i syfte att komma i kontakt med 
olika grupper av invånare. Medborgarlabbet startade ett Instagram, Facebook och Snapchat för 
att synliggöra verksamheten på sociala medier. Tanken med testaktiviteter var att få invånare 
delaktiga i vad som behöver förbättras i området och på sikt få till invånardrivna aktiviteter. En 
av testaktiviteterna var att genomföra workshops i syfte att anordna aktiviteter i medskapande 
med invånarna. Borås Stad genomförde tre workshops i samarbete med RISE och Hemgården. 
Representanter från Öppen ungdomsverksamhet, Mötesplatsen, Biblioteket och AB bostäder 
bjöds in för att föra en dialog tillsammans med civilsamhället. En arbetsgrupp på nio personer 
(två ungdomar, tre vuxna och två seniorer, tre representanter från verksamheterna ) utvecklade 
en gemensam aktivitetsplan för Medborgarlabbet våren 2019. Ett månadsblad arbetades fram i 
syfte att marknadsföra aktiviteter som genomfördes i samarbete mellan fler parter. Månadsbladet 
samordnades av projektledare och spreds månadsvis digitalt, genom affischering, sociala medier 
och boras.se. Samma arbetsgrupp träffades även på hösten och fler workshops genomfördes. Ett 
ytterligare aktivitetsprogram togs fram för hösten och spreds på samma sätt som tidigare.  
 
Annan testverksamhet på labbet var att testa och bygga upp ett Verktygsbibliotek, Fritidsbank 
och Ta och Ge-hylla. Gällande verktygsbiblioteket så kom tanken utifrån cirkulär ekonomi ”dela 
mera” och det hade kommit upp som ett medborgarförslag. Labbet efterlyste begagnade verktyg 
och fick efterhand in fler och fler verktyg men behövde även komplettera med inköp av vissa nya 
verktyg för att möta efterfrågan. Så småningom utvecklades en samling av verktyg för gratis 
utlåning. Både låneregler och former togs fram för verktygsbiblioteket som senare beslutades att 
flytta till Mötesplats Sjöbo för att tillgängliggöra utlåningen av verktygen. Utlåningen har inte 
kommit igång i någon större omfattning utan kräver en fortsatt marknadsföring för att sprida 
kännedomen. Fritidsbanken byggdes upp som en filial till fritidsbanken på Knalleland. En mindre 
samling fritidsartiklar samlades på en mobil vagn som kunde förflyttas ut på torget för att 
synliggöra fritidsartiklarna och uppmuntra till aktivitet. Det har varit populärt bland barn och 
unga att låna fritidsartiklar gratis. Ta och Ge hyllan har byggt på att samla kläder och leksaker 
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som människor skänker så att de kan komma till användning hos en annan person. Människor 
har varit generösa med att lämna in både kläder, böcker och leksaker som har kommit många nya 
användare till gagn. Regler har formats för även denna testverksamhet.  

 
Medborgarlabbet bemannades till en början två dagar i veckan. Bemanningen utökade senare 
under 2019 till fyra dagar i veckan. Borås Stad, RISE och föreningen Hemgården hjälptes åt att 
bemanna labbet. I mars 2019 tillsattes en o,6 tjänst som projektadministratör genom 
projektmedel från Vinnova. Projektadministratörens roll var att stötta projektet med 
administrativt arbete samt bemanning av labbet vid behov. Tjänsten varade fram till december 
2019. Under våren 2020 beslutades att Medborgarlabbet inte skulle bemannas på grund av 
pandemin. Workshops och allt fler aktiviteter ställdes in. Medborgarlabbet bedrevs istället genom 
Mötesplats Sjöbo. Dock fanns fortfarande möjligheten för invånare att låna Medborgarlabbets 
lokal på Sjöbo Torg 9 vilket administrerades av Mötesplats Sjöbo.  
 
Medborgarlabbets idé har utvecklats och förändrats allteftersom olika grupper i projekt 
Kraftsamling Sjöbo har trasslat, testat olika idéer och nått nya insikter. Våren 2020 hade projektet 
landat i att Medborgarlabbet även fortsatt bör ha en koppling till en fysisk plats som öppnar upp 
för invånare och lokala föreningslivet att driva aktiviteter. Syftet med ett Medborgarlabb är att 
främja social inkludering och samhällsengagemang, bygga socialt kapital och stärka inflytande och 
delaktighet. Medborgarlabbet ska verka för att stärka samverkan mellan civilsamhällets aktörer 
och den kommunala organisationen. Medborgarlabbet vill underlätta samarbete mellan invånare, 
föreningar och organisationer och tillvarata invånarnas idéer och engagemang. Labbet har blivit 
en viktig symbol för den förändring som Kraftsamlingen velat åstadkomma.  
 

•  
 
      Figur 3. Modell över Medborgarlabbets arbetssätt och idé framtagen av projektparter. Illustrerad av Jackie 
       Forzelius.  



15 
 

Medborgarlabbets arbetssätt bygger på medskapande medborgardialog och medskapande 
förändringsarbete som i praktiken innebär att bjuda in lokalsamhället och göra dem delaktiga i 
samhällsutvecklingen. I grunden handlar det om en kontinuerlig dialog med dem som bor och 
verkar inom området och att initiativ skapas med och inte för dem det berör. Det är viktigt att 
initiativ genom labbet baseras på de lokala aktörernas önskemål och ambitioner. Till 
Medborgarlabbet bör det finnas kopplat en idécoach. Det har tagits fram en uppdragsbeskrivning 
för vad det innebär att arbeta som idécoach för att vidmakthålla det medskapande arbetssättet 
efter projekttid. Idécoachen är en roll som går ut på att stötta aktörer med vägledning och 
realisering av medborgarförslag och projektansökningar för bidrag till områdesutveckling. 
Idécoachen kan ses som en brobyggare som kopplar i samman privatpersoner med föreningar 
och verksamheter inom kommunen för att gemensamt kunna genomföra idéer som kommer 
samhället till gagn. Det är viktigt att Medborgarlabbet uppsöker olika verksamheter, föreningar 
och andra organisationer för att nå nya målgrupper och på så sätt involvera fler.  
 
En slutrapport samt en ekonomisk redovisning för Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 skickades in i april 
2020 till Vinnova. Båda delarna godkändes. Därmed var den Vinnovafinansierade delen av 
projektet avslutad och arbetet med att implementera Medborgarlabbets resultat, arbetssätt och 
metoder fortsatte under året. I januari 2021 stod det klart att Hemgården i samarbete med 
Mötesplats Sjöbo driver Medborgarlabbets utveckling vidare. Båda parter har ansvar i 
utvecklingen av labbet, att införliva arbetssättet samt coacha invånare och göra dem delaktiga i 
den fortsatta förbättringen av Sjöbo. Ett samarbetsavtal har tecknats som i ett första steg gäller 
fram till Sjöbohuset står klart, men tanken är att Hemgården ska ha en fortsatt roll även i det nya 
Sjöbohuset.  
 

2.9 Idébidrag 
Enligt projektplan Kraftsamling för en hållbar stadsdel Sjöbo skulle det ges förutsättningar för att 
söka lokala medel för innovationsdrivna och invånardriva satsningar. Inledningsvis gjordes en 
utredning kring om det redan fanns befintliga bidrag för samma ändamål. Utredningen visade på 
att det inte fanns möjlighet för enskilda invånare att söka bidrag varför projektparters inom 
ramen för Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 arbetade fram en modell för idébidrag som skulle testas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Modell för idébidrag, processen från start till slut, från information till utvärdering. 
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Efter att modellen tagits fram formerades en ansökan, digitalt och analogt, på svenska och 
engelska, se ansökansformulär, (bilaga 4). Projektet budgeterade totalt 500 000 kr för idébidragen 
och invånare och föreningar hade möjlighet att söka upp till 50 000 kr per projekt. 
Marknadsföringsmaterial togs fram i form av ett vykort som skickades ut till samtliga hushåll på 
Sjöbo med budskapet ”Du som Sjöbobo vet vad Sjöbobor vill ha! Kom till Medborgarlabbet den 
3 okt kl 18-19.30 för att veta mer om hur du kan gå till väga för att söka bidrag och realisera en 
idé som tillför något för Sjöbo! Senare bildades Sjöborådet, (läs mer under projektorganisation) 
och informationsmaterial och pressmeddelande togs fram. En workshop genomfördes med 
Sjöborådet för att i medskapande ta fram bedömningskriterier och tidsplan för 
idébidragsförfarandet. Projektledare för Kraftsamlingen var processledare och samordnade för 
Sjöborådet. Sjöborådet beslutade att idébidragsförfarandet skulle ske i två omgångar, första 
ansökningsperioden blev i oktober till november 2018 och andra perioden i januari till mars 2019.  
 

I första ansökningsperioden inkom sju ansökningar och Sjöborådet beviljade fem av projekten 
bidrag. I andra ansökningsperioden inkom sex ansökningar, samtliga beviljades bidrag. De 
projekt som beviljades idébidrag är: 

• Discgolfbana - Förslaget kom från en invånare som genom Medborgarlabbet 
ihopkopplades med Borås GIF som hade liknande idé. Idén behövde sedan förankras 
med Borås Stad. Projektledare för Kraftsamlingen presenterade idén för MEX och TEK. 
Staden såg begränsningar i att anlägga föreningsdriven discgolfbana på grund av att 
marken var angiven som parkmark i detaljplan. Därför åtog sig TEK ansvaret att flytta på 
befintlig discgolfbana från Ramnaparken till Sjöbo på test för att senare utreda i vilken 
omfattning den används. Discgolfbanan har anlagts på Sjöbo mellan Sjöbovallen och 
Lindormsgatan. Flera Boråsare har angett att den nya banan på Sjöbo var efterlängtad då 
det är stort tryck och långa väntetider på övriga discgolfbanor i Borås.  

• Walk & Talk – Förslaget kom från föreningen NBV som i sitt projekt genomförde 
temasamtal om svåra situationer i livet i samband med stavgång. Samtalspromenaderna 
genomfördes en gång i veckan under ett års tid och det fanns möjlighet att låna stavar. 
Aktiviteterna var en frivilliginsats där bidraget gick till inköp av stavar. Promenaderna 
blev snabbt en populär aktivitet och ca 15 personer deltog vid varje promenad.  

• Programmering för barn – Förslaget kom från en invånare som genomförde 
programmeringskurser som frivilliginsats. Hen startade upp programmering för barn som 
en fritidsaktivitet i syfte att få fler barn att upptäcka förmågor hos sig själva. Kurserna 
handlade om att testa olika sätt att programmera, till exempel skapa spel och 
programmera robotar. Programmeringskurserna genomfördes för två åldersgrupper, 7-10 
år och 11 år och äldre. Totalt deltog ca 20 barn vid varje kurstillfälle om två timmar. 
Bidraget var ämnat för inköp av material som fortsatt skulle tillhöra Medborgarlabbet.  

• Fokus Borås, forum för samtal och unika möten – Förslaget kom från en invånare som ville 
skapa ett diskussionsforum som tar upp samhällets aktuella frågor och problem. Syftet 
var att skapa möten och en samtalsarena för alla Boråsare oavsett bakgrund. Bidraget 
avsåg arvode för inbjudna inspirationsföreläsare. Tre samtalsforum arrangerades; ” 
Hållbara matvanor både för hälsa och miljö”, ”Att vara förälder i Sverige” och ”Stress 
och stresshantering i dagens samhälle”. Totalt deltog 23 invånare på samtalsforumen.  

• Inkluderande öppen verksamhet barn, unga och vuxna – Förslaget kom från VG Idrottsförbund 
som skulle samordna arbetet mellan de lokala föreningarna på Sjöbo. Idén handlade om 
att utveckla paraverksamheten till en integrerad mötesplats där olikheter normaliseras och 
som lockar fler till fritidsaktiviteter oavsett man har funktionsnedsättningar eller ej. Idén 
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riktade sig främst till att inspirera människor som är isolerade att intressera sig för någon 
form av fritidsaktivitet och bryta ensamhet. Bidraget avsåg arvode för att anlita kända 
förebilder inom olika områden. Föreningar har uttryckt att de stärkande insatserna har 
bidragit till ett mervärde och antalet deltagande barn har ökat från 40 barn till att i 
genomsnitt bestå av cirka 60–80 barn per tillfälle. 

• Utegym på Sjöbovallen – Förslaget kom från Borås GIF som sökte bidrag för att bygga ett 
utegym på Sjöbovallen. Bidraget avsågs användas till redskap. Utegymmet finns på plats 
sedan hösten 2020 och har det enligt föreningen använts flitigt.  

• Gymnastik för barn – Förslaget kom in från en invånare som hade en idé om att starta upp 
gymnastik för barn, något som tidigare funnits på Sjöbo men lagts ned. Bidraget avsåg 
inköp av gymnastikredskap. Gymnastikträning erbjöds på Sjöboskolan en dag i veckan. 
Gymnastiken blev snabbt populär och fullsatt. Gymnastiken har nu integrerats i Borås 
GIF förenings utbud och fortsätter i ordinarie föreningsverksamhet.  

• Föreningsdag – Borås GIF, IK Ymer, RF SISU, Brazilian Jio-Jutsu, Fristad Step is weat, 
Sports for you, Svenska kyrkan, Hyresgästföreningen och Västra Götalands 
idrottsförbund ansökte om bidrag för att arrangera två föreningsdagar på Sjöbo. En 
föreningsdag arrangerades i samarbete med Sjöboskolan då föreningarna var på skolan en 
veckodag för att ge eleverna möjlighet att testa på olika idrotter. Den andra 
föreningsdagen arrangerades på Sjöbo Torg en helgdag då alla var välkomna att komma 
och testa på aktiviteter. Bidraget avsåg finansiera marknadsföring, fika och inköp av priser 
till tävlingar. 

• Delaktighet genom kultur – Förslag inkom från Hyresgästföreningen som sökte bidrag för att 
tillsammans med ungdomar arrangera kulturaktiviteter i tre veckor under sommarlovet. 
Bidraget avsåg marknadsföring, inköp av material och fika. Ungdomarna fick vara 
medskapande i att ta fram ett kulturaktivitetsprogram för tre veckor som innefattade allt 
från dans, musik och konst. Idén utgick från om ungdomarna får testa olika aktiviteter 
kan de förhoppningsvis hitta ett intresse som de kan delta i mer långsiktigt. Om 
ungdomarna ville starta en förening erbjöd Hyresgästföreningen utbildning, detta 
efterfrågades dock inte. Det blev innehållsrika och välbesökta veckor med ca 40-60 
deltagare per dag. Finalen blev en Muralmålning som var en del av Borås Gatukultur där 
ungdomarna fick vara delaktiga.  

 
• River of lights – Förslag inkom från föreningen River of lights. De sökte bidrag för att 

arrangera en ljusmanifestation för mänskliga rättigheter på FN-dagen. Bidraget avsåg 
marknadsföring samt materialinköp för åtta workshops som genomfördes i syfte att skapa 
ljuslyktor som i sin tur skulle användas på ljusmanifestationen. Totalt skapades 130 
ljuslyktor av barn, föräldrar och mor- och farföräldrar på Medborgarlabbet. På 
ljusmanifestationen deltog knappt hundra invånare som gick i ett fackeltåg, en slinga på ca 
2,5 km runt Sjöbo.  

• Torsdagsdans Sjöbo Torg – Förslag inkom från en invånare som sökte bidrag för att 
arrangera utomhusdans med orkester på Sjöbo Torg. Bidraget avsåg arvode för en 
dansbandsorkester samt marknadsföring av dagen. Planering av danskväll samt bokning 
av orkester genomfördes som en frivilliginsats. Danskvällen lockade dansare från hela 
staden, drygt 100 personer kom till Sjöbo Torg för att dansa. 
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2.10 Dialoger 
Invånardialoger var ett av projektets främsta verktyg. Under våren 2018 planerades och 
genomfördes ett antal informationsträffar och dialoger med invånare på Sjöbo i syfte att fånga 
platsens själ samt för att motivera invånare till samhällsengagemang. Dialoger arrangerades bland 
annat på Mötesplats Sjöbo, Fritidsgården och Sjöboskolan för att fånga olika målgrupper där de 
befann sig naturligt. Dialoger arrangerades även med föreningar i deras miljöer. Medborgarlabbet 
var också en plats där dialoger genomfördes kontinuerligt där det också fanns möjlighet att lämna 
in idéer och synpunkter för att göra Sjöbo mer socialt hållbart. Pop-up dialoger genomfördes 
också på befintliga events i syfte att finna nya målgrupper som man annars inte når. Dialogerna 
planerades noggrant och utifrån tydliga syften och en plan för nästa steg. Totalt har det 
arrangerats 19 dialogforum med ett varierat deltagande, allt ifrån 12 till 60 deltagare. Deltagarna 
har varit både barn, vuxna och äldre, med olika bakgrund. Dialog har även skett genom 
massmedia. Flera invånare har skrivit insändare i Borås Tidning och gett synpunkter i sociala 
medier. Samtliga insändare i Borås Tidning har besvarats och de synpunkter i sociala medier som 
uppmärksammats har också besvarats. Det har även förts dialog med politiker och tjänstemän i 
staden, bland annat genomfördes en workshop med presidier och tjänstemän för att återkoppla 
genomförda invånardialoger med syfte att involvera politik och tjänstemän i lokala behov. Det 
har även genomförts flera projektstudior med förvaltningsövergripande dialoger i komplexa 
lösningar. Samtliga dialoger har dokumenterats och legat till grund för områdesomvandlingen på 
Sjöbo. Återkoppling har varit ett viktigt inslag i dialogen. Återkoppling från invånardialoger har 
bland annat skett genom utställning av dialogresultat på Mötesplats Sjöbo. Det har också 
genomförts genom en visualiserad processkarta i Medborgarlabbets skyltfönster som utvecklats 
allteftersom det skett förflyttningar. Syftet med den visualiserade processkartan har varit att visa 
på vart vi står i processen i olika delar av områdesomvandlingen. Resultat, pågående processer 
och intervjuer med invånare har även sammanställts i en tidning ”Händer på Sjöbo” som 
skickades ut till samtliga hushåll (se bilaga 5.)  
 

2.11 Fysiska förbättringar 
Sjöbo Torg – I genomförda dialoger med invånare framkom tydligt missnöje över Sjöbo Torg och 
dess belysning och markbeläggning. Belysningen ansågs för dämpad och skapade otrygghet varför 
belysningen behövde förstärkas. Markbeläggningen ansågs vara en risk för fallolyckor på grund av 
sprickor och håligheter. Markbeläggningen ansågs även göra torget mindre tillgängligt för 
personer med funktionshinder. Utifrån bakomliggande anledningar beslutades att 1, 9 miljoner av 
byggbonusmedel skulle satsas för att rusta upp Sjöbo Torg . Tekniska förvaltningen och Fritid- 
och folkhälsoförvaltningen fick uppdraget att i samverkan genomföra förbättringar på torget. 
Under hösten 2018 gjorde Tekniska förvaltningen en översyn av Sjöbo Torg och tog fram en 
förbättringsplan i samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och AB Bostäder utifrån de 
behov som uttalats. Förbättringar såsom ny belysning, nya parkbänkar, beskärningar av träd, nya 
planteringar och ny markförbeläggning har genomförts utifrån plan. Dock återstår en uppsättning 
av ljusslinga. Tekniska förvaltningen kommer åtgärda det under våren 2021.  

 

Trollstigen – En barnvandringsled ”Trollstigen” har etablerats. Syftet med Trollstigen är att göra 
Sjöbo till en mer attraktiv plats och möjliggöra rörelse och meningsfull fritid för alla. Trollstigen 
utgår från lekplatsen i Sjöboparken (i korsningen Trollgatan/Nissegatan). Leden är ca 1,7 km lång 
och går både på mindre grusvägar och på små skogsstigar. Längs leden passerar man ett flertal 
spännande stationer i naturen och få följa med på trollet Kotte Mossmyrs sökande efter farmor i 
Trollskogen. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samordnat arbetet med Trollstigen men flera 
förvaltningar har arbetat tillsammans. Stora delar av det praktiska arbetet har utförts av OSA-
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enheten på Tekniska förvaltningen. Konceptet med trollsagan har tagits fram med hjälp av 
förskolan. Trollstigen invigdes våren 2019 och har blivit populär utflyktsmål för förskolor och 
familjer.  

Sjöbohus – Som ett led i att uppnå projektets övergripande mål ”att utveckla Sjöbo till ett hållbart, 
attraktivt och välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och 
fritidsutbud” påbörjades en dialogprocess kring att skapa en breddad mötesplats.  
Tanken har varit att investera i ett generationsövergripande hus där idéburna och kommunala 
verksamheter kan bedriva samlokaliserad verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer och 
undvika att rum står tomma. Ambitionen är att skapa en attraktiv mötesplats i området där 
generationer och kulturer kan mötas. I det nya huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, 
mötesplats för unga och vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb och dess 
verktygsbibliotek och fritidsbank finnas tillsammans med en föreningsallians samordnad av 
föreningen Hemgården. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med 
Kulturförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Samhällbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt andra aktörer och 
invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg 
med tidigare biograflokalen som nav. Förslaget bygger på Sjöbobors efterfrågan av breddad 
mötesplatsverksamhet, ett mer varierat aktivitetsutbud för både barn och vuxna, större 
samlingssal för olika arrangemang och möjlighet för invånardrivna aktiviteter. Två workshoppar 
med tjänstepersoner genomfördes hösten 2020 med syfte att öka samverkan mellan verksamheter 
på Sjöbo samt att uppnå gemensam målbild för ett framtida Sjöbohus. Kommunstyrelsen har 
godtagit förslaget och uppdragit åt AB Bostäder att genomföra ombyggnationer.  
 

Nytt friluftsområde - Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Borås GIF, som en del i 
Kraftsamling Sjöbo påbörjat en utveckling av området vid Sjöbovallen. I området har discgolfbana, 
utegym och pumptrackbana etablerats. Det finns ambitioner att utveckla området ytterligare. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med berörda förvaltningar utrett möjligheterna med ett 
nytt friluftsområde i området omkring Viskan och Trollskogen med Sjöbovallen som nav. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen genomförde tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen workshops med 
berörda förvaltningar och Borås GIF i syfte att utreda möjligheterna samt ta fram ett förslag på 
möjliga förbättringar för området. Ett förslag togs fram och Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
kommer fortsätta samordna processen för utvecklingen av friluftsområdet. 

2.12 Konst i stadsutveckling 
Våren 2018 deltog kulturförvaltningen i en utlysning kring ”Konst i stadsdelsutveckling” hos 
Statens konstråd. Ett viktigt mål med projektet var att inspirera utvecklingen av ett områdes 
offentliga konst för att kunna sprida exempel på konstens betydelse för en god livsmiljö. Tanken 
var att de skulle genomföras i samverkan med civilsamhället för att stärka invånarinflytande och 
stadens sociala och kulturella värden. Det föll sig naturligt att genomföra kulturprojektet inom 
ramen för Kraftsamling Sjöbo där man kunde dra nytta av redan etablerade kontakter med 
civilsamhället. Kulturförvaltningen beviljades 1,2 miljoner för att samordna projektet 2018-2020 
och ett samarbetsavtal upprättades mellan Borås Stad och Statens konstråd. Under våren 2019 
upphandlade Borås museiverksamhet en konstnär, Apolonija Sustercic. Konstnären beslutade att 
använda Medborgarlabbet som plattform i sin utveckling av att gestalta konst i någon form på 
Sjöbo. Konstnären genomförde dialoger med invånare i syfte att få sig en uppfattning av vad som 
skulle göra Sjöbo mer attraktivt. Dialogen och skapandet av konstnärlig idé fortlöpte under 2020. 
Konstnären har tagit fram ett förslag på hur Sjöbo Torg skulle kunna utvecklas ytterligare för att 
bli mer attraktivt för de boende. Konstnärens idéer bygger på en historisk faktainsamling samt 
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dialog med invånarna, för att fånga platsens betydelse. Arbetet pausades med anledning av 
pandemin och det står inte klart om och hur en fortsättning kan se ut.  

2.13 Publikationer 
Forskningsrapport - Högskolan i Borås har bedrivit följeforskning på Kraftsamlingen och har 
sammanställt en rapport, (se bilaga 6). Heiti Ernits hade ansvaret för följeforskningen och 
samlade data genom kontinuerliga intervjuer med projektledare som resulterat i 
rapporten ”Ledarskap i mellanrummen”. Rapporten belyser många av utmaningarna som 
projektet stått inför. Den publicerades i juni 2020 och har sedan presenterats för styrgrupp, 
spridits till tjänstemän och politiker under hösten 2020. Rapporten finns att ladda ner på diva-
portal.org. 
 
Metodbok - Projektledare har tillsammans med Heiti Ernits som också bedrivit följeforskning på 
projektet arbetat fram en metodbok, (se bilaga 7). Boken heter ”Kraftsamling – ett förebyggande 
arbetssätt för tackling av samhällsutmaningar” och den sammanfattar lärdomar, arbetssätt och 
metoder. Metodboken publicerades hösten 2020 och spreds till politiker, styrgrupp, projektgrupp 
och tjänstemän som berörs av områdesomvandling. Rapporten finns att ladda ner på diva-
portal.org. 
 
Handbok – Projektledare har sammanställt en ”handbok för Kraftsamling – arbetssätt och 
metoder för tackling av samhällsutmaningar”, (se bilaga 8). Handboken är en nerkortad version 
av metodboken med större fokus på Kraftsamlingens arbetssätt och metoder. Handboken 
sammanställdes i januari 2021 och kommer att publiceras våren 2021. Som komplement till 
handboken har projektledaren tagit fram ett handledningsmaterial för medskapande dialoger som 
spridits till nyckelpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
 

2.14 SIGURD 
Projekt Kraftsamling Sjöbo gick in i ytterligare projekt ”SIGURD” (Sustainable Impact 
Governance for urban development). SIGURD är ett Vinnovafinansierat projekt som startade i 
januari 2019. SIGURD står för ”Sustainable Impact Governance for urban development” -
”Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden för hållbar samhällsutveckling”. Deltagande 
projektparter är RISE (Research Institutes of Sweden) , Ekan Management, White Arkitekter, 
Borås Stad och Göteborg Stad. Projektet avslutas i augusti 2021. Projektet genomförs i syfte att 
utveckla kunskap om stadsplaneringsinvesteringars påverkan på en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Projektet bygger på fallstudier i Borås stad (Medborgarlabb Sjöbo) respektive 
Göteborgs stad (Backaplan). Fallstudierna genomförs utifrån metoden SROI (Social return of 
investment). 
 
Fallstudie Borås handlar om att genomföra en SROI-analys på Medborgarlabbet Sjöbo. Analysen 
som görs på Medborgarlabbet är en så kallad utvärderande SROI. Den utvärderande SROI-
analysen används för att ta reda på hur mycket värde en redan genomförd intervention på 
Medborgarlabbet har skapat. SROI-analysen genomförs av konsult från företaget VOK. 
Resultatet av SROI analysen ska sammanställas i en slutrapport som förväntas vara klar under 
våren 2021. I projektet har det under året erbjudits två utbildningstillfällen i SROI-metoden för 
tjänstepersoner från fem förvaltningar. Arbetet leds fortsättningsvis av Stadsledningskansliet. 
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2.15 Övriga resultat 
Årets innovativa kommun 2019 - Borås Stad fick utmärkelsen Årets innovativa kommun 2019 vilket 
delvis var utifrån projektets innovativa arbetssätt och metoder för medskapande 
samhällsutveckling. Priset delades ut i samband med den årliga nationella välfärdskonferensen för 
kommunala beslutsfattare, Future & Welfare 2019. 
 
Jobbmässa 2019 – Då det finns en relativt stor grupp boende på Sjöbo som är arbetslösa och står 
långt från arbetsmarknaden arrangerades en jobbmässa i syfte att informera om vilka möjligheter 
man som arbetssökande har. De boende på Sjöbo fick träffa viktiga aktörer inom 
arbetsmarknaden, de fick lära sig att skriva en CV och diskutera möjligheter med vuxenstudier. 
Jobbmässa besöktes av ett sjuttiotal personer som enligt utvärdering var mycket nöjda och 
önskade att mässan kunde bli ett återkommande inslag på Sjöbo. Jobbmässan var ett samarbete 
mellan Borås Stad, Drivhuset, Arbetsförmedlingen, Söder & Co, Effektiv Bemanning, 
Coompanion, Speed, Borås YH och Vuxenutbildningen.  
 

3 Effektmodell 

RISE och Borås Stad har arbetat fram en processinriktad effektmodell i syfte att beskriva 
sambanden mellan projektets olika delar och processen till att nå målbilden med att utveckla 
Sjöbo till en hållbar, attraktiv och välmående stadsdel. Modellens innehåll har växt fram stegvist 
under projektets tre år allt eftersom nya erfarenheter och lärdomar uppdagats. 

 

Figur 5. Modell som beskriver vägen till att nå effekter och målbild på lång sikt. 

Modellen ska läsas nerifrån upp där bottenplattan beskriver förutsättningar som krävs för att 
uppnå önskad målbild. Nedan ges en beskrivning av samtliga delar och hur de hänger ihop. 

Förutsättningar som krävs för att lyckas kraftsamla kring gemensamma samhällsutmaningar är tydligt 
och uttalat mandat, finansiering till förbättringar, att det utses en processledare som kan 
samordna teamet som ska arbeta tillsammans och se till att förflytta processerna framåt. 
Samverkan är A och O när ett område ska förbättras. Det är tillsammans mellan lokalsamhällets 
deltagare, mellan civilsamhälle och professioner som lärande sker och kunskap bildas. 
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Identifiera utmaningar och hinder är viktigt för att skapa en gemensam plattform att utgå ifrån när en 
bredd av aktörer ska involveras i en Kraftsamling. Det behöver skapas en kartläggning som 
belyser situationen på det uttalade området utifrån fakta och statistik. Kvantitativ data behöver 
kompletteras med kvalitativ data genom att ta vara på invånares och lokala aktörers berättelser. 
Det behöver också göras en intressentanalys för att veta vilka intressenter som ska bjudas in och 
bli delaktiga i utvecklingen av ett område.  

Projektets arbetssätt och metoder har legat till grund för att skapa aktiviteter och projektresultat. Exempelvis 
har ett systematiskt arbete med helhetssyn och samverkan bidragit till att initiera processer såsom 
att bygga ett Sjöbohus, fysiska förbättringar av Sjöbo Torg och Sjöbovallen. Att arbeta 
experimenterande och prövande har gett möjligheter att trassla i frågor vi ännu inte har ett svar 
kring som senare kunnat resultera i lärande och kunskapande. Exempel på projektresultat av det 
experimenterande arbetssättet är etablerandet av Medborgarlabbet. 

Projektresultat bidrar till de effekter vi vill uppnå då uttalade effekter legat till grund för planeringen av 
projektets aktiviteter och processer som initierats. I samband med planering av förbättringar av 
olika karaktär har en dialog förts i expertgruppen, styrgrupp och referensgrupper om huruvida 
planerade insatser kan leda till förväntade effekter. Dialogerna har resulterat i antaganden, 
exempelvis att Medborgarlabbets arbetssätt bidrar till ökad delaktighet, tillit och ökade sociala 
relationer, att fysiska förbättringar på Sjöbo Torg bidrar till ökad trygghet och tillit, att 
barnvandringsled och ett utvecklat friluftsområde bidrar till ökat välbefinnande och hälsa. 
Samtliga planerade insatser bygger dessutom på invånares uttalade behov av specifika 
förbättringar, då projektets arbetssätt har möjliggjort att synliggöra civilsamhällets behov och 
genomförande av insatser. 

Effekter vi vill skapa på lång sikt och som bevisar att vi kan nå vår målbild är formulerade utifrån de 
sociala utmaningar som finns på Sjöbo. Effekterna som önskas uppnås på lång sikt är: 

- Förbättrade studieresultat 

- Ökat välbefinnande och hälsa 

- Ökade sociala relationer och nätverk 

- Ökad tillit och trygghet 

- Ökat deltagande i föreningsliv 

- Ökad delaktighet och inflytande i utvecklingen av Sjöbo 

Välfärdsbokslutet beskrev hälsosituationen på Sjöbo när projektet startade och kan fungera som 
ett verktyg för att följa upp effekterna på lång sikt. Lokalsamhällets upplevelser och berättelser 
behöver också följas upp som komplement till kvantitativ data. Med andra ord behövs en fortsatt 
dialog med civilsamhället och lokala aktörer för att få veta om vi skapar rätt effekter.  
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4 Erfarenheter och lärdomar 

Detta avsnitt beskriver sammanfattande vad som har varit bra, vad som kunde ha hanterats 
annorlunda och vilka erfarenheter som framkommit under projektperioden. En förutsättning för 
att nå alla resultat som beskrivits i tidigare avsnitt är förarbetet med projektplan och det politiska 
beslutet i kommunstyrelsen där man i stor enighet beslutade om en gemensam övergripande 
satsning på ett område. Det har varit en tydlig skillnad till många andra projekt, att det funnits 
mandat samt ett brett intresse från stadens förvaltningar att delta. Projektledaren har också fått 
stort förtroende och utrymme för att designa projektet tillsammans med berörda parter vilket gett 
goda förutsättningar att låta processer ta sin tid, visa vägen och inte staka ut framtiden på 
förhand.  
 
Samhällsengagemang, att få civilsamhället delaktiga i områdesomvandling är lättare sagt än gjort. Vi 
har länge byggt upp ett samhälle som servat civilsamhället med det mesta och vi gör insatser för 
istället för att skapa tillsammans med. Civilsamhällets delaktighet är en viktig ingrediens för att få 
till socialt hållbar utveckling. Men det tar lång tid att ändra på en kultur. Det har tydligt 
framkommit i projektet att förväntningarna bland invånare är att kommunen ska serva 
befolkningen utifrån behov, då behov många gånger tolkas som en önskelista. Projektet har 
genomgått stora utmaningar i att motivera invånare och få dem att se nyttan med att delta i 
insatser som skapar samhällsnytta. Det behövs en synvända. Vi behöver större deltagande för att 
göra samhället hållbart. Det som varit bra är att man i projektet testat en innovationspott som 
möjliggjort att skapa större motivation till att delta. Innovationspotten som använts till idébidrag 
har enligt intervjuer med deltagare som beviljats bidrag upplevts som en god motivationshöjare 
samt att man visar på att man menar allvar med genomförandet av invånardeltagande. 
 
Projektledarrollen kan lätt bli otillräcklig vilket också blev tydligt i Kraftsamlingen som krävt en 
ständig interaktion och rörelse mellan olika många olika institutionella miljöer. Exempelvis för att 
sprida och inhämta information mellan sektorer, etablera en samsyn kring Kraftsamlingen, skapa 
legitimitet för det som arbetats fram inom Kraftsamlingen och få människor att jobba ihop och 
lösa problem tillsammans. Det är ett tidskrävande arbete som kräver fysisk interaktion och sker i 
mötesform, vilket bidragit till hög arbetsbelastning. Projektledarens roll har även inneburit en 
processledarroll som i sig tagit mycket tid för det hantverk processledarskap kräver. En lärdom 
har varit att komplexa projekt såsom en Kraftsamling behöver både en projektledare och en 
processledare för att skapa bättre förutsättningar för goda resultat och inte behöva försämra 
kvaliteten på delar av projektarbetet.  
 
Organisatorisk tröghet har kommit till uttryck genom tidskrävande formella beslutsordningar, 
förvaltningarnas ovana med flexibla arbetssätt, ständiga behov av resursmobilisering, 
samarbetssvårigheter och svagt engagemang hos vissa projektparter. Det har varit tydligt att 
projektordningar och projektbeslut stundtals varit konkurrerande med ordinarie verksamheters 
prioriteringar. Dessa trögheter har skapat förseningar i ”processer” som bidragit till frustration 
hos såväl politiker, invånare och projektdeltagare. Projektledare har fått motta kritik från 
irriterade politiker, invånare och projektdeltagare som tyckt att vissa förändringar tagit onödigt 
lång tid. Resursmobilisering har också skapat irritation och stundtals motverkat en samsyn i 
vikten av att bjuda in civilsamhället i samhällsplanering då det är tidskrävande och kan bidra till 
arbetsuppgifter som normalt inte inryms i verksamheters uppdrag. Genomförande av projekt 
utan förstärkt verksamhetsbudget är en utmaning som behöver diskuteras hur det ska hanteras. 
Samtidigt kan det bli mer hållbart när vi löser utmaningar och genomför satsningar i ordinarie 
budget.  
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Kulturella skillnader har funnits mellan förvaltningar och mellan kommunen och lokalsamhället 
som stundtals försvårat samarbete och etablering av samsyn. Projektledare har haft en medlande 
och översättande roll mellan aktörer och på samma gång försöka etablera en delad 
samverkanskultur som bygger på medskapande. Det försvårar ytterligare när det framkommit 
konflikträdsla, en rädsla för att våga konfrontera varandra i frågor av komplex karaktär eller i 
frågor som inte finns en samsyn kring. Ett bra förändringsarbete innebär meningsskiljaktigheter 
som ska trasslas för att komma till konfliktlösningar och samsyn kring värdeladdade frågor. 
Deltagare behöver i större utsträckning våga uttrycka meningsskiljaktigheter.  
Mottagningskapacitet, är verksamheter och lokalsamhället mogen för ett förändringsarbete? Det har 
varit tydligt i förändringsarbetet på verksamhetsnivå på Sjöbo att mottagningskapaciteten saknats. 
Då verksamheter varit fullt upptagna med interna verksamhetsutmaningar har det tidvis varit 
utmanande att skapa en gemensam förståelse för vad som behöver göras för att bemöta de 
sociala utmaningar som råder samt implementera nya arbetssätt och metoder. Svårigheten har 
legat i att motta ny kunskap och förståelse. Projektet har varit till för att stötta verksamheter och 
att vi tillsammans ska lösa utmaningar och utveckla insatser som förenklar och förbättrar för 
Sjöbobon. Framförallt har arbetet med att skapa en samsyn försvårats då det förekommit stor 
personalomsättning. Det har krävts mycket resurser på att sätta in nya personer i arbetet.  
 
Medskapande arbetssätt är tidskrävande och kräver rätt kunskap. Det behöver ges förutsättningar 
för fortsatt kunskapsutveckling även efter projekttid, att skapa en kultur av medskapande. Att 
involvera invånare och skapa tillsammans med dem behöver göras i samverkan mellan många 
olika verksamheter och det kräver en samsyn i vad vi ska uppnå. Man behöver ta vara på 
projektets erfarenheter och använda publicerat material som beskriver arbetssätt och metoder för 
det fortsatta utvecklingsarbetet med stadsdelsomvandling. Det är viktigt att förstå att 
medskapande arbetssätt bygger socialt kapital och ett förtroende mellan staden och invånare 
vilket har påbörjats i projektet. Att bygga socialt kapital och tillit är något som är färskvara och 
behöver göras kontinuerligt. Uppbyggd tillit kan gå förlorad över en dag! 
 

5 Resursredovisning 

Resursredovisningen har delats upp i projekt Kraftsamling Sjöbo och projekt Medborgarlabbet 
Sjöbo 2.0. 

Projekt Kraftsamling Sjöbo har haft en total budget på 3 000 tkr för perioden 20180101-20201231 
finansierat genom Sociala investeringsmedel. 

 
Förbrukat fram till december 2020 

Personalkostnader 2 132 tkr 

Idébidrag 265 tkr 

Övriga kostnader  433 tkr 

Summa 2 830 tkr 

 
Kvarstående ca 170 tkr överflyttas till verksamhet Kvalitet och utveckling på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen.  
 

 

 



25 
 

Projekt Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 har finansierats genom bidrag från Vinnova. Totalt beviljades 
3 030 tkr under perioden 20180101-20191231. 

Budgeten har fördelats mellan parterna Borås Stad, RISE (Research Institutes of Sweden), 
Högskolan i Borås, Science Park Borås, Stiftelsen Drivhuset AB och Föreningen Hemgården 
utifrån följande: 

 
Bidragsmottagare Totalt bidrag  

Borås Stad 1 050 tkr 

RISE (Research Institutes of Sweden) 600 tkr 

Högskolan i Borås 600 tkr 

Science Park Borås 100 tkr 

Stiftelsen Drivhuset AB 80 tkr 

Föreningen Hemgården 600 tkr 

Summa 3 030 tkr 

 
Samtliga bidragsmedel har förbrukats under projekttiden. Borås Stad har varit koordinerande part 
och ansvarat för utbetalningar till parter allteftersom bidrag utbetalts av Vinnova. Borås Stad 
hade 50 % bidragsstöd vilket innebar att staden behövde redovisa personalkostnader för 
motsvarande. Total budget finns redovisat i slutrapport Vinnova, (se bilaga 9) 
 

6 Överlämnande 

Överlämning av slutrapport sker till styrgrupp, Fritids- och folkhälsoförvaltningens nämnd och 
till Kommunstyrelsen. Beslut om fortsatt arbete har tagits i styrgruppen. Arbetsgruppen som 
tidigare namngetts som projektgrupp fortlever genom samordning av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Samarbetsavtal har tecknats mellan Föreningen Hemgården och 
Mötesplats Sjöbo kring Medborgarlabbets fortlevnad. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
ansvarar för att följa upp arbetet. Vidare önskar jag som projektledare stort lycka till i fortsatt 
utvecklingsarbete på Sjöbo, uppbyggnaden av det gemensamma Sjöbohuset samt den fortsätta 
utvecklingen av ett nytt Friluftsområde vid Sjöbovallen. Dessa investeringar kommer ge ett stort 
värde för Sjöbo och kommer göra Sjöbo mer attraktivt som område. 

6.1 Rekommendation om fortsatt arbete  
Framtagna publikationer såsom metodbok, handbok och handledningsmaterial rekommenderas 
användas och spridas ytterligare för att bevara arbetssätt och metoder som växt fram under 
projektet. Det krävs en fortsatt dialog kring medskapande arbetssätt vilket behöver lyftas 
ytterligare en nivå för att få en större förståelse kring medskapande i hela staden. Det vore 
ypperligt om vikten av medskapande och delaktighet lyfts in i ett Socialt hållbart Borås. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen bör fortsätta följa upp arbetet med Medborgarlabbet, det samarbete 
som påbörjats mellan Hemgården och Mötesplats Sjöbo. Resultat från workshop gällande 
gemensam målbild för Sjöbohuset rekommenderas användas i den fortsatta processen för 
Sjöbohuset. Det finns ett framtaget handledningsmaterial för medskapande arbetssätt och 
dialoger vilket rekommenderas användas för fortsatt utveckling av förståelsen i utåtriktade 
verksamheter. Handledningsmaterialet har presenterats för verksamhetsutvecklare för 
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Mötesplatsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen behöver ges förutsättningar att fortsätta det förvaltningsövergripande 
arbetet med handlingsplan och samordningen av arbetsgrupp. Det är viktigt att tillhandahålla stöd 
i processledningen för att inte tappas styrfart.  

Nu har drygt tre år gått sedan projektstart och Borås befinner sig i en utträdesfas enligt 
Kraftsamlingsmodellen. I projektet har arbetssätt och metoder initierats, processer och planer 
byggts upp och fysiska förbättringar genomförts, samhällsproblem har tacklats och nu återstår att 
återkoppla och implementera resultat. I inledningen av projektet lades stor vikt på att förankra 
projektet inom stadens förvaltningar och nämnder samt för lokalsamhällets aktörer. Nu återstår 
återkoppling. Invånare behöver få veta vad deras engagemang resulterat i. Det kan med fördel 
göras ett utskick till samtliga hushåll med en checklista på fysiska förbättringar som skett och vad 
som är på gång på Sjöbo. Någon behöver tilldelas ansvar att genomföra det. Återkoppling till 
nämnder bör också ske då många förvaltningar och nämnder varit delaktiga i projektet. Denna 
återkoppling skulle med fördel kunna ske genom en slutkonferens. Fritids- och 
folkhälsonämnden rekommenderas att initiera en slutkonferens i samma anda som startskottet 
som var på Textile Fashion Center i augusti 2017 med en bred samling politiker och tjänstemän. 

Avslutningsvis vill jag som process- och projektledare rikta ett stort tack till alla som deltagit och 
bidragit till projektets resultat. Jag vill tacka för förtroendet och önskar alla som på något sätt 
arbetar för Sjöbobornas bästa lycka till fortsättningsvis!  

/Pia Essunger, projektledare 



HÄNDER PÅ SJÖBO  –En tidning från Borås Stad om utvecklingen på Sjöbo

PÅ SJÖBO
Händer
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Nu är det knappt två år sedan projekt Kraftsamling 
Sjöbo startade och drygt ett år återstår. Det har 
varit en intressant, utmanande och lärorik resa, 

bitvis svår att greppa, men som resulterat i många härliga 
möten oss människor emellan och som bidragit till allt det 
som hänt hittills på Sjöbo. Bland annat har vi tillsammans 

skapat Medborgarlabbet, Pumptrackbana på Sjöbovallen, 
Trollstigen, torsdagsevent, discgolfbana, föreningsdagar och 
massor av andra aktiviteter både genom Medborgarlabbet, 
föreningar och andra verksamheter på Sjöbo. 

I JANUARI 2018 startade Borås Stad en samverkan med 
Högskolan i Borås, RISE forskningsinstitut, Föreningen 
Hemgården, Drivhuset Borås och Science Park Borås för 
att bedriva områdesutveckling på Sjöbo. Grundidén var 
att  människor som bor och verkar på området känner 
bäst till vad som behöver förbättras. Därför startade vi en 
dialog med Sjöbobor och med dem som bedriver verksam-
het på området för att ta reda på vilka behoven är samt för 
att bjuda in Sjöbobor att bli delaktiga i Sjöbos utveckling. 
Alla samtal har hjälpt oss att utveckla vårt arbetssätt och vi 

har lärt oss mycket om området tack vare alla er som varit 
delaktiga, ett stort tack! 

ATT PÅ DETTA sätt utveckla ett område i ett långsiktigt 
perspektiv och i bred samverkan är ett nytt arbetssätt för 
Borås Stad. Tanken är att projektet möjliggör att starta 
förändringar utifrån Sjöbos behov och att processer lever 
vidare. Vi kommer ta tillvara erfarenheter, lärdomar, metod-
er och modeller för fortsatt utveckling av Sjöbo men också 
för att bedriva utvecklingsarbete på andra områden i Borås 
Stad. 

DET ÄR MYCKET som hänt sedan vi startade. Därför vill 
vi med denna tidning få fler att ta del av allt fantastiskt som 
sjuder på Sjöbo. Vi är övertygade om att vi tillsammans får 
mer bärkraft. Hoppas fler vill vara med på resan!

Alla samtal har hjälpt oss 
att utveckla vårt arbetssätt 
och vi har lärt oss mycket 
om området tack vare alla 

er som varit delaktiga.

Sjöbo är fantastiskt!

//Håkan Eriksson, ordförande  
Fritids- och folkhälsonämden
Pia Essunger, projektledare  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
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K erstin Hermansson kommu-
nalråd för Centerpartiet, arbetar 
med frågor som rör fritid och 

folkhälsan i kommunen och är bland an-
nat delaktig i projektet “Säker och trygg 
kommun”. Enligt henne är nyckeln för 
ett sånt här utvecklingsprojekt att jobba 
tillsammans.

– De olika förvaltningarna inom kom-
munen måste samarbeta med alla parter 
som finns på Sjöbo. Nätverk, företag, 
markägare och föreningar. Detta för att 
få till en trygg miljö där det sjuder av 
aktiviteter för alla som bor där, oavsett 
ålder.

NÄR DET GÄLLER arbetet med projek-
tet är hon imponerad av engagemanget 
från alla involverader människor och 
vad de lyckats åstakomma. Men hennes 
förhoppning är utöver vad som redan 
hänt också att resultatet ska bli något 
konkret fysiskt.

– Jag hoppas att vi får till en lokal 

eller hus där människor med olika ålder 
finner gemenskap med varandra. Där ska 
det finnas aktiviteter och verksamheter 
som bedrivs av olika aktörer utifrån de 
önskemål som de som bor på Sjöbo har. 
Vi behöver också få ett tryggare och 
mer tillgängligt torg. Samverkan kom-
mun, föreningsliv och andra aktörer ska 
samverka, allt för Sjöbos bästa!

Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen i Borås Stad har utökat 
satsningen på förebyggande 
områdesutveckling, ett val 
om prioritering utifrån Borås 
Stads välfärdsbokslut som 
görs vartannat år. Marie har 
sedan hösten 2019 arbetat som 
utvecklingsledare för Sjöbo 
och gläds åt sitt uppdrag. Hon 
framhåller att Sjöbo har goda 
förutsättningar då det är en 
attraktiv plats, med nära till 
fina grönområden, vatten och 
tät kollektivtrafik. Marie ser 
fram emot ett fortsatt utveck-
lingsarbete tillsammans med 
lokala aktörer och engagerade 
invånare.

Vad säger politikerna? Marie 
Schörling  
Erikson  
- Sjöbos nya  
utvecklingsledare

Kerstin Hermansson
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KRAFTSAMLING SJÖBO

tillsammans
För att möjliggöra för de som bor på Sjöbo att vara med och påverka har 

det mellan 2016-2018 pågått flera projekt för att fånga upp de boendes 

åsikter. Dialogcaféer, intervjuer med unga, information på skolor och 

workshops är några av de saker som varit igång. Här nedan är några  

av de punkter som kommit fram under arbetet.

Starka

Ett livfullt  
och upprustat  

Sjöbo torg med  
butiker och  

restauranger.

Trygghet och  
trivsel på Sjöbo,  
mer blommor,  

samlingsplatser  
och en städad  

miljö.

Bra skolmiljö  
för barnen med  
inflytande, när- 

varande vuxna och  
uppmuntran till 

aktiv lek.

Fysisk aktivitet 
på olika nivåer 

och platser, 
anpassat efter 
olika åldrar.

Mötesplatser  
och aktiviteter  

som för samman 
invånarna,  
över ålder  

och kulturer.
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Idébidrag

Vad är  
Medborgarlabbet?

Under 2019 startade medborgarlabbet på Sjöbo. 
Sedan dess har medborgare på Sjöbo varit med  
och arrangerat aktiviteter från odling, språkcafé  

till programmering för barn. Även möblerna har invånare  
på Sjöbo varit med och målat. 

Medborgarlabbet är till för dig som vill arrangera en  
aktivitet, utveckla en idé, eller bara komma och prata,  
plugga, skapa, ställa ut, föreläsa, sy eller nästan vad som 
helst – lokalen är flexibel, välj själv!

Om du vill arrangera något, har idéer på aktiviteter som 
är bra för Sjöbo och dess invånare så kontakta oss via mejl, 
telefon eller besök oss på våra öppettider.

De aktiviteter som arrangeras på Medborgarlabbet 
marknadsförs genom ett månadsblad som sprids via affisch-
ering och genom sociala medier. Kom gärna in och hämta 
månadsbladet för att se vad som är på gång.

Hösten 2018 lanserades idébiraget, ett bidrag för 
utveckling och genomförande av idéer och förslag 
som gör nytta för Sjöbos invånare och dess närsam-
hälle. Idébidraget är en del i Kraftsamling Sjöbo och 
utgångspunkten är att ta vara på den lokala kraften 
och kompetensen bland boende och verksamma på 
Sjöbo samt locka utomstående organisationer att 
delta i utvecklingen av Sjöbo. Idébidraget har blivit 
en möjliggörare för utveckling och realisering av 
lokala idéer. Det har hittills varit två ansöknings-
perioder och 11 idébärare har beviljats bidrag. De 
projekt som startat med hjälp av idébidrag är:
   

Läs mer  
om några av  
idébidragen  

på nästa sida.

• Anlägga en discgolfbana
• Walk & Talk – metod för samtal 

om livets utmaningar
• Programmeringskurs för barn
• Starta forum för samtal och 

möten kring olika teman
• Inkluderande öppen verksamhet 

för barn, unga och vuxna
• Anlägga en hinderbana
• Gymnastik för barn
• Föreningsdagar
• Gatukulturveckor
• River of lights – ljusfest för 

mänskliga rättigheter
• Torsdagsdans på Sjöbo Torg
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ENGAGEMANG 
PÅ SJÖBO

Caroline Laaksometsä
programmering för barn

Caroline Laaksometsä fick idébidrag för att hålla kurs i programmering för 
barn. Hon kallar evenemanget för “kodstuga” och syftet är att låta barnen 
få lite inblick i vad ett programmerings-tänk är. Barnen behöver inte an-
vända något programmerings språk utan till hjälp har hon visuella enkla 
program där man kan programmera figurer att göra olika saker, hoppa gå 
etc. För pengarna i idébidraget så köpte hon också in små robotar som är 
programmeringsbara. Det blev 13 tillfällen med åldergrupperna 8–10 år 
och 11 och uppåt. I fortsättningen kommer eventuellt kodstugor hållas 
vid lov. Nu arrangerar även Caroline gymnastik varje vecka i Sjöbohallen. 
Här användes idébidraget till gymnastikmaterial.

Dans, programmering och odling av tomater är 

några av engagemangen som varit. Under våren 

och sommaren har det varit full aktivitet på torget 

och i medborglabbet. Här kommer några exempel 

på personer som engagerat sig och fått idébidrag.

Screenshot från programmet Scratch.

Odla intresset för växter 
För att öka förståelsen för värdet av växter, och vad som be-
hövs för att de ska kunna växa, har det under våren pågått ett 
projekt där barn har kunnat odla själva. Bland annat solros-
frön, tomat och sockerärta. Sedan har barnen kunnat ta hem 
växterna och fortsatt sköta om dem.

– Flera av barnen har senare kommit och berättat hur 
det går för sina växter, säger Katarina Söderberg, från AB 
Bostäder, som varit inblandad i projektet. Det känns fint  
att det skapar en lust att utforska vidare.
Utöver odlingen har det även gjorts bihotell,  
ett slutet kretslopp och popcornplantering.

Bild på växter på medborgarlabbet
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Kent-Åke Hansson

Dans på torget med  
Kent-Åke och DeFenders

Kent-Åke Hansson är en veteran när det kommer till att anordna 
danser i Borås. Redan på 1990-talet var han med och arrang-
erade dans i Fokets park, och sedan dess har det bara rullat på. 
Men det här är första gången han arrangerar något på torget i 
Sjöbo. Bandet som stod för det musikaliska heter DeFenders 
och de är också något av veteraner i danssvängen.

– Det är roligt när det blir lite liv här! säger Kent-Åke. 
Han hoppas också att dansen ska kunna bli ett återkommande 
evenemang på torget.

Sagostunder och Sjöbo-
promenader med Anki

Född och uppvuxen på Sjöbo och med ett stort engagemang 
för samhället och stadsdelen är det säkert många som känner 
igen Anki Wellbrant. I trettio år jobbade hon på biblioteket 
och redan då började hon med sina sagostunder för barn. 
När hon gick i pension var det fortsatt full fart och sagostun-
derna är fortfarande en återkommande aktivitet på bibliote-
ket. Utöver detta har det under året funnits möjlighet att 
följa med Anki på promenader där hon berättar om platser 
på Sjöbo och dess historia. Det som håller glöden vid liv är 
hennes intresse för barn och unga.

– Det viktigaste är barnen och att vi tar hand om de unga 
i samhället, säger hon. När det gäller framtiden på Sjöbo 
hoppas hon på ett mer levande torg. 

– Det krävs att vi alla hjälps åt! Det är oerhört viktigt att vi 
gör det tillsammans. Anki Wellbrant

Det krävs att vi alla 
hjälps åt! Det är  

oerhört viktigt att vi 
gör det tillsammans.
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Låna och dela
på Medborgarlabbet

Verktygs- 
biblioteket
I medborgarlabbet finns en hörna med 
det mesta som du kan tänkas behöva 
när det är något hemma som behöver 
fixas. Du kan låna verktyg som du 
saknar när du exempelvis behöver 
hänga upp lampan, hänga upp dina 
tavlor, laga stolen, tapetsera eller laga 
cykeln. Det kan vara allt från hammare, 
borrmaskin, tapetbord till symaskin. 
Skriv upp dig i lånepärmen och låna i 
max tre dagar. Superenkelt!

Det finns också en hylla där man kan låna fritidsartiklar. 
Skridskor, fotbollar, tennisrack och så vidare.  
Håll utkik på Medborgarlabbets Facebook för mer info.

På labbet finns det en ta och ge-hylla. 
Här byter vi och ger varandra saker utan 
kostnad. Det kan både nytt och gammalt, 
men det bör vara helt och rent. Du be-
höver inte lämna något för att få ta något.

Behöver du fixa nåt hemma, eller är du 

sugen på att prova någon ny sport? Kanske 

finns det du behöver på Medborgarlabbet.

Bilden är ett exempel på artiklar som kan finnas. Foto: Fritidsbanken.
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Historia torget
Sjöbo som stadsdel byggdes ut mellan 
1935-1965 (i grova drag). Sjöbo Torg 
ingick i en andra utbyggnadsetapp som 
planerades från 1953 och själva torget 
byggdes under 1956-57. Platsen där 
torget ligger var tidigare en fotbollsplan 
som användes av Borås GIF. Sjöbo är 
en s.k. grannskapsenhet som planerades 
som en liten ”stad i staden”. Sjöbo Torg 
fick ganska snart problem när invånarna 
skaffade bil och kylskåp, vilket ändrade 
befintliga köpmönster och både kommer-
siell och allmänservice urholkades redan 
vid slutet av 1960-talet.

Upprustning

Torget är en viktig plats för invånarna på Sjöbo. Det blev  
tydligt under medborgardialogerna att åsikterna om torget 
var många. Det framkom att mycket är bra men att många 

delar går att förbättra. Som centralpunkt på Sjöbo är torget en viktig 
plats. Generellt ses torget som en positiv och omtyckt plats, men det 
finns potential för utveckling.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN HAR i samarbete med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen tagit fram en plan för att rusta upp torget.  
I planen ingår att förbättra belysning, byta ut kalkstensplattor, 
placera ut fler bänkar och blomsterarrangemang, beskära träd, rusta 
upp boulebanan, tillgänglighetsanpassa en del trappor och göra 
torget mer levande genom ett linspann med flera ljuskällor. Arbetet 
pågår, belysning och markarbete beräknas stå klart i årsskiftet  
medan andra delar beräknas färdigställas våren 2020.

av torget

Torget under Gatukultur i somras.
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Sjöbohuset - en ny 
mötesplats på torget?

Planerna för ett Sjöbo-
hus bygger på det som 
framkommit i dialogerna 

som varit mellan staden och 
invånarna på Sjöbo. En bred-
dad mötesplatsverksamhet som 
riktar sig till alla med inslag 
av familjeaktiviteter är något 
många önskat. Det som planeras 
är att bygga om bibliotekets, 
fritidsgårdens och den tidigare 
biografens lokaler. Tanken är att 
Sjöbohuset ska bli en levande 
mötesplats där det ska finnas 

bibliotek, öppen ungdomsverksamhet/
fritidsgård, mötesplatsverksamhet,  
medborgarlabb och ett café. En förenings- 
allians har skapats för att möjliggöra ett 
brett utbud av kulturaktiviteter.

FRITID- OCH FOLKHÄLSOFÖR-
VALTNINGEN, Kulturförvaltningen och 
AB Bostäder i Borås håller på arbetar med 
att ta fram en plan för ombyggnation 
och ett framtida Sjöbohus. Än så länge är 
inga beslut tagna men ambitionen är att 
förslag för beslut till kommunstyrelsen  
tas fram till våren 2020.

Föreningsalliansen  
– en möjliggörare

I Borås finns ett aktivt kulturliv som bedrivs av både 
offentlig, privat och föreningsdriven verksamhet . De 
arrangerar bland annat föreställningar, föredrag, kon-

serter och kurser. Att ha tillgång till fler scener och lokaler 
är önskvärt av flera kulturaktörer.

Hemgårdens verksamhetschef Jan-Ola Nolin har sett 
möjligheter med den outnyttjade tidigare biograflokalen 
på Sjöbo och har därför bjudit in fler föreningarna för 
att starta en diskussion hur biograflokalen skulle kunna 
användas och rustas upp. Senare organiserade sig dessa 
föreningar, Studiefrämjandet, Sisu, Borås Folkhögskola, 
Kulturföreningen Tåget och Kulturkompaniet som en 
föreningsallians, en viktig samarbetsteam för att erbjuda 
ett brett kulturutbud på Sjöbo. 

DÅ DISKUSSIONEN KRING att rusta upp biografen 
senare utvecklats till att slå i samman fler lokaler för att 
satsa på ett Sjöbohus blev föreningsalliansen en viktig del 
i Sjöbohuset. Föreningsalliansen vill vara möjliggörare för 
ett framtida Sjöbohus med fler aktörer som kan vara med 

och planera ett rikt kulturutbud och arrangera olika events. 
De ser stor potential för den nedlagda biografen som ett 
nav i ett Sjöbohus och som kan lyfta Sjöbo som stadsdel. 
De ser huset som en samlokaliserad plats för olika typer av 
verksamheter, allt från teater, dans, LAN, medborgarservice, 
lässtunder till föredrag.

Första intressentmötet för samarbete kring Sjöbos nedlagda biograf.



11HÄNDER PÅ SJÖBO  –

Nytt rekreationsområde

vid Sjöbovallen

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har av sin nämnd fått 
i uppdrag att, i samråd med berörda förvaltningar och 
bolag, utreda möjligheten att anlägga ett nytt frilufts- 

och rekreationsområde på Sjöbo i området omkring Viskan 
och Trollskogen med Sjöbovallen som nav. Detta kommer att 
göras under våren 2020. 

EN DEL INSATSER såsom en discgolfbana och hinderba-
na har redan påbörjats tillsammans med Borås GIF, och 
som en del i Kraftsamling Sjöbo. Den barnvandringsled 
som nyligen invigts i Trollskogen, avses också som en del 
av det nya frilufts- och rekreationsområdet. Men det finns 
även önskemål om elljusspår, motionsspår, vandringsleder, 
badplats och grillplatser. Nu återstår en utredning förvalt-
ningar emellan för att se vilka möjligheter som finns. 

Hinderbanan är en av nyheterna i området, men förhoppningen är 
att mer kommer att hända.

Skogen och rekreationsområdet ned mot 

Viskan är favoritplats för många på Sjöbo. 

Nu pågår arbetet med att utveckla området.

Du har väl inte 
missat Trollstigen?
Längs den 1,7 km långa leden 
som går från Sjöbo ner till Viskan 
passerar du ett flertal spännande 
stationer och får följa med på 
trollets sökande i Trollskogen 
efter farmor.

Delar av leden går att gå med 
barnvagn. Bland annat kan du 
gå från lekplatsen i Sjöboparken 
till den lilla gläntan i skogen där 
förskolan brukar samlas.  
I denna gläntan kan du bland 
annat träffa älgen och räven!
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Lyckad Sjöbodag
- trots regn och rusk

Sjöbodagen den 7 september blev åter en lyckad till-
ställning med många möten mellan människor, ung 
som gammal. Då dagen bygger på ett lokalt engage-

mang bjöds föreningar, privatpersoner och organisationer in 
för att delta och tack vare dessa, AB Bostäder och verksam-
heter i Borås Stad, möjliggjordes en ytterligare Sjöbodag. 

NYTT FÖR I år var att tillställningen utökades med att 
även erbjuda aktiviteter under kvällen, mer riktat till ung-
domar. Trots regnskurar och hårda vindar trotsade publiken 

vädret och stannade kvar på Sjöbo Torg där eventet var. 
Mathias Melo som var konferencier och personen bakom 
sjöbolåten ”Det är så skönt att bo på Sjöbo” fick publiken 
att sjunga med och höja stämningen trots att vädret inte 
var det bästa. Vad kanske många inte känner till så är låten 
skapad av barn som bor på Sjöbo tillsammans med Mathias 
Melo. Det erbjöds i vanlig ordning en loppis som hade my-
cket att erbjuda, begagnade saker som inte längre haft nytta 
i ett hem men kan göra nytta i ett annat hem. Det bjöds 
också på trolleri, dans och annan underhållning. 

Dans, loppis och ansiktsmålning för barn var några av de aktiviteter som pågick under Sjöbodagen.

Loppis, trolleri, dans och Sjöbolåten. Det är 

något av det som Sjöbodagen bjöd på i år.
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Den 13 november  
arrangerade Stiftelsen 
Drivhuset i samarbete 

med Borås Stad en jobbmässa 
på Medborgarlabbet på Sjöbo 
Torg. Bland utställarna fanns 
Arbetsförmedlingen, Söder o Co, 
Effektiv Bemanning, Coompan-
ion, Speed, Releasy, Kvinnojouren, 
Borås yrkeshögskola, Vuxenutbild-
ningen, Sociala Omsorgsförvalt-
ningen och Jobb Borås. 

Mässan erbjöds i syfte att ge 
Sjöbobor möjligheten att in-
spireras av olika jobb genom 
att träffa bemanningsföretag, 
utbildningsorganisationer och 
verksamheter inom Borås Stad. 
Det var ett tillfälle för den som 
funderade över att utbilda sig, ville veta mer om hur man 
kan komma in i arbetslivet, vilka jobb som finns eller 
om man ville yrkesväxla. Man fick också möjligheten att 
bli coachad att göra sin ansökan unik genom att få hjälp 
med att skriva en säljande CV. 

När dörrarna öppnade stod människor i kö för att  
komma in. Mässan besöktes av ca 75 personer och  
många av besökarna uttryckte att de fick bra samtal, 
hjälp och stöd av dem som var på plats.

Jobbmässa på Sjöbo

Nu öppnar snart 
nya mötesplats 
Sjöbo!
Den 14 januari öppnar vi och bjuder in till 
invigning av den nya mötesplatsen. Mötesplats 
Sjöbo strävar efter att vara en mötesplats för 
alla. Hos oss kan du få socialt umgänge, delta i 
organiserade aktiviteter och ta del av samhällsin-
formation. Mötesplats Sjöbo är en plats där du 
ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet. 
Program för invigningen kommer i januari. 

Varmt välkomna!

Flera utställare var på på plats och tipsade om utbildningar, vilka jobb som finns och hur man kan komma in i arbetslivet.
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Kultur och  
konst på Sjöbo

Från mitten av juni och tre veckor framåt pågick kul-
turevenemanget Gatukultur 2019 i Borås med Sjöbo 
som ett av huvudplatserna. Fokus har legat på att 

låta barn och unga vara med och utforma konsten i staden. 
På Sjöbo märktes Gatukultur i allt från dans och musik till 
skapande aktiviteter av olika slag. Evenmanget avslutades 
med invigningen av muralmålningen plus en massa andra 
aktiviter på torget. Muralmålningen är skapad av Estefania 
Leyton. Hon kommer från Chile, och det är där och i andra 

delar av Sydamerika hon tidigare varit mest verksam. Verket 
skapade hon tillsammans med organisationen Streetcorner.

25 OKTOBER FIRADES FN-dagen och de mänskliga 
rättigheterna på Sjöbo Torg med en ljusmanifestation  
i höstmörkret. Konstnären Behjat Omer Abdulla, som bor  
på Sjöbo var initiativtagaren till ljusmanifestationen i sam- 
arbete med föreningen River of lights. Stort fokus låg på 
förberedelserna, att få människor från olika bakgrunder att 

Sommaren och hösten har också varit fylld av kultur på 

Sjöbo. Gatukultur, muralmålning och massor av aktiviter 

för barn och unga är några av de aktiviter det bjudits på.
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mötas, att bryta språk-och kulturbarriärer och använda 
det kreativa skapandet som verktyg för att mötas. Behjat 
arrangerade flertal skaparverkstäder på Sjöboskolan och 
på Medborgarlabbet som resulterade i att barn, ung-
domar och vuxna möttes och skapade tillsammans 130 
ljuslyktor som användes till ljuståget. Varje ljuslykta 
blev unik och dekorerad utifrån varje persons historia.

RIVER OF LIGHT är ett inkluderande konstprojekt, 
som drivs av en ideell förening och som arrangerar 
ljusfester på flera platser runt om Göteborg och Borås. 
Nästa tillfälle kommer de arrangera en ljusfest i februari 
2020 i Göteborg.

Estefania Leyton Trumworkshop från Gatukultur i somras.

Th Behjat Omer Abdulla

Bild från ljusmanifestationen på Sjöbo Torg.



Drivande aktörer

Finansierat av:

Karta över en del av det som 
händer på Sjöbo, och sådant 
som är planerat i framtiden. 
De gröna skyltarna är sådant 
som redan är på plats, de 
gula är planerade eller under 
beslutsprocess.
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      2020-01-10 
 
Gemensam handlingsplan för ett socialt hållbart Sjöbo 2020 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade år 2017 att satsa på ett ytterligare socialt investeringsprojekt, en förvaltningsövergripande kraftsamling för att gemensamt 
mobilisera för en positiv samhällsutveckling på Sjöbo och motverka de sociala utmaningar som framhållits i Välfärdsbokslutet. Fritid- och 
Folkhälsoförvaltningen fick i uppdrag att samordna Kraftsamlingen och har anställt en projekt- och processledare under 2018-2020. I uppdraget ingick att 
samla en förvaltningsövergripande projektgrupp som tillsammans skulle ta fram en handlingsplan. Projektgruppen träffades första gången i november 2018 
och arbetade sedan i processform fram en handlingsplan under 2019. Genom att inventera vad som görs, identifiera luckor och diskutera utmaningar och 
hinder framträdde slutligen en gemensam handlingsplan. Planen godkändes av styrgruppen för Kraftsamling Sjöbo i januari 2020 då styrgruppen också 
ställde sig bakom ett fortsatt arbete även efter projekttid. Projektledaren har arbetat fram en uppföljningsmodell (ett årshjul) som ligger till grund för 
uppföljningen av handlingsplanen. Tanken är ett systematiskt uppföljningsarbete där arbetet följs upp årligen mot uppsatta mål samt analyseras för att göra 
nya prioriteringar.  
 

Kraftsamlingens övergripande mål är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- 
och fritidsutbud. 

Till det finns delmål som adresserar de sociala utmaningar som råder på Sjöbo: 
 förbättrade skolresultat 
 ökad meningsfull fritid 
 ökad meningsfull sysselsättning 
 ökat deltagande i föreningslivet 
 ökad trygghet 
 ökad psykisk hälsa 
 fler sociala relationer  
 ökad delaktighet och inflytande i samhället 
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Handlingsplan för ett socialt hållbart Sjöbo 2020 

 
VAD - Identifiering förbättringar 
 

 
HUR ska det genomföras? 

 
VEM ansvarar för att det blir 
genomfört? 

 
NÄR ska det 
genomföras? 

1. Utveckla samverkan mellan 
Familjecentralen, grundskola 
och föräldrar till barn upp till 12 
år. 

Familjecentralen får en utökad tjänst 
till att innefatta en koordinatorsroll för 
samverkan mellan förvaltningarna (IFO, 
FSF, GRF) samt VG-Regionen (BVC, 
BUP). 
 
En dialog förs mellan ”Kraftsamlingen” 
och ”Ett socialt hållbart Borås” 
 
Det är önskvärt att det görs en pilot på 
Sjöbo samt att det görs i samarbete 
med ”Ett socialt hållbart Borås” 

(GRF, IFO och FSF)  
 
GRF ansvarar för uppföljning 

2020 

2. Få fler barn till öppna 
förskolan och förskolan. 

Uppsökande verksamhet som sker i 
anslutning till familjecentralen på 
Sjöbo. 

(FSF) 
FSF ansvarar för uppföljning 

Pågår, Började i 
maj 2019. 

3. Utveckla arbetet med barn 
och unga i riskzon. 

Tydliggöra former för hur vi kan 
utveckla arbetet i Sjöbos Barn och Unga 
nätverk. 
 
Följa upp Västbus- och SIP-gruppernas 
mötesformer för att få mötena mer 
verkningsfulla och beslutsfattande.  
 
 

(FOF, IFO, GRF)  
 
FOF ansvarar för uppföljning 
 

2020 
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Utveckla motivationsarbete gentemot 
vårdnadshavare som inte ger sitt 
medgivande till att ta upp ärenden i 
SSPF-möten. GRF behöver få hjälp med 
kompetensutveckling i denna fråga, ex 
av IFO eller FOF. 

4. Utveckla föräldrastödet, 
främjande och förebyggande 
insatser redan i förskolan och 
insatser kring hela familjen.  
 
 
 

 

Planera och genomföra föreläsningar 
och dialogforum för vårdnadshavare till 
barn i förskolan och grundskolan kring: 

- Vad föräldraskapet innebär, 
kopplat till barnets bästa och 
definiera vad som är barnets 
”bästa”. 

- Skärm- och sömntid 
- Kost och motion 
- Fånga upp familjer med låg 

närvaro på förskolan 
- Utveckla stöd för inlärning av 

språk och läsning. 
 
Inkludera vårdnadshavare till barn med 
funktionsnedsättningar 
 
Undersöka vad det finns för 
föräldramötesmaterial som innehåller 
frågor kring t ex självkänsla, trygghet, 
ansvar, samarbete och som kan bidra 
till att vårdnadshavare ser 
föräldramöten som mer värdefulla. 

(FOF, Kultur, GRF, FSF, SOF)  
 
FOF ansvarar för uppföljning 
 

2020 
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5. Utveckla arbetet med 
föräldraråd i syfte att öka 
samverkan mellan hem och 
skola samt öka vårdnadshavares 
delaktighet och inflytande. 
 
 

Förväntansdialog i grundskolan och 
förskolan:  

 Dialog om grundskolans och 
förskolans uppdrag 

 Dialog om vad som kan 
förväntas av vårdnadshavare 
och vad som kan förväntas av 
personal, för våra barn och 
elevers bästa 

 
Samverkan på grupp- och/eller 
organisationsnivå mellan föräldrar och 
skolan/förskolan, utifrån uppkomna 
behov. 

(GRF, FSF)  
 
GRF ansvarar för uppföljning  
 
 
 
 

2020 

6. Stärka samverkan mellan 
föreningar, öppen 
ungdomsverksamhet, kultur och 
skolor för att tillsammans skapa 
aktiviteter, i syfte att öka 
deltagande i föreningslivet. 

Bjuda in många olika föreningar för att 
täcka in både idrotts- kultur och sociala 
aktiviteter. Inkludera funktionshinder-
föreningar. Arrangera föreningsdagar 
och aktivitetsdagar. Få VG Idrott att 
närma sig föreningarna. Fånga upp 
barnen redan i skolan och erbjuda 
aktiviteter direkt efter skolans slut. 
Även hitta en långsiktighet i aktiviteter.  

(FOF, Kultur, VÄF, GRF, SOF) 
 
FOF ansvarar för uppföljning 

2020 

7. Integrerad mötesplats för alla 
åldrar och kulturer. 

Sjöbohuset (redan påbörjad process) 
med samlokaliserad verksamhet mellan 
Mötesplats Sjöbo, öppen 
ungdomsverksamhet, bibliotek, 
Medborgarlabbet och Förenings-
alliansen. Viktigt att lokaler får 
användas av flera verksamheter och 

(FOF, Kultur, VÄF, AB Bostäder) 
 
FOF ansvarar för uppföljning 
 

Beslut i FOF- och 
Kulturnämnden 
2019. För beslut i 
KS våren 2020,  
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föreningar samt att invånare får vara 
med i utvecklingen.  
 
Sträva efter att få in även 
socialrådgivare i Sjöbohuset. 

8. Kommunicera det som redan 
finns/görs samt utveckla nya 
insatser som bidrar till 
meningsfull fritid. 
 

Utveckla samverkan i planering av 
aktiviteter utifrån olika målgruppers 
behov. Sammanställa ett gemensamt 
Sjöboblad. Tillämpa 
tillgänglighetsperspektivet i 
kommunikation. Ta fram en 
kommunikationsplan.  

(FOF, Kultur, VÄF, SOF, ALF, IFO 
och AB Bostäder) 
 
FOF ansvarar för uppföljning  

2020  

9. Säkerställa att 
Medborgarlabbet lever kvar 
efter projekttid. 

Medborgarlabbet som funktion flyttar 
in i framtida Sjöbohus. Alternativt att 
funktionen lever kvar genom 
Mötesplats Sjöbo. En förutsättning är 
att Medborgarlabbet ingår i 
uppdragsbeskrivning för den 
verksamhet som ska vävas i samman 
med. 

(FOF) 
 
FOF ansvarar för uppföljning 

2020-2021 

10. Arbeta för att funktionen 
stadsdelsvärdar/ 
trygghetsvärdar kommer in i 
ordinarie verksamhet 

Utvärderingar har gjorts och man har 
sett vikten av att de ska finnas kvar i 
området. Fortsatt utvärdera för att 
kunna säkerställa att det ger förväntat 
resultat. 
Underlag för politiskt beslut som 
baseras på de utvärderingar som 
genomförts.  

(ALF) 
 
ALF ansvarar för uppföljning 

2020  
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11. Utveckla insatser för 
människor som idag står utan 
sysselsättning. 

Identifiera målgrupper som berörs och 
vilka behov som ska tillgodoses. 
Identifiera vilka parter som behöver 
delta i samverkan. Utgå från pågående 
projekt och ta del av resultatet för 
fortsatt utveckling och förslag till nya 
aktiviteter. 

(ALF, IFO, SOF, Näringsliv, AB 
Bostäder) 
 
ALF ansvarar för uppföljning 

2020 

12. Skolungdomars samverkan i 
näringslivet och kommunen. 

Förbereda skolungdomar inför 
arbetslivet. Utveckla fler praktikplatser, 
feriejobb och studiebesök. Företagen 
kan komma och presentera sig i 
skolorna. Utveckla skolungdomars 
kunskap om näringslivet och vilka 
möjligheter som finns.  

(GRF, ALF, Näringsliv)  
 
GRF ansvarar för uppföljning 

2020 

13. Utveckla Sjöbos utemiljöer a) Rusta upp Sjöbo Torg utifrån 
framtagen förändringsplan. 
 
b) Arbeta mer med stadsodling 
 
 
c) Skapa naturliga mötesplatser ute 
 
 
d) Mer planteringar, plantera 
tillsammans med hyresgäster. 
 
e) Anlägga discgolfbana utifrån 
medborgarinitiativ samt invigning av 
banan. 

(TEK, FOF och AB Bostäder) 
TEK ansvarar för uppföljning  
 
(AB Bostäder) 
AB Bostäder ansvarar för 
uppföljning 
(AB Bostäder, TEK, FOF) 
AB Bostäder ansvarar för 
uppföljning 
(AB Bostäder) 
AB Bostäder ansvarar för 
uppföljning 
(TEK, FOF, Borås GIF och IK Ymer) 
TEK ansvarar för uppföljning 

2019-2020 
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14. Kompetenshöjande insatser 
gällande funktionsnedsättningar 
 
 

Utbilda medarbetare som arbetar inom 
de olika samhällsfunktionerna på Sjöbo. 
Utbildning finns i Borås stads regi som 
samordnas av Hera. 
 

(SOF, FOF, VÄF, Kultur och AB 
Bostäder) 
 
SOF ansvarar för uppföljning 

2020 

15. Belysa sociala värden i 
samhällsplaneringen på Sjöbo  

Testa och utveckla metod som belyser 
sociala effekter och värden av investeringar 
på Sjöbo inom ramen för SIGURD 
projektet. 
 

(SHB, SLK, FOF) 
 
FOF ansvarar för uppföljning 

2020-2021 
 
 
 

16. Utreda möjligheten att 
anlägga ett nytt frilufts- och 
rekreationsområde på Sjöbo  

Genomföra en 2-3 dagars projektstudio 
med berörda förvaltningar och bolag. 
En projektstudioledare från FOF och en 
projektstudioledare från SHB 
processleder och dokumenterar 
dagarna. 

(FOF, SHB) 
 
FOF ansvarar för uppföljning 

2020 

17. Långsiktig politisk 
prioritering på Sjöbo. 

Säkerställa att handlingsplanen 
fortlever efter projekttid. Utse 
samordnare som ansvarar för fortsatt 
uppföljning och framtagande av nya 
utvecklingsområden. Besluta om att 
arbetsgruppen får fortsatt mandat att 
arbeta med handlingsplanen.  

(Styrgruppen för Kraftsamling) 
 
FOF ansvarar för uppföljning 

2020 

 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Sturegatan 38 
 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mötesanteckningar 
Sida 

1(5) 
Datum 

2020-12-09 
  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dagordning fastställs 

Inga fler punkter att tillägga, vi följer dagordning som delgetts tidigare. 

2. Tillbakablick och resultat 

Pia ger en tillbakablick och repeterar projektets vision och mål och 
berättar vad som hänt sedan start och projektresultat. Det blev även en 
tillbakablick i hur arbetet i projektgruppen startade och vad gruppen 
åstadkommit med både handlingsplan, uppföljning av den samt nu en 
analys som kommer att ligga till grund för en revidering av kommande 
plan. För mer info se bifogad presentation. 

 
3. Analys av handlingsplanen 2020 

Projektgruppen hade fått i uppgift att analysera handlingsplanen och 
fylla i sina ansvarsdelar i en analysmatris inför mötet, se bifogad 
analysmatris. Tanken var att alla först skulle tänka enskilt inför mötet 
för att sedan utveckla sina tankar i grupp. På mötet delades alla in i 
mindre grupper om 4-5 personer som blev tilldelade två 

Projektgruppsmöte Kraftsamling Sjöbo 

 

Datum Mången den 30 nov 

Tid 10:00 – 12:00 

Plats Digitalt via Teams 

 
Närvarande: 
Marie Schörling Eriksson, Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Emma Ragnarsson, Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Emma Gerdien, Kulturförvaltningen 
Jessica Johansson, Kulturförvaltningen 
Julio Garcia Atterström, Grundskoleförvaltningen 
Carina Einarsson, Förskoleförvaltningen 
Kerstin Niklasson, Sociala omsorgsförvaltningen 
Linda Svensson Perlstedt, Vård- och äldreförvaltningen 
Hans Abrahamsson, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
Mohammad Saadoun, Arbetslivsförvaltningen 
Carina Winroth, AB Bostäder 
Carola Samuelsson, Stadsledningskansliet 
Pia Essunger, Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Amin, praktikant 
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diskussionsövningar. I diskussionsövning 1 skulle grupperna blicka 
tillbaka och diskutera vad som gjorts bra, vad som kunde gjorts bättre 
och orsaker till att resultatet blev som det blev. I diskussionsövning 2 
skulle grupperna blicka framåt för att diskutera framtida förbättringar. 
Gruppernas diskussioner finns sammanställda nedan:  
 
Vad har vi gjort bra i Kraftsamlingen?  
- Mycket har gjorts bra. Och det har varit ett intressant projekt.  
- Den samlade breda kompetensen har varit intressant och en av de 

viktigaste frågorna.  
- Biblioteket och deras särskilda förberedelser inför Sjöbohuset.  
- Roligt med gatukultur, men det kräver en särskild budget.  
- Den breda kompetensen har gett bra resultat. 
- Sjöbohuset är ett gott exempel och en följd av detta.  
- Jobbmässan.  
- Att man har kunnat erbjuda stöd till trygghetsvärdarna.  
- Helheten är det viktigaste, tillsammans har vi varit starka. 
- Samverkan har varit mycket bra.  
- Upplägget med projektgruppen har varit bra, både mötenas upplägg 

och möjligheten till egna initiativ har varit bra, särskilt mallarna.  
- Projektet har hjälpt till att uppmärksamma Sjöbo.  
- Påbörjat ett viktigt tvärsektoriellt arbete. 
- GRF och IFO har initierat ett samarbete kring SIP, där även SOF 

kommer att delta framöver. 
- Samverkan mellan grundskola och kultur.  
- Jobbmässa på Medborgarlabbet. Tydligen väldigt uppskattat.  
- Att vi reagerade och sedan startade det förebyggande arbetet. 
- Att vi fått igång engagemang. 
- Engagerade nya krafter, tex teknikkurs för barn, walk and talk 

(människor blir behövda). 
- Projektet har frigjort handlingsutrymme för stort och smått, för 

olika människor. 
- Viktigt att någon (tex Pia) varit pådrivande och sammanhållande. 
- All arbete med utvecklingen av Sjöbovallen, Sjöbo Torg och 

Sjöbohuset. 
- Invånardriven aktivitet, nu lånas labbet mer frekvent och det finns 

exempelvis ett gäng damer som på eget initiativ lånar labbet för att 
spela bingo. 

- Att vi provar samverkan i olika former och koncentrerar 
engagemanget i ett område.  

- Jobbat tätt över förvaltningsgränserna för att undvika stuprör. 

 
Vad kunde vi gjort bättre? 
- Gällande trygghetsvärdarna, kunde det ha funnits större kontinuitet? 

Man håller på och arbetar om anställningsformen, så den blir mer 
ekonomiskt gångbar. 
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- Kan vara riskabelt med projekt som blossar upp. Svårt att få budget 
och engagemang i det långa loppet.  

- Tidsmässigt har Kraftsamlingen hamnat ovanpå allt annat. 
- Kunde man ha jobbat mer inifrån verksamheterna? 
- Förskoleförvaltningen kunde haft större kontinuitet i 

projektgruppen med både representanter från förskolan och öppna 
förskolan på varje möte.  

- Familjecentralen skulle behöva komma in mera. 
- Labbet upplevdes som en parallell verksamhet. Hade man gjort på 

annat sätt kanske implementeringen blivit lättare. Samtidigt var det 
avsiktligt att skapa och utveckla parallellt och låta en form växa fram 
genom ett lärande. Ingen visste i vilken form eller färg det skull bli, 
vi hade aldrig fått pengar om vi vetat. Vinnova visste inte heller. 

- Mindre fokus på social konsekvensbeskrivning och mer fokus på att 
planera omvandlingen av Fristadsvägen. Fristadsvägen har ett 
väldigt stort avtryck på Sjöbo och omvandlingen kommer påverka 
hela stadsdelen. Tyvärr har den inte varit prioriterad. 

- Inkluderat tillgänglighetsperspektivet mer och tänkt in 
funktionsnedsättningar. 

- När vi planerar insatser behöver vi tänka helhetligt, inte bara den 
egna verksamheten, och att flera verksamheter kan hjälpas åt att 
genomföra insatsen.  

 
Orsaker till att resultatet blev som det blev? 
- Flera och olika kompetenser från många håll. 
- Samverkan från många olika håll och nivåer.  
- Att nå ut hela vägen ut till verksamheterna har varit svårt och tagit 

lång tid. 
- Det hände ”lite mycket saker” samtidigt när labbet startade. 
- Det är lätt att skapa och vara i ett vakuum för förändring, men sen 

när man ska tillbaka blir det svårt. Det är svårt med nyskapande i 
ordinarie former. 

- Arenaskolans tillkomst hade troligen inte funnits utan denna 
satsningen. 

 
Vilka förbättringar vill vi göra framåt? 
- Det är viktigt att få en tätare och fördjupad samverkan med tekniska 

och samhällsplanering. Mycket att vinna på att få med dem som 
ansvarar för den fysiska miljön.  

- Större medverkan av VÄF i handlingsplanen. 
- Utöka kunskapen kring den statistiska samlade bilden över 

förhållandena på Sjöbo för att på så sätt införliva ett större 
folkhälsoperspektiv i vår förvaltningsöverskridande samverkan.  

- Öppna förskolan jobbar nu mer med Socialt hållbart Borås och har 
börjat bygga upp samverkansstrukturer. Exempelvis ABC utbilda 
pedagoger, det behöver fortsätta. 
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- Situationen med Corona har inneburit att man redan i våras flyttade 
ut viss verksamhet till Allaktivitetsparken. Kan 
utomhusverksamheterna bli bestående och utvecklas ännu mer? 
Man når olika målgrupper beroende på om man är inne eller ute. 

- Det har varit en bra struktur med nuvarande 
förvaltningsövergripande arbete genom projektgruppen och det 
vore bra att fortsätta så här. En samordnare behövs, mycket viktigt 
för det fortsatta arbetet. Pia har skött detta väldigt bra. De här 
uppföljningsmötena är viktiga. Det hjälper oss att få en överblick 
över hela Kraftsamlingen. 

- Samverkansmöten mellan Öppna förskolan och förskolan behöver 
förbättras.  

- Det behövs en person som ansvarar för att den påbörjade 
samverkan fortsätter. Den personen behöver ha ansvar för att samla 
in tankar och erfarenheter från våra möten. Och därefter analysera 
och prioritera det fortsatta arbetet.  

- Ska vi tänka in fler samverkanspartners och fler förvaltningar? 
- Tydliggöra vem/vilka som ska samordna det nya Sjöbohuset. 
- Fortsatt samverkan mellan GRF och IFO för att fördjupa 

förståelsen kring varandras uppdrag, förbättra kommunikationen 
och därigenom ge våra barn och unga och deras vårdnadshavare ett 
samlat bättre stöd.  

- SOF önskar vara med i arbetet att förbättra kommunikationen och 
samverkan kring SIP. 

- Genomföra en jobbmässa. Kanske bjuda in elever från åk 8 och 9 
samt deras SYV? 

- Implementering av metoder och arbetssätt som initierats så att det 
blir fortsatt verkstad framåt. Det handlar om att arbeta strukturerat 
med det Medskapande arbetssättet, skapa med 
medborgaren/tjänstepersonen, inte för 
medborgaren/tjänstepersonen, lära oss om frågan tillsammans. 

- Förankring i verksamheterna, införliva metoder inför ett Sjöbohus. 
- Våga prova nya idéer, inte tänka hur vi alltid gjort. 
- Mod att utveckla och inte alltid förlita sig på expertrollen, som 

berättar för en hur man ska göra. 
- Vi måste fortsatt orka vara agila, vi får inte låta autopiloten ta vid, 

våga gå utanför rutan och lära oss av processen. 

 
Övriga reflektioner 
- Detta får ej bli en skrivbordsprodukt! Nu när alla ”efterfrågningar” 

försvinner. Engagemanget på Sjöbo har tagit 3 år att arbeta upp. 
- Kan labbets lokal finnas kvar? Annars kan det bli en tillbakagång. 

Carina tar med sig frågan till AB Bostäder, den kanske kan nyttjas 
fram till byggstart? Då finns ett naturligt slut och en ny början.  

- När det gäller användning av Sjöbohuset tänk i nya banor utifrån de 
behov som finns bland invånarna. 
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- Det är en utmaning att införliva kraftsamlingen i det ordinarie 
arbetet och att den nya personen kan ta över detta på ett bra sätt. 
Respekt för att det tar tid.  

 
4. Summering och avslutning 

Pia tackar för engagemanget och bra resultat från diskussionerna. 
Gruppernas analyser kommer ligga till grund för revidering av planen. 
Pia sammanställer resultatet och de som ännu inte lagt in sina delar i 
analysmatrisen gör det senast den 11 dec. Pia förser gruppen med 
sammanställning och uppdaterad analysmatris. Inför nästa möte 
kommer Pia att göra ett förslag på reviderad plan utifrån analysen som 
vi går igenom på nästa möte. Planen ska sedan godkännas av 
styrgruppen i början på året. 

Pia kommer vid årsskiftet att lämna uppdraget som projektledare och då 
kommer arbetssätt att implementeras i ordinarie struktur. Marie 
Schörling går i pension vid årsskiftet och hennes efterträdare Bojana 
börjar sin tjänst på FOF:en den 1 dec. Bojana kommer fortsättningsvis 
att ansvara för samordningen av Handlingsplanen och arbetsgruppen. 
Pia och Bojana har nästa möte tillsammans, sedan överlämnar Pia 
stafettpinnen till Bojana. 

Pia informerar om att det i samband med projektet tagits fram ett par 
publikationer, ”Metodbok för Kraftsamling” och följeforskningsrapport 
”Ledarskap i mellanrummen”. Publikationerna finns på Borås webb 
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/kraf
tsamlingsjobo/publikationer.4.225c9472175c87bf6664ba79.html 

Pia kommer också att förse alla representanter i projektgruppen med 
metodboken i tryckt format.  

 

5. Nästa möte 

13 jan kl 13-15. Mötet blir på teams. Vi kommer att fokusera på 
revidering av handlingsplanen.  
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Bakgrund 
 
Borås Stad beslutade hösten 2017 att kraftsamla för att utveckla Sjöbo till en attraktiv och 
välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 
Det var en stor enighet kring beslutet. Åtta nämnder ställde sig bakom att alla förvaltningar samt 
bolag tillsammans ska kraftsamla på Sjöbo för att vända den negativa trend som börjat träda fram. 
När beslutet gjordes så föreslog Innovationsplattformen Borås att söka ytterligare medel från 
Vinnova för att få till en innovationshöjd. En ansökan skickades in under utlysningen ”sociala 
innovation mot segregation” och ansökan beviljades hösten 2017. Vinnovaprojektet går under 
namnet Sjöbo 2.0 med syftet att etablera ett medborgarlab (en fysisk innovativ mötesplats) där 
invånare, tjänstemän, företagare, föreningar och forskare kan mötas. Ambitionen med 
medborgarlabbet är att invånares behov och idéer förverkligas. Parter i Vinnovaprojektet är Borås 
Stad, Högskolan Borås, Science Park, RISE, Drivhuset och Hemgården. 
 

Inledning 
 
En grund för att skapa ett bra arbete i projekten är att det finns en kartläggning som visar vilka 
grupper på Sjöbo som påverkar eller påverkas av projektets resultat samt redogöra för faktorer 
som inverkar på deras hälsotillstånd. Eftersom det är ett tydligt uttalat mål att projekten ska 
genomföras i medverkan med de som bor och verkar på Sjöbo så behöver dessa identifieras. 
Bakomliggande fakta till att satsningen görs behöver också förtydligas så att alla parter i projektet 
utgår från en gemensam plattform. Kartläggningen visar en samlad bild med fakta, statistik, 
professioners och boendes bild samt en identifiering av intressenter och aktörer på Sjöbo. 
Tanken är att kartläggningen ska utgöra en grund och vara ett stöd för projektets fortsatta 
utformning. 
 

Statistik Sjöbo 
 
Befolkning 2016 
På Sjöbo bodde det år 2016 totalt 9350 personer. Nedan kan du se uppdelning i åldersgrupper:  
 

0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90- 

783 777 1889 1145 1041 1131 1046 907 507 124 

 
Befolkning efter bakgrund 
2016 var ca 35 procent av befolkningen på Sjöbo utrikesfödda och/eller hade utländskt 
medborgarskap. De flesta i denna grupp är mellan 20-64 år. Sammanlagt finns över 40 länder 
representerade på Sjöbo 
 
Här följer några exempel bland utrikesfödda och/eller med utländskt medborgarskap på Sjöbo: 

- Ca sex procent är från Finland, varav en tredjedel av dessa är mellan 40-64 år och 
resterande är 65-85 år. 

- Ca två procent är från Afrika, majoriteten från Somalia. 
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- Ca 12 procent är från Asien, majoriteterna från Afghanistan, Irak, Iran samt Syrien. De 

flesta i denna grupp är i åldern 19-64. 
- Ca 5 procent är från länder inom EU utom Norden, exempelvis Estland, Grekland, 

Kroatien, Litauen, Polen, Rumänien, Storbritannien, Tyskland, Ungern, Forna Jugoslavien, 
Ukraina, Ryssland.  

 
Utbildningsnivå 2016 
På Sjöbo har både kvinnor och män lägre utbildningsnivå än genomsnittet i Borås. 27 procent av 
männen och 36 procent av kvinnorna på Sjöbo som är i åldern 35-54 år har eftergymnasial 
utbildning. För genomsnittet i Borås är siffrorna 34 procent för männen och 43 procent för 
kvinnorna. 
 
Förvärvsaktiva 2015 
På Sjöbo är andelen förvärvsaktiva lägre än genomsnittet i Borås. Lägst andel förvärvsaktiva finns 
på Brämhult, Norrby och Sjöbo, med drygt 75 procent. Sjöbo har den lägsta andelen (63%) 
förvärvsaktiva i åldersgruppen 55-64 år. 79 procent av männen och 75 procent av kvinnorna i 
åldern 35-54 år förvärvsarbetar. För Borås är siffrorna 86 procent av männen och 87 procent av 
kvinnorna  
 
Inkomst 2016 
Medelinkomsten är lägre för invånare på Sjöbo i jämförelse med genomsnittet i Borås. År 2016 
var medelinkomsten bland kvinnor 16-64 på Sjöbo drygt 230 tkr och för män i samma 
åldersgrupp 284 tkr. Den genomsnittliga medelinkomsten för kvinnor 16-64 år i Borås ligger på 
262 tkr och för män i samma åldersgrupp drygt 334 tkr. 
 
Ekonomiskt bistånd 2015 
På Sjöbo är det högre andel som får ekonomiskt bistånd än genomsnittet i Borås. PÅ Sjöbo lever 
3,9 procent av invånarna med bidrag och i Borås 3,2 procent. 
 
Arbetssökande mars 2017 
På Sjöbo är något fler invånare öppet arbetslösa (inskrivna på arbetsförmedlingen och aktivt 
söker arbete) än genomsnittet i Borås. På Sjöbo är 3,4 procent av invånarna 18-64 år öppet 
arbetslösa och i Borås 3,2 procent. Lite mer än hälften av de öppet arbetslösa på Sjöbo är utrikes 
födda. 
 
En grupp som ibland glöms bort i dessa sammanhang är unga vuxna 20-25 år som varken arbetar 
eller studerar. Under 2014 var det 985 unga vuxna i Borås som varken var inskrivna på 
arbetsförmedlingen eller registrerade som studerande. De utgör en femtedel i åldersgruppen 20-
25 år i Borås. 
 
Ohälsotal* 2016 
På Sjöbo är ohälsotalet högre än genomsnittet i Borås. Det är även den kommundel som har 
högst ohälsotal i Borås. Ohälsotalet för Sjöbos kvinnor 16-64 år är 52,1 och för män i samma 
åldersgrupp 35,4 och för Borås ligger det på 37,5 för kvinnor och 25,1 för män.  
 
* Ohälsotalet är ett index som beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning 
divideras med befolkningsantalet. 
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Bostäder 2016 
På Sjöbo fanns det år 2016, 5545 bostäder. Av dessa var 38 procent hyresrätter, 49 procent 
bostadsrätter och 13 procent äganderätter i form av småhus och specialbostäder. Sjöbo har 
många små lägenheter. På Sjöbo bor det 1,83 personer per hushåll jämfört med genomsnittet i 
Borås Stad som är 2,21.  
 
Bilar 2016 
På Sjöbo lever fler familjer utan bil än med bil. På Sjöbo är det 370 bilar per 1000 invånare. 
 
Valdeltagande 2014 
Sjöbos valområden hade sammantaget låg andel som röstade i 2014 års kommunval jämfört med 
genomsnittet i Borås. PÅ Sjöbo Torg röstade 65 procent, på Sjöboklintområdet röstade 67 
procent och på Sjöbo Ekäng röstade knappt 70 procent. I Borås röstade 82 procent.  
 
Resultat från hälsoenkäten 2017 

- 75 procent av de som går i år 8 och bor på Sjöbo går på Erikslundskolan, 14 procent på 
Engelska skolan, 5 procent på Kunskapsskolan och 5 procent på Daltorpskolan. 
 

- Det var färre pojkar som uppnådde kunskapskraven på Erikslundskolan än genomsnittet i 
Borås. På Erikslundskolan uppnådde 85,3 procent av flickorna och 58,3 procent av 
pojkarna kunskapskraven i alla ämnen. I Borås fick knappt 77 procent av flickorna och 
drygt 70 procent av pojkarna godkänt i samtliga ämnen. På Engelska skolan fick 93 
procent av flickorna och 94 procent av pojkarna godkänt i samtliga ämnen.  
  

- Det är färre flickor i år 8 på Sjöbo som har medlemskap i en förening än genomsnittet i 
Borås. 38 procent av flickorna, 67 procent av pojkarna på Sjöbo är medlem i en förening. 
I Borås är 57 procent av flickorna och 63 procent av pojkarna medlem i en förening.  
 

- På Sjöbo besöker 43 procent av flickorna och 40 procent av pojkarna aldrig en fritidsgård. 
Detta är lägre andel än genomsnittet i Borås, 57 procent av flickorna och 48 procent av 
pojkarna besöker aldrig en fritidsgård.  
 

- På Sjöbo anser 29 procent av flickorna och 42 procent av pojkarna i år 8 att man i 
allmänhet kan lita på andra människor. Detta är lägre andel än genomsnittet i Borås, 40 
procent av flickorna och 52 procent av pojkarna. 
 

- 67 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna i år 8 på Sjöbo känner sig trygga i 
skolan. I Borås som helhet är det 73 procent av flickorna och 76 procent av pojkarna. 
 

 
Ytterligare statistik, se: 
https://www.boras.se/kommunochpolitik/omboras/borasisiffror.4.2ff19afa158af7af293228a4.ht
ml 
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Olika professioners bild av Sjöbo 
 
Projektledaren för Kraftsamling Sjöbo har under perioden december till februari mött olika 
professioner som verkar på Sjöbo. I samtal med personer från Familjecentralen, Närhälsan, 
Svenska Kyrkan, AB Bostäder, Victoria Park, Mötesplats Sjöbo, Fritidsgården, Biblioteket, 
Polisen, Idrottsskolan, Framtid tillsammans, Sports for you, Borås GIF, Sjöboskolan och 
Erikslundskolan har en bild av Sjöbo trätt fram. Nedan redogörs en sammanfattad bild från alla 
samtal.  
 
Sjöboinvånarnas hälsa 
På Sjöbo bor människor som har olika livssituationer; ensamma men också de som har stort 
nätverk. Det är en stadsdel med många ensamstående mammor, sjuka och sjukpensionerade och 
många äldre. Det finns många som har ett välmående och välfungerande liv men det finns en 
upplevelse av att hälsoskillnaderna är stora. Utmaningar som många pratat om är ensamheten och 
den psykiska ohälsan. De som söker vård för psykisk ohälsa kan ofta relateras till stress, uppväxt, 
skilsmässa, sömnsvårigheter, svårigheter att hantera vardagen, våld i hemmet, avsaknad av socialt 
nätverk eller dålig relation till föräldrar. Det finns också de som söker vård för beroende av både 
lugnande och smärtstillande läkemedel efter perioder av självmedicinering. Asylsökande och de 
som kommit till Sverige för många år sedan som bär olika tragedier med sig är också en grupp 
som uppvisar psykisk ohälsa.  
 
Det förekommer många elevhälsoärenden på skolorna. Ärendena handlar till stor del om 
elevernas mående såsom stress, oro och ångest, långt ner i åldrarna. Föräldranärvaron är 
varierande. Många barn har det trångbott hemma, det är högljutt och våldsamt i vissa familjer 
vilket påverkar barnens mående. Barn har uttryckt i samtal med professioner att de ibland inte har 
någon studiero att göra sina läxor och att det kan upplevas stressande. 
 
Det upplevs också som en utmaning att det är stora skillnader i vilka förutsättningar barn och 
unga har att växa upp i trygga förhållanden. Det finns många barn med trygga och goda 
uppväxtförhållanden men det finns också de barn som växer upp med föräldrar som inte klarar 
av att hantera sin vardag, som lider av psykisk ohälsa och missbruk. Exempelvis förekommer 
anmälningar om barn som far illa i hemmet där det finns missbruk, psykisk ohälsa och våld i 
hemmet.  
 
Det finns kulturella skillnader och uppfattningar om hur viktigt det är att läsa för sina barn. Det 
finns familjer där man inte läser för sina barn trots att man uppmanat föräldrar att göra det på 
grund av att man sett språkstörningar hos barn. Dessa barn får en svårare start i livet. Det behövs 
resurser för att stärka utsatta grupper. De finns många småbarnsfamiljer som ofta är ganska 
ensamma och de behöver föras i samman med andra och bjudas in till nätverk. Det är viktigt att 
det finns mötesplatser för familjer så att de som är ensamma har möjlighet att skapa relationer 
och nätverk.  
 
Trygghet 
Det upplevs oroligt i en del trapphus då det förekommer mycket spring av människor som inte 
bor där. Det pratas om att det bor gängledare i några av husen vilket drar till sig aktivitet. De 
äldre kan ibland prata med olika professioner om detta men vågar inte göra någon anmälan till 
polisen. Fastighetsskötarna upplever att de ibland känner sig otrygga i arbetet. 
De äldre hyresgästerna i höghuset på torget upplevs inte gå ut från sina lägenheter efter åtta. Det 
finns även barn som sagt att de känt sig otrygga. Efter att fastighetsskötarna gått hem upplevs det 
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som ordningen ändrar sig och att det blir mer otryggt. Det förekommer en hel del nedskräpning 
och det finns en känsla av att människor inte verkar bry sig.  
 
Professioner pratar om att de ser många barn långt ner i åldrarna som är ute ensamma även sent 
på kvällar och att det verkar finnas en avsaknad av viktiga vuxna där barn och unga vistas. Det 
upplevs vara är en tuff chargong mellan barnen som är ute sent, de muckar gräl med andra barn, 
klottrar och slår sönder buskar. Det uttrycks ett behov av att jobba mer med tryggheten runt om 
på Sjöbo. Bland annat med belysning till samlingsplatser där människor naturligt skulle röra sig 
men kanske inte vågar på grund av dämpad belysning och med fler viktiga vuxna på stan. 
Fotbollsplanen upplevs också som en mörk och otrygg plats. 
 
Fritidsaktiviteter och föreningsliv 
Ungdomar besöker gärna både fritidsgården på Sjöbo Torg och kyrkans ungdomsgård på sin 
fritid. Fritidsgården är oftast välbesökt, färre besökare på ungdomsgården. Oftast upplevs 
relationerna mellan ungdomarna som bra men det finns grupper som ibland är stökiga. Det finns 
idag en god samverkan mellan fritidsgården och skolorna. Däremot finns utvecklingspotential 
gällande samverkan mellan fritidsgården och kyrkans ungdomsgård.  
 
Biblioteket är också välbesökt på fritiden och erbjuder olika aktiviteter exempelvis sagostunder. 
Biblioteket har en god samverkan med familjecentralen och erbjuder familjer olika aktiviteter. 
Däremot finns potential att utveckla samverkan mellan samtliga mötesplatsverksamheter såsom 
bibliotek, fritidsgård, mötesplats Sjöbo, familjecentralen och kyrkan. Flera av professionerna 
uttrycker att dessa mötesplatser till en stor del har gemensamma målgrupper och att det skulle 
kunna finnas många beröringspunkter. Det finns en känsla av att verksamheterna ligger nära men 
ändå långt ifrån varandra.  
 
Det uttrycks en avsaknad av en mötesplats för barn och deras familjer där man kan erbjuda 
gemenskap och olika aktiviteter som är kostnadsfria. För att ge några exempel, läxhjälp, skapande 
verksamhet, fika, matlagning, föräldrakurser och liknande saker.  
 
Mötesplats Sjöbo är också en välbesökt mötesplats, främst av seniorer. Mötesplatsen erbjuder 
mycket aktiviteter, både fysiska, sociala och större events på torget. Det finns en upplevelse av att 
besökarna har starkt invanda attityder om hur mötesplatsen ska vara och nya grupper av besökare 
med nya idéer har svårt att ta plats. Mötesplatsen upplevs ofta som en skvallerplats. Det har på 
mötesplatsen förekommit en del rasistiska uttalanden och kränkande bemötanden som av 
professioner upplevs oroande. I dagsläget finns det inga unga som känner till mötesplatsen och 
det är något som framkommit som en önskan, att integrera unga och äldre. Det uttrycks att det 
kan behövas något nytt och att det ska finns något för även målgruppen unga vuxna.  
 
Föreningslivet upplevs som mer eller mindre utdött på Sjöbo. Det finns fortfarande ett aktivt 
föreningsliv men inte lika utbrett som det varit. Det upplevs som det inte längre är samma 
entusiasm från vuxenvärlden, det behövs fler frivilliga som ställer upp som ledare. Exempelvis 
Idrottsskolan som erbjuder alla barn i år 1-3 att prova på olika idrotter och aktiviteter bygger på 
att det finns ett föräldraengagemang i år 1. Det har varit trögt att rekrytera föräldrar till detta. 
Fritidsledare skulle behöva kopplas in i spontanidrott. I dagsläget hänvisas många barn till andra 
områden för att de ska få sysselsätta sig med aktiviteter som de är intresserade av. 
Aktivitetsutbudet behöver breddas.  
 
I dagsläget har man möjlighet att delta i bland annat innebandy, fotboll, spontanidrott, volleyboll 
och amerikansk fotboll på Sjöbo. Borås Gif upplevs har skurit ner på sin fotbollsverksamhet.  
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Det finns andra föreningar såsom PRO, Finska föreningen, Syriska föreningen och Rumänska 
föreningen. Det framstår en önskan om bättre samverkan mellan offentliga verksamheter och 
föreningsliv. Varför finns det exempelvis så lite aktivitet på Sjöbovallen? Det finns en önskan om 
att få till mer aktivitet där. Föräldrar har också uttryckt att de saknar familjeaktiviteter, saker man 
kan göra tillsammans med hela familjen. Det behöver inte enbart handla om idrottsaktiviteter, det 
kan lika gärna vara kulturaktiviteter. Det behövs goda krafter samt samverkan och samordning 
för att utveckla föreningslivet.  
 
Samverkan 
Det upplevs att det har blivit en bättre samverkan efter att områdesnätverket startade. Det är bra 
att det finns en samordnare som strukturerat samlar olika aktörers engagemang för att möjliggöra 
samverkan. Samverkan upplevs ibland som svårt och fungerar bättre och sämre mellan olika 
parter. Det upplevs som det finns en god vilja att samverka och att det finns goda 
utvecklingsmöjligheter. En fråga som ofta återkommer är att så många lokaler på Sjöbo Torg står 
tomma. Det finns en välvilja och önskan om att fler lokaler blir uthyrda. Skulle man kunna 
samverka kring den frågan? Det är i dagsläget ingen samverkan med näringsidkarna på Sjöbo 
Torg. Man har försökt men upplevt det som svårt. Ett hinder som framkommit är att exempelvis 
Netto har en relativt stor omsättning av personal vilket försvårar samverkan. 
 

Invånarnas bild av Sjöbo 
 
Borås Stad ser det som en viktig del i samhällsutvecklingen att göra invånarna delaktiga. Därför 
har man genom olika metoder samlat invånarnas tankar och synpunkter om Sjöbos utveckling. År 
2014 genomfördes en medborgardialog för att ta reda på vad invånarna på Sjöbo tycker är viktigt 
att utveckla för att göra Sjöbo Torg till en mer aktiv plats. År 2017 fick unga kommunutvecklare i 
uppdrag att ta reda på vad invånarna på Sjöbo tycker om att bo på Sjöbo vilket genomfördes 
genom intervjuer med invånare. 2018 genomfördes tre dialogcaféer för att ta reda på vad 
invånarna tycker är viktigt att stärka och utveckla på Sjöbo. Deltagarna från ovan nämnda 
dialogforum har varit mellan 12-80 år. Nedan ges en sammanställning från dessa dialogforum.  
 
Bra med Sjöbo 
Sjöbobornarna är nöjda med att det finns mötesplatser såsom fritidsgården och kyrkans 
ungdomsgård och ”Mötesplats Sjöbo” och dess aktiviteter. Personalen är omtyckt och de är lätta 
att prata med. De tycker det är bra att de får vara med och påverka utbudet av aktiviteter på både 
fritidsgården och mötesplats Sjöbo. Många upplever att Sjöbo är ett lugnt och fint område, de 
gillar den beblandade bebyggelsen och tycker att det finns många fina bostäder. Det är uppskattat 
att det är nära till natur och att det är bra bussförbindelser till centrum. Det är många som 
uttrycker att de är glada för att det finns vårdcentral, familjecentral, livsmedelsbutik, tobaksbutik, 
pizzeria och apotek på Sjöbo torg. De uppskattar också biblioteket och dess öppettider. Skolan 
sägs vara bra. Fotbollsplanen är en plats som uppskattas av ungdomarna samt aktivitetsplatsen 
och att det finns lekplatser. 
 
Kan bli bättre på Sjöbo 
 
Allmänna utemiljöer 
Invånarna tycker att belysningen på många platser runt om Sjöbo kan förbättras. Torget, skolan, 
parker, vägen till Sjöbovallen och lekplatsen vid Blombacka anges som mörka platser på kvällar 
och därmed otrygga. Invånarna önskar fler närvarande poliser eller viktiga vuxna på stan för att 
öka tryggheten på kvällar. 
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Det upplevs att det slängs mycket skräp på gator och torg varför man vill ha fler papperskorgar 
för att minska nedskräpning. Återvinningsstationerna är ofta ofräscha och det framkommer som 
önskvärt att dessa rengörs med jämna mellanrum. Man vill också ha fler hundrastgårdar för att få 
det renare och mer trivsamt i områdena. 
 
Invånarna uttrycker att torget skulle bli bättre om torgen binds samman. De upplever att de har 
två torg, ett vid Netto och ett vid fontänen. Man vill också se fler cykelbanor, övergångsställen 
och farthinder samt att en av vägfilerna på Sjöbogatan blir egen bussfil. Fler motionsområden 
och utveckling av befintliga gångstigar är också något som anses kunna bli bättre. 

 
 
 
 

 
Sjöbo Torg   
Gällande torget finns det många synpunkter på att det ser tråkigt ut med alla tomma lokaler. 
Invånarna önskar mer liv med fler butiker, café och en bättre välsorterad livsmedelsaffär. Man vill 
se fler företag som etablerar sig i de tomma lokalerna på Sjöbo torg. Torget behöver bli mer 
inbjudande med mer blommor och växter, bänkar och bord, att det blir möjligt att sitta under tak 
när det är soligt och regnigt. Stenbeläggningen anses ojämn och riskabel att snubbla på och den 
behöver ses över. Kastanjeträden anses fina men när kastanjerna faller på marken blir det halt och 
risk för att man går och halkar varför dessa behöver göras något åt. Belysningen upplevs dålig 
och man önskar fler lyktstolpar med starkare sken. Lyktstolparna skyms dessutom av 
kastanjeträden som är högre än lyktstolparna varför även de behöver ses över. Boulebanan som 
står där idag blir ofta vattenfylld och anses behöva dräneras, man önskar också fler banor då det 
är populärt med boule bland invånarna. 

 
 
 

 
Mötesplatser 
Fritidsgården och Mötesplats Sjöbo upplevs trånga och invånarna saknar större samlingslokaler. 
Invånarna skulle gärna se en mötesplats som är öppen för alla, i olika åldrar och kulturer så att 
fler människor i området kan integreras. Många uttrycker att det är synd att biografen står 
oanvänd, att den istället kunde öppnas upp för samlingssal och olika aktiviteter. Det finns 
invånare som saknar en social mötesplats där man bara kan träffas och bara vara, utan att det 
behövs en massa arrangerade aktiviteter. Invånare efterfrågar också fler allmänna samlingsplatser 
utomhus såsom grillplatser med bänkar och bord både på torget och i bostadskvarter. Föräldrar 
efterfrågar mötesplats för yngre barn som inte kan besöka fritidsgården samt platser där barn och 
föräldrar kan delta på gemensamma aktiviteter. Man önskar att det fanns fler lokaler att hyra för 
fest, kalas med mera och att det blir enklare att få låna/hyra lokal till aktiviteter. 

"Lite mera blommor och växter, lite mera inbjudande" 
 

"Det är lite mörkt här på torget, man vågar inte gå ut" 
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Fritid 
Ungdomar uttrycker att fritidsgårdsverksamheten skulle bli bättre om de erbjuder fler specifika 
killkvällar, tjejkvällar, filmkvällar och lan. De saknar också pingisbord utomhus, skateramp, 
tillgång till fler datorer och minigolfbana. Fotbollsplanen vid skolan anses ha dålig belysning och 
behöver ses över. Sjöbovallen upplevs som att den ofta står tom, där skulle man kunna få till mer 
aktivitet. Spolad is är något som saknas i området. I inomhushallen ”Sjöbohallen” önskas fler 
aktiviteter för barn, främst på helger. Invånarna upplever föreningslivet som begränsat och det 
finns en önskan om ett rikare föreningsliv med fler aktiviteter, både idrottsaktiviteter och 
kulturaktiviteter och där det kan ges möjlighet att blanda olika åldrar. Exempelvis finns en önskan 
om att det ska erbjudas gymnastik för något äldre barn och fler tipspromenader för alla åldrar. 
Många tycker också att det saknas ett gym, antingen inomhus eller utomhus. 
 
Olika events på torget är välbesökta av invånarna och man önskar fler tillfällen med musik, 
marknader och loppis. Då det redan finns en scen på torget så skulle man vilja se att den kommer 
i större bruk framöver. Ett allaktivitetshus med bibliotek, underhållning, föreläsningar, 
utbildningar, kurser och caféverksamhet skulle uppskattas. Många invånare uttrycker en önskan 
om att den gamla biografen rustas upp och att man där erbjuder teater eller andra 
kulturaktiviteter. Det finns också en önskan om att få laga mat och baka tillsammans som 
aktivitet. Det efterfrågas också fler tillfällen för nyanlända att lära sig svenska, mer dagliga 
tidningar på biblioteket, insatser för seniorer för att möjliggöra mer daglig kontakt med andra 
människor samt sittgympa utomhus på sommaren. Verksamheten på Almenäs anses också kunna 
utvecklas på vinterhalvåret. 

 
 
 
 

 
Boendes tankar och idéer om hur Sjöbo kan bli bättre 
- Arrangera fler loppis - det är bättre att sälja än att slänga, vilket även ger bättre miljö på 

återvinningscentralen. 
- För att få engagemang - börja i liten skala med någon som berättar om något. 
- För att få till mer blommor skulle man kunna jobba tillsammans med boende på Sjöbo, de 

boende får underhålla blommorna. 
- Planteringar på torget skulle kunna drivas av en förening eller av skolan. Man skulle kunna utse 

planteringsfaddrar.  
- För att skapa ett allaktivitetshus – låta en intresseförening göra det tillsammans med 

fastighetsägare och kommun, kanske att kyrkan också vill medverka. 
- För att få till ett Gym - använda de tomma lokalerna på Sjöbo Torg, köpa in begagnade 

maskiner som kan drivas i föreningsregi tillsammans med skolan och fritidsgården. 
- Ungdomar kan själva planera och genomföra lan, tjejgrupper och killgrupper. 
- Skapa gemensamma städdagar på Sjöbo, för att få det mer trivsamt. 
- Börja med portkoder för att öka tryggheten hos de boende. 
- Engagera vuxna att gå på ”stan” för att öka tryggheten. 
- Fråga t ex Friskis&svettis om de kan komma hit någon gång i veckan och ha aktivitet. 
- Arrangera statsdelsvandring som är ledd av boende. 
- Öppna upp för fler fritids-/idrottsaktiviteter i skolans lokaler och idrottshallen, även aktiviteter 

för seniorer varje vecka/fasta tider. 

"Gym skulle väl kunna vara rimligt att det finns” 
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- Studiecirklar om olika kulturer och miljöer. Lära sig om och av varandra. 
- Slå ihop gamla biografen, garnaffären, biblioteket och fritidsgården till en framtida mötesplats 

så blir det ett allaktivitetshus. 
- De tomma lokalerna är för dyra för många att hyra och driva verksamhet i då man i stället 

skulle kunna erbjuda gemensam lokal för människor med olika kompetenser, där man delar på 
ytan och har sitt ”hörn”. 

- Arrangera en matmarknad med olika kulturella matspecialiteter som får provsmakas. 
- Byta namn på Sjöbodagen till ett mer inbjudande namn som kan locka folk från alla håll. 
- Kreativ utsmyckning med tillfälliga väggar/väggmålningar. 
- Avsätta en viss summa för torgets utveckling där olika medborgarförslag tas i beaktan. Bilda en 

arbetsgrupp bestående av personer från kommunen, bostadsbolaget, invånare och idéburna.  
- För att få mer aktivitet på Sjöbovallen skulle fler aktörer kunna samarbeta och hålla i aktiviteter 

där. 
- Att alla aktörer samarbetar kring ett nyhetsbrev ”vad händer på Sjöbo”;där det ges kontinuerlig 

information till alla invånare/hushåll. 
- En dialog kring hur vi gemensamt kan utveckla området skulle kunna hållas ihop av byalaget. 
 
Sjöbo om fem år (år 2022) enligt de boende 
- Mer underhållning, informationsträffar och föreläsningar på mötesplatsen. 
- Fasadbelysning på torget. 
- En ateljé där man kan skapa och ställa ut konst, en plats där unga och gamla möts. 
- Biografen har rustats upp och öppnat som allaktivitetshus där man möts över 

generationsgränser. 
- Spolad is på vintern. 
- Marknad och/eller loppis på torget i gång i månaden. 
- Föreningar anordnar tipspromenader på helger. 
- Stadsdelspolis. 
- Gym utomhus eller inomhus. 
- Biblioteket är viktigt, det finns kvar. 
- Konditori/bageri eller café. 
- Saluhall. 
- Förbifart Öster för bättre tillgänglighet till t ex lasarettet utan att behöva passera centrum. 
- Skidspår vid Viskan. 
- Uteservering på sommaren med musikunderhållning. 
- Alla verksamheter samarbetar för Sjöbos bästa. 
- Ett blomstrande och levande torg med hela fina bänkar, fler papperskorgar, inga tomma 

lokaler, fler boulebanor och fler event på torget som lockar människor. 
- Samlingslokal där olika idéburna verksamheter kan samarbeta 
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Intressenter/aktörer på Sjöbo 
Nedan är ett försök att identifiera intressenter/aktörer som har olika och viktig information för 
projektet samt påverkar eller påverkas av projektet. Med interna menas aktörer inom Borås Stad 
och externa är aktörer utanför kommunen. Det finns med största sannolikhet fler än nedan 
nämnda. 
 
Projektparter 
Högskolan i Borås  
Science Park 
RISE – Research Institutes of Sweden 
Stiftelsen Drivhuset i Borås 
Hemgården 
 
Innovationsplattformen 
Borås Energi och miljö 
 
Grundskoleförvaltningen 
Sjöboskolan 
Erikslundskolan 
 
Förskoleförvaltningen 
Skattkistans förskola 
Sjöbogårdens förskola 
Änglabackens förskola 
Trollgårdens förskola 
Solgårdens förskola 
Savannens förskola 
Öppenförskola/familjecentralen 
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen 
Mötesplats Sjöbo 
Fritidsgården 
Spår och leder 
Förenings- och anläggningsutveckling 
COPE - Föräldrastöd 
DAGS - föräldramötesmetod 
 
Kulturförvaltningen 
Biblioteket 
Kulturskolan 
 
Arbetslivsförvaltningen 
Stadsdelsvärdar 
Samhällsvägledning 
Fixartjänst 
 
 
 
 

Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen 
Biskopsmössan – boende för personer som 
har problem med hemlöshet och missbruk 
av alkohol. 
Familjecentral 
Fältverksamhet 
 
Sociala omsorgsförvaltningen 
Fyra gruppbostäder LSS, Borås Stads regi 
En gruppbostad, Humana 
En sevicebostad LSS. 
 
Vård- och äldreförvaltningen 
Klintesväng 2-8 (vård- och omsorgsboende) 
Mötesplats Sjöbo 
 
Riksbyggens seniorboenden på Huldregatan 
8 (Blombacka) 
AB Bostäders seniorboende Sjöbo Torg 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Detaljplaner 
Byggprocesser 
Stadsantikvarie 
 
Tekniska förvaltningen 
Skötsel av park, torg, gator och lekplatser 
 
Lokalförsörjningsförvaltningen 
Hyresavtal 
 
Familjecentralen 
Barnmorskemottagning 
Barnavårdscentral 
Socialrådgivning 
Öppen förskola 
Småbarnsbibliotek 
 
Närhälsan 
Vårdcentral 
Barnavårdscentral 
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Svenska Kyrkan 
Barn och ungdomsverksamhet 
Vuxenverksamhet 
Diakoni 
 
Bostadsbolag 
AB Bostäder 
Victoria Park 
Riksbyggen 
Ullsaxen Egnahem AB 
HSB 
Willhem AB 
 
Föreningar 
Afasi Södra Älvsborg 
Borås Finska Förening 
Borås Floorball Club Sjöbo 
Borås GIF 
Borås Rhinos Amerikanska Fotboll Klubb 
Pars IF 
PRO Borås Norra 
Rumänska Föreningen Livsglädje 
Simklubben Elfsborg 
SK Svängen 
Syriska föreningen 
WomanMen 
Borås Fristad schackklubb 
Föreningen Hemgården 
SISU - Sports for you 
 
Befintliga nätverk 
Barn och Unga nätverk 10-16 år 
Områdesnätverk 
 
Studieförbund 
Studiefrämjandet 
Sensus 
 
Projekt 
”En kommun fri från våld” 
”Framtid tillsammans” 
 
Näringsidkare Sjöbo Torg 
Netto 
Tobaksaffär 
Apoteket Hjärtat 
Frisersalong 
Massage 
Pizzeria 
Bilhuset i Målsryd 
Samtliga företag på Sjöbo, se bilaga 1. 

Övriga 
Västtrafik 
Borås Tidning 
Polisen 



Idébidrag – sök upp till 50 000 kr för att 
utveckla ditt Sjöbo!

Kraftsamling Sjöbo är ett treårigt projekt som vill få Sjöbo att sjuda av liv och aktivitet 
och vara ett hållbart område. En del i satsningen är att skapa ett medborgarlabb på Sjöbo 
torg. Ett medborgarlabb är en fysisk plats där invånare, tjänstemän, företagare, föreningar 
och andra kan mötas för att testa och förverkliga idéer som ger social nytta för individer 
och samhälle. För att möjliggöra utveckling av idéer finns en Innovationsfond kopplad till 
medborgarlabbet där invånare och organisationer kan söka bidrag. 

Vad är idébidrag? 
Det är ett bidrag som kan sökas för utveckling och genomförande av en idé, en tanke 
eller ett förslag som gör tydlig nytta för Sjöbos invånare och Sjöbo som samhälle.

Vem kan söka? 
• Sjöbobor som är 13 år eller äldre.
• Aktörer verksamma på Sjöbo i Borås.
• Föreningar eller andra organisationer som genom sin idé gör social nytta  
 på Sjöbo och för dess invånare.

Flera personer får lämna in ett förslag tillsammans och en person får lämna in flera idéer.

För vad kan man söka? 
Du kan söka pengar för exempelvis lokalhyra, transportkostnader, materialinköp och 
marknadsföring i syfte att möjliggöra utveckling och genomförande av din idé. Bidraget 
kan inte användas för att täcka lönekostnader. Bidraget gäller nyutveckling av idéer, inte 
för löpande driftskostnader. 

Kriterier för att få ansökan beviljad

• Att idén gör tydlig nytta för Sjöbobor och/eller Sjöbo som samhälle.
• Att ansökan är komplett, att alla fält är ifyllda.
• Att du påbörjar utveckling och genomförande av din idé så snart du fått  
 besked om beviljat bidrag.
• Att du har en ungefärlig tidplan.
• Att idén är kopplad till minst en av följande fokusområden:
 - Minska ensamhet bland äldre
 - Fler som engagerar sig i samhället
 - Förbättra skolresultaten bland unga
 - Alla känner sig trygga
 - Större lokalt serviceutbud

Hur mycket kan man söka? 
Det går att söka upp till 50 000 kr totalt. Hur stort bidrag du får beror på antalet  
ansökningar som beviljas bidrag och hur väl din ansökan uppfyller kriterier samt vad 
Sjöborådet anser som rimligt.



Ansökan – hur gör man? 
Första ansökningsperioden startar 3 oktober 2018. Sista ansökningsdag för denna period 
är den 30 november 2018. 

Du ska kortfattat beskriva din idé, uppskattade kostnader samt ange personuppgifter. Om 
du är under 18 år krävs målsmans godkännande. Skriva ansökan kan göras både på: 
boras.se/kraftsamlingsjobo och skriftligt. 

Om du önskar göra ansökan skriftligt så finns ansökningsblanketter på Medborgarlabbet, 
Mötesplats Sjöbo, biblioteket, fritidsgården och Familjecentralen. Ifylld anmälningsblan-
kett lämnas till ovan nämnda platser eller postas till:

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen
Pia Essunger
Sturegatan 38
503 42 Borås

Har du frågor eller behöver hjälp så ta kontakt med personal på ovan nämnda platser eller 
kontakta:
Pia Essunger, 033-35 36 40, pia.essunger@boras.se. 

Vad händer sen? 
1. Din ansökan tas emot av Borås Stad och registeraras. Oseriösa ansökningar  
 gallras bort.
2. Din ansökan granskas av Sjöborådet utifrån idébidragets bedömningskriterier.  
 Sjöborådet kan begära in kompletteringar innan beslut tas.
3. Sjöborådet beslutar om din ansökan beviljas bidrag eller ej.
4. Borås Stad kontaktar dig och meddelar beslutet 2-3 veckor efter sista  
 ansökningsdatum. Sjöborådets beslut går inte att överklaga men vid avslag är  
 du välkommen att ansöka igen. 

Medborgarlabbet kommer erbjuda stöd i form av kontakter och mentorskap för att  
utveckla din idé.

Efter utveckling och genomförande av idé 
När din idé är utvecklad och/eller genomförd ska du rapportera hur det gick för  
Sjöborådet samt visa hur pengarna använts. Alla kostnader måste kunna redovisas med 
kvitton. Mer information om detta ges i samband med meddelande om att ansökan blivit 
beviljad bidrag. 

Alla idéer som skapats och utvecklats genom idébidrag ägs av hen som ansökt om bidraget.

mailto:pia.essunger%40boras.se?subject=Id%C3%A9bidrag%20Sj%C3%B6bo


Fyll i formuläret nedan. Du behöver fylla i alla fält i formuläret innan du skickar in formuläret. 
Glöm ej kontaktuppgifter till dig. 
 
Vad är namnet på din/er idé? 

Beskriv din idé och vem som är målgrupp för den.
Ge en kort beskrivning av vad din idé handlar om, hur du vill genomföra den, vad du vill åstadkomma och vilka grupper i 
samhället idén riktas till t ex föreningar, äldre, barn osv.

Varför borde just din idé genomföras? 
Beskriv det unika med din idé och på vilket sätt den gör nytta eller är bra för Sjöbo och dess invånare. 

Kryssa i vilket/vilka av följande fokusområden som din idé riktar sig till (fler är möjligt):
□ Minska ensamhet bland äldre
□ Fler som engagerar sig i samhället
□ Förbättra skolresultaten bland unga
□ Alla känner sig trygga
□ Större lokalt serviceutbud

Vilka kostnader uppskattar du idén kommer att innebära?
Fundera på vad för tjänster eller material du behöver för att utveckla och genomföra din idé och vad varje enskild del  
kommer kosta, samt vad det totala beloppet blir.
Skriv typ av tjänst eller material, exempelvis marknadsföring            Kostnad

         Totalsumma:

                Vänd



Ange en ungefärlig tidplan för din idé.
Berätta när du tänker starta och beräkna hur lång tid du tror det tar att utveckla och genomföra din idé.

Om du är under 18 år, har din målsman läst och godkänt din ansökan      □ Ja  □ Nej

Kontaktuppgifter 

Namn (För- och efternamn) 

Telefon/Mobilnummer 

E-postadress 

□  Jag samtycker till att Borås Stad behandlar de personuppgifter som lämnas i detta formulär.  
 Personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. På https://boras.se/pub kan du läsa  
 mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter.
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Förord 
Denna studie hade inte varit möjligt utan ekonomiska resurser, reflekterande samtal, stöttande 
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“Leadership involves plumbing as well as poetry” 

- James March 

“don’t do it unless you have to”  

- Managing to Collaborate. Chris Huxham (2005), s. 13  

Sammanfattning av studien och nyckelresultat 
Gränsöverskridande samarbete, samverkan och tidsbegränsade arbetssätt är på modet. 

Stadsplanering, samhällsstyrning, välfärdsproduktion och tackling av samhälleliga utmaningar 

sker allt mer i projektform och inkluderar en blandning av offentliga verksamheter, privata 

aktörer och intressenter. Så kallad gränsöverskridande organisering sker över olika typer av 

professionella, organisatoriska, geografiska och institutionella gränser. Denna trend har även 

inneburit ett ökat intresse för gränsgångare och olika typer av gränspraktiker som enligt studier 

spelar en allt viktigare roll i gränsöverskridande samverkansmiljöer. Denna studie söker svar på 

hur en gränsgångarpraktik kommer till uttryck i en samverkansmiljö, vilka problem som uppstår 

och på vilket sätt praktiken eventuellt bidrar till samverkan. Studien har fokuserat på 

projektet Kraftsamling Sjöbo som har pågått sedan december 2017. I Kraftsamlingen deltar 

offentliga verksamheter, civilsamhället, myndigheter, föreningar, akademin, forskningsinstitut 

och invånare. Syftet är en hållbar omställning av en stadsdel. För det första visar studien att det 

krävdes en omfattande arbetsinsats för att åstadkomma ett fungerande samarbete över gränser. 

Det gränsöverskridande samarbetet försvårades delvis på grund av skillnader i kultur, intressen, 

värderingar och organisatoriska förutsättningar. För det andra visar studien att projektledarrollen 

förändrades och arbetet med Kraftsamlingen visade sig kräva omfattande gränsöverskridande 

interaktion, facilitering och ständigt pågående problemlösning. Gränsgångaren trädde in i en 

ledarskapsroll när situationer krävde det och arbetade aktivt för att skapa strukturella 

förutsättningar för att åstadkomma fungerande samarbete, baserat på Kraftsamlingens mission 

och värden. Gränsgångarpraktiken visade sig vara komplex och mångfacetterad. Gränsgångaren 

kopplade exempelvis samman aktörer, byggde sociala nätverk, mobiliserade resurser, försökte 

påverka rådande tanke- och arbetssätt, förflyttade information över gränser, agerade som 

översättare mellan professionella gemenskaper, löste uppblossande konflikter, skapade nya 

organisatoriska strukturer, försökte skapa engagemang och drev på för kollektiv handling. 

Gränsgångaren försökte etablera en gemensam samverkanskultur och arbetade aktivt med de 

sociala sammanhangen i organisationen.  

För det tredje indikerar studien att den här typen av gränsöverskridande ledarskapspraktik 

spelar en viktig roll i gränsöverskridande samverkansmiljöer där en mångfald av aktörer som har 

olika förutsättningar och intressen deltar. Studien illustrerar även de utmaningar som ett 

projektbaserat arbetssätt kan innebära när gränser korsas och när frågorna som hanteras är 

komplexa och sammansatta. Studiens resultat kan också omsättas till ett antal praktiska 

rekommendationer. För det första bör synen på projektledarskapet i komplexa 

samverkansprojekt nyanseras och utvidgas. För det andra bör gränsgångarroller och det 

informella ledarskapet synliggöras och uppvärderas i samverkansmiljöer. För det tredje bör de 

specifika kompetenserna och det nödvändiga sociala hantverket synliggöras och inkluderas i 

rekryteringsarbetet hos organisationer. 
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Kapitel 1 – Inledning 
 

Gränsöverskridande samarbete med hjälp av tidsbegränsade arbetssätt har under en längre tid 

varit på modet inom privat och offentlig sektor. Stadsplanering, samhällsstyrning och tackling av 

samhälleliga utmaningar sker allt mer i projektform och inkluderar inte sällan en blandning av 

offentliga verksamheter, privata aktörer och intressenter. (Danermark, 1999; Gossas, 2006; 

Hertting, 2003) Organisering tycks ske i allt högre grad över olika typer av gränser. Gränser 

uppstår genom möten och kan vara professionella, hierarkiska, kulturella, kunskapsmässiga, 

institutionella, organisatoriska eller av geografiskt art. Gränser kan medvetet upprätthållas, aktivt 

utmanas, konstrueras, korsas eller förändras över tid. (Langley et al., 2019) Under de senaste 

decennierna har frågan om gränser och gränsöverskridande samarbete tilldragit ett allt större 

intresse inom alla samhällssektorer: offentlig sektor, civilsamhället, näringslivet och akademin. 

Privata företag försöker hitta sätt att styra verksamheter och leda sina anställda i en allt mer 

global och sammankopplad värld (e.g. Hogg & Rast, 2012; Linden, 2003; R. M. Linden, 2010) 

Kommuner leder stadsutvecklingsprojekt i partnerskap med byggherrar, myndigheter, konsulter, 

forskare, näringsliv och intressenter och söker efter arbetssätt för att åstadkomma fungerande 

samarbete och samverkan (e.g. Jacobsson, 2011; Metzger, Allmendinger, & Oosterlynck, 2014; 

Osborne, 2010; Strömgren, 2007) Myndigheter och offentliga verksamheter söker nya sätt att 

arbeta över sektors- eller förvaltningsgränser med brukaren, eleven eller medborgaren i fokus. 

(Lindberg, 2002, 2009; Löfström, 2010; Tyrstrup, 2014) Inom offentlig sektor sker experiment 

med nya sätt att inkludera invånare och civilsamhället i samhällsplanerings- och 

samhällsbyggnadsprocesser. (e.g. Bomble, 2016; Bulkeley et al., 2016; Solli, Demediuk, & 

Adolfsson, 2011; Stenberg, 2007) Akademin och forskningsinstitut förväntas att nyttiggöra sin 

forskning och samverka med det omgivande samhället. (c.f Gibbons, 1994) Civilsamhället och 

idéburna organisationer förväntas i större grad organisera offentlig välfärd i de välfärdsluckor 

som offentlig sektor lämnar efter sig. (e.g. Baines & Bassi, 2019) I vår samtid dominerar tanken 

att komplexa samhällsutmaningar kräver gränsöverskridande samarbete, gemensam 

resursmobilisering och kollektiv problemlösning för att kunna tacklas. (e.g. Healey, 2009; 

Hertting, 2003; Hoppe, 2010; Jordan, 2011; O’leary & Vij, 2012)  

Samtidigt blir gränser, skillnader i förutsättningar och intressen allt mer framträdande när 

allt mer av organisering sker på ett gränsöverskridande sätt. Tillfälliga och tematiskt avgränsade 

projekt har blivit ett allt vanligare sätt att åstadkomma mobilisering av resurser och människor 

kring samhällsstyrning, välfärdsproduktion och problemlösning. Gränsöverskridande samverkan 

och samarbete sker alltmer i projektform. (Edelenbos & Klijn, 2009; Fred, 2018; Jensen, 

Johansson, & Löfström, 2018; Noble & Jones, 2006) I Sverige skapas olika former av 

gränsorganisationer som är skapade i syfte att främja samverkan och samarbete mellan sektorer 

och organisationer. Exempelvis regionförbund, urbana laboratorier, innovationsplattformar, 

inkubatorer, centrumföreningar, innovationskluster, science parks, forsknings- och 

kunskapscentra och kommunala och statliga bolag som samlar både näringsliv och offentliga 

aktörer. (e.g. Dessne, 2016; Snodgrass & Mukhtar-Landgren, 2020; Stadtler & Karakulak, 2020; 

Voytenko, McCormick, Evans, & Schliwa, 2016) 

Gränsöverskridande samverkan och samarbete är inte oproblematiskt. Gränsöverskridande 

samarbete behöver inte nödvändigtvis leda till eftersökta effekter utan riskerar att bidra till 

gränskonflikter, intresse- och målkonflikter, frustration och misstro bland aktörer som deltar i 
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tillfälliga projekt. (e.g. Hertting, 2003; Huxham, 1996, 2005; Huxham, Vangen, Huxham, & 

Eden, 2000) Utifrån ett samhällsperspektiv kan dåligt fungerande samarbetskonstellationer på 

sikt utarma socialt kapital och riskerar således att försvaga den lokala kapaciteten för 

problemlösning och kollektiv handling. (c.f. Clemens, 1999, s. 614; Coleman, 1990, s. 304ff) 

Vidare finns det risk för projekttrötthet, ökad administration, bristande resultat, suboptimering 

och misshushållning med offentliga medel. (c.f. Fred, 2018; Hall, 2012) 

Sammantaget behöver frågan om gränsöverskridande organisering tas på stort allvar inte 

minst med tanke på dess eventuella baksidor. Allt fler studier lyfter fram nödvändigheten av 

specifika praktiker och tillsättning av gränsöverskridande roller för att åstadkomma fungerande 

samverkansmiljöer och kvalitativa samarbetsprocesser. (e.g. Keast, Mandell, Brown, & 

Woolcock, 2004; R. Linden, 2010; O'Mahony & Bechky, 2008) Inom litteraturen diskuteras 

behovet av nya kompetenser i samverkansmiljöer och det framförs argument att den offentliga 

tjänstemannarollen håller på att förändras delvis tack vare samverkansimperativet. (e.g. 

Noordegraaf, 2015; Sehested, 2009) van Meerkerk och Edelenbos (2020) pratar exempelvis om 

”competent boundary spanning public servant” som en specifik kompetens som blir allt viktigare i 

gränsöverskridande samverkansmiljöer. Crosby och Bryson (2010) beskriver en specifik 

ledarskapspraktik som de kallar “public integrative leadership” som går ut på att… 

…bringing diverse groups and organizations together in semi-permanent ways, and typically across 
sector boundaries, to remedy complex public problems and achieve the common good. […] 
Integrative public leaders will have to lead across sector boundaries to foster the requisite 
relationships and resource flows needed to produce desirable outcomes. (s. 211) 

 

Studier visar att gränsöverskridande samverkansmiljöer tenderar att utmärkas av strukturell 

komplexitet vilket riskerar att försvåra gränsöverskridande samarbete. (e.g. Huxham et al., 2000; 

Weitz, Strambo, Kemp-Benedict, & Nilsson, 2017; Wijen & Ansari, 2007) Vad krävs det för typ 

av organiseringspraktiker för att åstadkomma fungerande samverkan och som främjar kollektiv 

handling i strukturellt komplexa miljöer? Odus V. Elliott, Salamon, och Elliott (2002) menar att 

det handlar om specifika ”enablement skills” som ”negotiation, facilitation, collaborative problem solving, 

and conflict management” som går ut på att “bring people together, to engage partners horizontally, and to bring 

multiple collaborators together for a common end in a situation of interdependence”. (s., 516)  

Jag är framförallt intresserad av samverkansmiljöer där aktörer förutsätts tackla 

samhällsutmaningar eller styra samhällsutvecklingen med gemensamma krafter. I sådana 

’governance-miljöer’ (Rhodes, 1996) spelar offentliga organisationer en nyckelroll genom sitt 

politiska och sektorsmässiga ansvar som exempelvis följer av lagstiftning och politisk styrning.  

 

Gränsöverskridande samverkansmiljöer och gränsgångarpraktiker 

Under de senaste två decennierna har forskare åter börjat intressera sig olika typer av 

gränsgångarfenomen och gränspraktiker (s.k. ’boundary-spanners’) i samverkansmiljöer. (e.g. Fox 

& Cooper, 2013; Langley et al., 2019; Van Meerkerk & Edelenbos, 2018b; van Meerkerk & 

Edelenbos, 2020)  Gränsgångare är en person som tycks i större utsträckning arbeta över olika 

typer av gränser för att exempelvis förflytta information, påverka omvärlden eller skapa nya 

relationer med människor utanför den egna organisationen. (Aldrich & Herker, 1977; Ancona & 

Caldwell, 1992)  Studier indikerar att gränsgångare spelar en viktig roll i samverkansmiljöer. 

(Gustavsson, 2015, 2018; Van Meerkerk & Edelenbos, 2018b, 2020; Williams, 2012) Dessa 

gränsöverskridande roller har börjat uppmärksammas i studier av offentlig förvaltning och 
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samverkanskonstellationer där offentlig sektor deltar. (e.g. Honig, 2006; Michaeli, 2000; 

Svensson, 2018; van Meerkerk & Edelenbos, 2014; Williams, 2002, 2012) Det 

gränsöverskridande arbetet kan vara av strategisk art eller uppstå för att aktören behöver lösa 

någon form av problem i sin organisatoriska vardag som kräver gränsöverskridande interaktion. 

(Kislov, Hyde, & McDonald, 2017) Kickert, Klijn, och Koppenjan (1997) har myntat begreppet 

network-manager för att beskriva en praktik som går ut på främja “the mutual adjustment of the 

behaviour of actors with diverse objectives and ambitions with regard to tackling problems within a given 

framework of interorganizational relationships” (s. 44) Sørensen (2002) använder begreppet metagovernors 

för att beskriva en praktik som handlar om facilitering av samverkansprocesser där olika 

organisationer förväntas samarbeta kring samhällsstyrning. Inom planeringsforskningen har 

denna typ av praktik beskrivits med termen kollaborativ planering. (Healey, 1997/2006) En 

kollaborativ planerare är enligt Healey inriktad på att överbrygga institutionella skillnader och går 

ut på att facilitera samarbete kring samhällsplaneringsfrågor.  

 Trots konceptuella olikheter beskrivs en liknande praktik. Det vill säga, en praktik som 

syftar till att få människor från olika kulturella bakgrunder, organisatoriska tillhörigheter, 

professionella gemenskaper, verksamhetsmässiga eller institutionella miljöer, att mötas och 

samarbeta på ett gränsöverskridande sätt. (c.f. O’leary & Vij, 2012) Nederhand, Steen, och Twist 

(2018) har exempelvis illustrerat på vilket sätt gränsgångare främjar samverkansprocesser genom 

att agera som översättare mellan olika institutionella domäner. Andra studier visar på vilket sätt 

gränsgångare stärker gränsöverskridande samverkan (e.g. Etzkowitz, 2012; Steadman, 1992; 

Young, 2010) exempelvis genom att åstadkomma förbättrat informationsutbyte och 

resursmobilisering eller genom att åstadkomma en ömsesidig förståelse hos aktörer som utmärks 

av olikheter (e.g. Jain, Cao, Mohan, & Ramesh, 2015; Morse, 2010; Sonnenwald, 1996; Tushman, 

1977). Ett växande antal studier har påvisat positiva samband mellan gränsgångarpraktiker och 

socialt kapital i gränsöverskridande samverkansmiljöer (e.g. Kostova & Roth, 2003; Zhang, 2018) 

Andra studier har demonstrerat positiva samband mellan gränsgångarpraktiker och 

organisatoriskt lärande och innovation. (e.g. Akkerman & Bakker, 2011; Fleming & Waguespack, 

2007; Tushman, 1977) Det pågår även en diskussion huruvida det går att förstå 

gränsgångarpraktiker i samverkansmiljöer som en typ av kollaborativt ledarskap. (e.g. Miller, 

2008; Morse, 2010)  

Tidigare studier av gränsgångare bekräftar att praktiken är komplex och mångfacetterad i 

verkligheten. (Baker, 2008) Gränsgångarpraktiken kan ta många olika skepnader beroende på 

personlig förmåga, rådande organisationskultur, typen av samverkansmiljö eller beroende på 

vilka typer av strukturella problem som gränsgångaren ställs inför. (e.g. van Meerkerk & 

Edelenbos, 2018a; Williams, 2012) Studier av gränsgångare i organisationer har påvisat 

psykosociala utmaningar kopplat till denna typ av ombytliga roll och praktik. Exempelvis upplevt 

utanförskap, psykisk ohälsa, utbrändhet och stress. (e.g. Keller, Szilagyi, & Holland, 1976; Miles 

& Perreault, 1976; Perrone, Zaheer, & McEvily, 2003; Stamper & Johlke, 2003; Svensson, 2018)  

Att vara en gränsgångare är sannolikt mer utmanande inom offentlig sektor: ”for public sector 

boundary spanner [have to deal] with a variety of intra- and extra-organizational constintuencies, posing different 

and often conflicting demands. Moreover their embedding in a hierarchical organizational and political 

environment is likely to create even higher levels of job stress as compared to their private sector twins.” (van 

Meerkerk & Edelenbos, 2018a, s. 170) Det finns relativ få studier om hur gränsgångare jobbar i 

praktiken i gränsöverskridande samverkansmiljöer och hur rollen uppstår. van Meerkerk och 
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Edelenbos (2018a) skriver att ”what is striking is that most studies to not pay specific and explicit attention 

to the actual actions and behaviors of boundary spanners in relation to the outcome realized”. (s. 169)  

Det vill säga, vi vet relativt lite om vad en gränsgångare gör i praktiken, vilka verktyg de 

använder, vilka problem de ställs inför, hur de löser problem och hur de får en mångfald av 

aktörer att samarbeta. Hur hanterar exempelvis gränsgångaren skiftande institutionella miljöer 

som utmärks av strukturell komplexitet? (Rieple, Haberberg, & Gander, 2005; Williams, 2012, ss. 

150-151)   

 

Studiens syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur gränsgångarpraktiken kommer till uttryck i 

en gränsöverskridande samverkansmiljö. Jag är intresserad av vad en gränsgångare gör i 

praktiken, hur rollen utvecklas, vilka problem som uppstår och hur gränsgångaren eventuellt 

bidrar till samverkansprocesser. Mitt exempel är det kommunala projektet Kraftsamling Sjöbo som 

startade formellt i slutet av 2017 och som förväntas att pågå till 2022. Kraftsamlingen går ut på 

att utveckla stadsdelen Sjöbo med gemensamma krafter. Arbetet går ut på att mobilisera en bred 

mångfald av kommunala och externa aktörer för att tillsammans skapa en positiv utveckling i 

stadsdelen. Kraftsamlingen drivs i projektform och är tänkt att vara en tillfällig resurs- och 

kompetensförstärkning. Arbetssättet är tänkt att bli en modell för hur samhällsutmaningar skall 

tacklas på ett förebyggande sätt i framtiden. I centrum för denna Kraftsamling anställdes en 

projektledare som fick uppdraget att hålla samman och driva projektet. Några månader in i 

studien blev det tydligt att projektledarrollen kom att förändras tack vare behovet av intensiv 

gränsöverskridande interaktion och ständig problemlösning. Studien fokuserar på denna 

framväxande gränsgångarpraktik som det tar sig uttryck inom Kraftsamling Sjöbo. 

Följande utforskande forskningsfrågor söker studien svar på: 

1. Vilka problem upplever gränsgångaren inom Kraftsamling Sjöbo samt på vilket sätt 

hanterar gränsgångaren dessa problem?  

2. Hur kan man förstå gränsgångarens praktik i gränsöverskridande sammanhang?  

3. På vilket sätt bidrar den gränsöverskridande praktiken till samverkansprocesser?   

Studiens disposition 

I kapitel 2 presenteras studiens teoretiska referensram. Här beskrivs synen på organisering och på 

vilket sätt den inter-organisatoriska kontexten där gränsgångarfenomenet manifesteras kan 

beskrivas. I detta kapitel lyfts fram de centrala begrepp som används i studien. Exempelvis 

institutionalisering, institutionellt ledarskap, institutionella fält, socialt kapital, gränsgångare och 

gränsgångarroller i samverkansmiljöer. 

I Kapitel 3 presenteras studiens empiriska sammanhang, bakgrunden till Kraftsamlingen, studiens 

upplägg, forskningsstrategi och genomförande.  

I Kapitel 4 och 5 besvaras studiens första forskningsfråga. Dessa två kapitel är empiriska drivna 

och belyser på vilket sätt gränsgångaren i Kraftsamling Sjöbo jobbar, hur rollen utvecklas över 

tid, vilka svårigheter och problem som gränsgångaren upplever i sin organisatoriska vardag och 

hur gränsgångaren hanterar dessa. Dessa kapitel har en narrativ struktur och berättelsen följer 

utvecklingen inom Kraftsamling Sjöbo över tid. Dessa två kapitel syftar till att öppna upp ett 

”fönster” till gränsgångarens organisatoriska vardag och illustrera den mångfald av frågor och 

dilemman som gränsgångaren ställs inför i sin praktik. I kapitel 4 och 5 får gränsgångaren 
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framträda och min röst som forskare förskjuts något till bakgrunden som ledsagare av 

handlingen och kommentator till vad som händer. Gränsgångarfenomenet äger rum inom 

Kraftsamling Sjöbo, vilket innebär att gränsgångarfenomenet behöver beskrivas i sin kontext. Jag 

har strävat efter att hitta en balans i framställningen mellan beskrivningen av kontext (den inter-

organisatoriska miljön, Kraftsamlingens progression och utveckling) och gränsgångarfenomenet 

som den utvecklas över tid. Dessa två kapitel lägger upp grunden för efterföljande analysen och 

tolkningen i Kapitel 6. 

I Kapitel 6 besvaras andra och tredje forskningsfrågan. Det vill säga, hur gränsgångarens praktik 

kan förstås och på vilket sätt praktiken eventuellt bidrar till samverkansprocesser. I detta kapitel 

kommer jag som forskare och mina tolkningar framträda tydligare. Analysen sker genom två 

steg. Först jämförs gränsgångarfenomenet i Kraftsamling Sjöbo med de profiler som är 

beskrivna i litteraturen om gränsgångare i samverkansmiljöer. Därefter sker en diskussion 

huruvida gränsgångarpraktiken kan fångas med rådande teori om gränsgångare eller ifall det även 

behövs stöd i annan teori för att förstå vad gränsgångaren i Kraftsamlingen gör. Kapitlet syftar 

alltså inte till att utveckla en teori om gränsgångare i samverkansmiljöer, utan istället till att 

beskriva min tolkning av gränsgångarfenomenet i Kraftsamling Sjöbo med hjälp av olika 

teoretiska begrepp. Jag kommer argumentera för att gränsgångarpraktiken även kan förstås som 

en form av ledarskap som krävs för fungerande komplexa samverkansmiljöer. 

I Kapitel 7 presenteras studiens kunskapsbidrag och avslutande reflektioner. 

I Appendix samlas tabeller, figurer och lista på dokument och fältmaterial.   
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Kapitel 2 – Organisationer, institutionellt 

ledarskap och gränsgångare 
 

The study of organizational character-formation is, then, a phase 
of institutional analysis. Here the emphasis is on the embodiment 
of values in an organizational structure through the elaboration of 
commitments – ways of acting and responding that can be 
changed, if at all, only at the risk of severe internal crises 
(Selznick, 1984/1957, s. 40) 
 
 
Organizations are tools for shaping the world as one wished to be 
shaped. (Perrow, 1986, s. 11) 
 
the typical large organization is better understood as a coalition, 
governed by multiple rationalities and negotiated authority, than 
as a unified system of coordination. These coalitions have 
permeable boundaries; if they are to survive and flourish they 
must engage in complex transactions with the environments they 
depend on and which they may control. (Selznick, 1996, s. 275) 

 

I detta kapitel presenterar jag studiens övergripande referensram för att på ett grovt sätt kunna 

ringa in och spegla det fenomen jag är intresserad av. I kapitlet beskrivs synen på organisationer 

och några av de centrala begrepp och teorier som kommer att användas i tolkningsarbetet.  

Organisationer som institutionaliserade strukturer 

Rollbaserade organisationsformer (Leslie & Frederick, 1981) är sannolikt en av de mest 

inflytelserika uppfinningar inom moderniteten. Kallinikos (2004) säger rent av att ”bureaucracy is 

the organization form of modernity”. (s. 2). Rollbaserade organisationer markerar ett tydligt avsteg från 

förmoderna organisationsformer som baserades på godtyckliga och organiska fundament som 

status, sociala gemenskaper, familjerelationer eller religiösa föreställningar. (Weber, 1978/1922) 

Rollbaserade organisationer bygger på rationalitet, etablerade mål för kollektiv handling och på 

förhand definierade ordningar och positioner.1 Det här sättet att organisera handlar om att 

åstadkomma en förskjutning mot rationalitet och motverka mer godtyckliga strukturer som 

status och passioner. (c.f. Hirschman, 1977) En rollbaserad organisation, som exempelvis en 

idealtypisk byråkrati, är således en rationell artefakt där människor förväntas ”ta plats” i 

maskineriet och åstadkomma det som den rationella och formella strukturen är skapad för. En 

rollbaserad organisation kan konstrueras för avgränsade arbetsmoment, definierade 

beslutsstrukturer, funktionella enheter och roller. Organisationens strukturer kan beskrivas med 

hjälp av delegationsordningar, uppdrag och organisationskartor som beskriver hierarkiska 

positioner i organisationen. En rollbaserad organisation skall i dess idealtypiska form inte bygga 

på personliga relationer och egenskaper och mänskligt godtycke. Roller, arbetsuppgifter och 

positioner skall tillsättas enligt formella krav och människor är utbytbara. Människor fyller en roll 

eller specifik funktion. En rollbaserad och formell organisation har tydligt definierade gränser: 

 
1 Perrow (1986) gör med hänvisning till Weber en skillnad mellan ”traditionell byråkrati” och ”rational-legal bureaucracy 
[that is] based on rational principles (rational in terms of management’s interests, not necessarily the worker’s), is backed by legal 
sanctions, and exist in a legal framework” (s. 3) 
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exempelvis mellan administrativa, professionella och politiska domäner, auktoritära ordningar 

och mellan organisationen och dess omvärld. En rollbaserad organisation stabiliseras med hjälp 

av kontrakt och förutsätter således en modern rättsstat.  

 Selznick (1948) betraktar formella organisationer som ”structural expression of rational action”. 

Men moderniteten har aldrig inneburit ett absolut brott mot förmodernitet och förmoderna 

organiseringsformer. Vi har aldrig uppnått fulländad modernitet utan lever i en tid av hybrider 

som filosofen Bruno Latour har uttryck det. (Latour, 1993) Rationaliseringsprocessen som 

Weber problematiserade har åtminstone inte fram till dagens datum inneburit en fullständig 

rationalisering av det sociala livet och de sociala sammanhangen i formella organisationer. Den 

idealtypiska rationella organisationsformen är en modell att sträva efter för sociala ingenjörer 

som söker efter rationalitet. (Simon, 1957) Exempelvis, istället för byråkrati kan vi prata om 

byråkratiseringsprocesser som en ständigt pågående institutionalisering en viss typ av social 

organiseringsprincip. (e.g. Eisenstadt, 1959; Gouldner, 1954, 1955; Styhre, 2007) Empiriska 

studier av formella och rollbaserade organisationer över tid visar att organisationer i realiteten 

består eller kommer att bestå en blandning av formella och informella strukturer. (Barnard, 1938; 

Blau, 1964; Gouldner, 1954; Roethlisberger & Dickson, 1939; Selznick, 1948, 1984/1949)  

Organisationer är både rationella och irrationella strukturer på samma gång. (Brunsson, 

1985; Meyer & Rowan, 1977) Med andra ord består organisationer även av sociala och 

institutionaliserade ordningar som samspelar med organisationens formella strukturer som 

teknologi, rutiner, procedurer, hierarkier, och gränser. Denna reella sammanblandning innebär 

också att omvärldens institutionaliserade strukturer bäddas in i organisationer genom de 

människor som verkar och tillbringar sin tid i formella och rollbaserade organisationer. (Selznick, 

1984/1949; Thompson, 1967, ss. 66-82) Organisationer får en specifik historia (institutionell 

struktur) som även påverkar organiseringen i nutid. ”Det sitter i väggarna” är ett vanligt uttryck hos 

människor som söker förklaring till beteenden som tycks vara obegriplig för en utomstående 

betraktare. Eisenstadt (1981) som studerat på vilket sätt organisationsstruktur och institutionell 

miljö samspelar, visar exempelvis att en pluralistisk miljö tenderar att korrelera med en 

organisationsstruktur som är mer flexibel och förhandlingsbar. Den organisatoriska strukturen är 

resultat av ett ständigt pågående samspel mellan människor, historiska institutioner, omvärlden 

och rådande formella strukturer. (c.f. Chia, 1999; Eisenstadt, 1959; P. R. Lawrence, 1967) 

Om forskare, administratörer, beslutsfattare eller organisationsutvecklare utgår från den 

rollbaserade och formella strukturen som normativ fixpunkt - kommer de sociala strukturerna 

förefalla som residuala rester, avvikande eller rentav dysfunktionella. Organisationsledare kan 

välja att aktiv motverka institutionaliserade sociala strukturer genom införandet av specifika 

teknologier, förflyttning av människor eller med hjälp av auktoritet förhindra gränsöverskridande 

interaktion som inte följer formella ordningar. En motsatt strategi är också möjligt. Chefer och 

organisationsledare kan uppmuntra interaktion, samarbete och samspel över olika typer av 

gränser eller hierarkiska ordningar och läras sig av de interaktionsmönster som uppstår när 

exempelvis aktörer försöker lösa problem. (e.g. Chisholm, 1992/1989) 

Hur samspelet mellan de formella och informella strukturerna sker över tid och varför 

organisationer tenderar att ”gå isär” eller ”hålla ihop” har upptagit mycket diskussionsutrymme i 

studiet av organisationer. (Argyris, 1957; Barnard, 1938, 1953, 1958; Etzioni, 1961; Meyer & 

Rowan, 1977; Orton & Weick, 1990; Selznick, 1984/1957; Weick, 1976) Samspelet mellan 

formella gränser och gränsöverskridande interaktionsmönster har intresserat 

organisationsforskare under längre tid. Exempelvis i form av studier av gränsgångarfenomen 
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(Aldrich, 1971; Aldrich & Herker, 1977; Leifer & Delbecq, 1978; Thompson, 1967) och 

horisontella interaktionsmönster i formella byråkratier. (Landsberger, 1961) Förekomsten av 

informella gränsgångarfenomen kan av organisationsledare eller beslutsfattare, rentav betraktas 

som en slags dysfunktionalitet givet att den informella strukturen bryter mot den formella 

organisationsstrukturen. 

 Huruvida en struktur är dysfunktionell måste baseras på pragmatiska och 

värderingsmässiga bedömningar och frågor: dysfunktionell för vem, utifrån vilka moraliska 

kriterier, mål eller effekter? Det är rent av möjligt att gränsgångarfenomen uppstår pga. ”bister” i 

den rådande formella organisationsdesignen i relation till vilka problem eller frågor som 

organisationen förväntas att hantera med hjälp av rådande verktyg och formella ordningar. (c.f. 

Aldrich & Herker, 1977; Bennis, 1969; Leifer & Huber, 1977; Tushman, 1977; Tushman & 

Scanlan, 1981) 

  

Organisationer och institutionellt ledarskap 

Att betrakta organisationer som ett resultat av både informell och formell strukturering kräver ett 

sociologiskt perspektiv på studiet av organisering. (Etzioni, 1961) Studier av 

gränsgångarfenomen (ex. som inte nödvändigtvis är en erkänd eller definierad roll i den specifika 

formella organisationen) kräver bredare synsätt på organisering som även innefattar informella 

strukturer (sociala nätverk, samverkanskonstellationer, förhärskande normer och rådande 

arbetssätt), organisationens institutionella miljö och historia. (c.f. Alexander, 1995; Benson, 1975; 

Dalton, 1959; Hanf & Scharpf, 1978; Warren, 1967) Komplexa organisationer med många 

anställda utgör ”sina egna” institutionella miljöer. (Perrow, 1986) Detta innebär att komplexa och 

institutionellt pluralistiskt situerade organisationer kan bestå av många olika institutionella 

domäner som i sin tur är inbäddade i olika institutionella ordningar. (Friedland & Alford, 1991) 

Ett trivialt exempel är mötet mellan den omvårdande läkaren och sjukhusets ekonomiska ledning 

som delegerar ner ekonomiska bedömningar. Läkaren riskerar att bli ställd mellan två tillsynes 

svårförenliga logiker. (e.g. Paauwe, Broek, & Boselie, 2013) Under senare tid har allt fler studier 

visat på vilket sätt dessa sammanblandningar av institutionella ordningar påverkar professionellt 

beslutsfattande. (e.g. Alvehus, 2018; Noordegraaf, 2015) Perrow (1986) sammanfattar: 

 

The explanations for organizational behavior is not primally in the formal structure of the 
organization, the announcements of goals and purposes, the output of goods and services. It lies 
largely in the myriad subterranean processes of informal groups and constituencies, the striving for 
prestige, community values, the local community power structure, and legal institutions […] an 
institutional analysis exposes to scrutiny all sorts of deviations from the ‘obvious’. (s., 159) 

 

Selznick (1948) utvecklar ett pragmatiskt synsätt på organisationer. Selznick gör en analytisk 

åtskillnad på den (a) formella och tekniska delen av en organisation och (b) de sociala 

institutionaliserade strukturerna som organisationen är inbäddad i och/eller som uppstår över tid 

i organisationen. Exempelvis genom att människor trampar in egna sociala ”stigar” i den 

formella organisationen. För att förstå hur organisationer fungerar och utvecklas behöver både 

den formella och informella institutionaliserade strukturen beaktas. Institutionalisering avser 

”emergence of orderly, stable, socially integrating patterns out of unstable, loosely organized, or narrowly technical 

activities” (Broom & Selznick, 1973, s. 232) Institutioner blir verksamma “as a result of being bound 

into the fabric of social life” (Selznick, 1994, s. 232) Detta innebär också att det finns ett ständigt 
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”spänningsfält” mellan de formella och informella strukturerna i organisationer när 

organisationen söker anpassa sig:  

 

All formal organizations are molded by forces tangential to their rationally ordered structures and 
stated goal […] As a result, the organization may be significantly viewed as an adaptive structure, 
facing problems which arise because it exists as an organization in an institutional Environment 
[…] It follows that there will develop an informal structure within the organization which will 
reflect the spontaneous efforts of individuals and subgroups to control the conditions of their 
existence […] As a consequence of the central status of constraint, tensions and dilemmas will be 
highlighted. Perhaps the most general sources of tension and paradox in this context may be 
expressed as the recalcitrance of the tools of actions. Social action is always mediated by human 
structures, which generate new centers of need and power and interpose themselves between the 
actor and his goal. Commitments to others are indispensable in action: at the same time, the 
process of commitment results in tensions which always have to be overcome (Selznick, 
1984/1949, ss. 251-253) 

 

Selznick menar att institutionaliseringen sker genom två faser givet att en ny ”tom” organisation 

är utgångspunkten. En formell fas (rationell struktur) och en institutionaliseringsfas (adaptiv 

social struktur som utvecklas över tid). Selznick beskriver den formella delen av organisationen 

som ”special-purpose tool, a rational instrument engineered to do a job, a lean, no-nonsense system of consciously 

coordinated activities”. (Selznick, 1994, s. 233) Med hänvisning till ekonomisk teori menar Selznick 

att den formella delen av organisationen kan ses som rationell institution som bidrar till 

transaktionsfördelar som exempelvis inte kan uppnås av kontrakt eller spontan social 

interaktion.2 Organisationen som rationell institution möjliggör exempelvis uppsättning av 

kollektiva värden, definition av explicita mål, konstruktion av beslutskedjor, informations- och 

resursflöden och arbetsdelning. Nästa steg av institutionalisering kallar Selznick för institutionell 

förtätning (Selznick, 1994, s. 235) vilket leder till att organisationen utvecklar en unik karaktär 

baserar på den sociala miljön som organisationen är eller blir situerad i. Organisationen blir med 

andra ord även en adaptiv social struktur. (Selznick, 1948, s. 21) Denna unika karaktär utvecklas 

beroende på vilka människor som väljer att träda in i organisationen; de anställdas intressen; 

personligheter; utbildningsbakgrund; erfarenheter; fortbildningar och personalpolitik. Den 

institutionella karaktären utvecklas tack vare de sociala mönster som etableras genom att 

människor börjar interagera med varandra och med människor utanför organisationen. 

Institutionaliseringsprocesser påverkas även av på vilket sätt människor löser problem och hittar 

sätt att samarbeta sin organisatoriska vardag. (Selznick, 1948, 1984/1949, 1984/1957). Det går 

således även tänka sig ett scenario där den sociala karaktären inte hinner eller får möjlighet att 

utvecklas eller som rentav motverkas. Exempelvis på grund av institutionaliseringen motverkas 

av organisationsledningen, omorganisering av formella strukturer eller på grund av omfattande 

personalomsättning.3 Selznick sammanfattar sin evolutionära syn på organisationer: 

 

[Institutionalization] is something that happens to an organization over time, reflecting the  
organization's own distinctive history, the people who have been in it, the groups it embodies and 
the vested interests that have created, and the way it has adapted to its environment. [...] the degree 
of institutionalization depends on how much leeway there is for personal and group interaction. 
The more precise an organizational's goals, and the more specialized and technical its operations, 

 
2 Selznick (1994, s. 234) hänvisar i fotnot 8 till bland annat till arbeten av Williamson (1975). 
3 Asplund (1979, s. 139) diskuterar exempelvis ”slit-och-släng-organisationer”. 



10 
 

the less opportunity will there be for social forces to affect its development. (Selznick, 1984/1957, 
ss. 16-17) 

 

Den samtida institutionella forskningen har belyst på vilket sätt formella och informella 

strukturer kan spänna över administrativa och organisatoriska gränser. (DiMaggio, 1991; Powell, 

White, Koput, & Owensmith, 2005) Exempelvis genom att professionen interagerar med andra 

som tillhör liknande professionella gemenskaper. (Wenger, 1998) Sociala och institutionaliserade 

mönster uppstår och stabiliseras tack vare att människor träffas och delar erfarenheter, besöker 

liknande evenemang, utbyter tjänster och resurser med varandra eller samarbetar över gränser för 

att lösa problem. (Czarniawska, 2004a; Van Maanen & Barley, 1984; Warren, 1967) Dimaggio 

och Powell (1983) har också med hjälp av begreppet ’organisatoriska fält’ belyst på vilket sätt 

organisationer – som liknar, tvingas att likna eller önskar likna varandra – tenderar att utbyta 

information, idéer, resurser och kunskap. Med andra ord innebär denna typ av 

interaktionsmönster enligt DiMaggio och Powell (1983) att ett mer eller mindre stabilt fält 

genereras, vilket i sin tur påverkar människornas handlings- och tankemönster. (c.f. Bourdieu, 

1984/1979; Lewin, 1939) Perrow (1986, ss. 167-180) förtydligar att denna form av växelverkan 

mellan organisationen och dess omvärld innebär även att den institutionella miljön runt 

organisationen förändras och påverkas. Detta illustreras exempelvis av Gouldner (1954) som 

studerade byråkratiseringsprocesser som pågick i en gipsfabrik på landsbygden som visade sig 

vara sammanvävd med den sociala strukturen i lokalsamhället. Gouldners studie visade 

exempelvis på vilket sätt samhället runt industrin påverkades av de förändringsprocesser som 

initierades av den nya ledningen som sökte motverka de informella strukturerna genom 

byråkratisering. Studien av gipsfabriken visar även att vissa delar av verksamheten – som var 

komplexa, svårövervakade och riskfyllda - krävde institutionaliserades strukturer och var således 

svåra att formalisera. (se även Ouchi, 1979 om klanstyrning ) Selznick (1984/1949) visar i sin 

klassiska studie hur den statliga planeringsorganisationen Tennesse Valley Authority ”kidnappades” 

av inflytelserika aktörer i det omgivande samhället. I fallet TVA uppstod det en tydlig diskrepans 

mellan de formella mål och ambitioner som var inbyggda i organisationen och den 

institutionaliserade strukturen som växte fram genom ett samspel med aktörer utanför 

organisationen. Organisationens mission motverkades, samtidigt som TVA lyckades anpassa sig 

till det förändrade politiska landskapet och därmed överleva.4 Alla formella organisationer är de 

facto beroende av ”omvärlden” för att kunna överleva och/eller genomföra de uppgifter som 

den är ålagd att genomföra. Det kan handla om finansiella medel, humankapital, energi, 

naturresurser eller olika former av socialt kapital (ex. legitimitet, politiskt eller allmänhetens stöd) 

(Benson, 1975; Dowling & Pfeffer, 1975)  

Organisatoriska myter kan både förstås som ett sätt att dölja ovan nämnda diskrepanser 

för att ”rädda ansiktet” gentemot omvärlden (C. Brown & Brunsson, 1991; Meyer & Rowan, 

1977) eller som ett sätt att facilitera förändring i organisationer som utmärks av en tät 

institutionaliserad struktur. (Selznick, 1984/1957, ss. 151-152) Selznick, som blickar mot de 

institutionaliserade strukturerna i organisationen, menar att ”myths are institution builders”. (ibid., s. 

152) Organisationer kan i sin tur försöka påverka omvärlden för att åstadkomma en mer 

 
4 Selznick kallade denna process för ’kooptering’. Thompson (1967) förtydligar med hänvisning till Selznick: ”as the 
process of absorbing new elements into the leadership of policy-determining structure of an organization as a means 
of averting threats to its stability or existence. Cooptation increases the certainty of future support by the 
organization coopted”. (s. 35) 
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gynnsam institutionell miljö (ex. påverka politiker, resursägare, den allmänna opinionen eller 

manipulera kundernas beteende). Selznick menar att organisationer som öppna och 

institutionaliserade system befinner sig i ett ständigt politiskt spänningsfält: 

 

Negotiations and compromise, interest-balancing and dispute resolution are activities intrinsic to the 
institution. The organization-in-being is in many respects an open system with uncertain and ever-
changing boundaries. The members are not only members but persons as well; they have strong 
connections to families and other groups; they are embedded in the community. […] the strategies 
of governance are basically political. The have to do with forming public opinion, accommodating 
interest, and determining what ends should be chosen and by what means those ends should be 
pursued. (Selznick, 1994, s. 290; min kursivering) 

 

Enligt Selznick tenderar den institutionaliserade delen av organisationen ”förtätas” över tid om 

den tillåts att göra det. Exempelvis genom att människor bygger upp relationer (vänskapliga, 

antipatiska eller professionella relationer); börjar samarbeta över formella gränser; genom att 

etablera lojalitetsband till sina chefer eller medarbetare; etablera relationer med aktörer i 

lokalsamhället eller börjar betrakta arbetsplatsen och arbetet som bidrag till personlig utveckling 

och välbefinnande.5 Ouchi (1979) kallar dessa institutionaliserade strukturer för klanbildning 

vilket även pekar mot den klassiska distinktionen mellan moderna och förmoderna 

organiseringsformer. Coleman förstår exempelvis informella strukturer (som byggs upp genom 

interaktion) som socialt kapital. Socialt kapital är såldes en kapitalform som är flyktig, relationell 

och situerad i en viss institutionell eller organisatorisk miljö. Socialt kapital behöver underhållas 

aktivt (Coleman, 1990, s. 321) och kan erodera pga. misstro, svek och socialt oacceptabelt 

beteende.6 Med andra ord går socialt kapital inte att hantera7 som andra kapitalformer som 

humankapital, fysisk eller finansiellt kapital. (c.f. Clemens, 1999) Däremot skulle man kunna 

argumentera för att det går att skapa förutsättningar för framväxten av socialt kapital. 

Exempelvis genom att organisera sociala aktiviteter, skapa trivsel, få människor att mötas, 

etablera en tillåtande organisationskultur, föra en vad som anses vara god personalpolitik och så 

vidare. Socialt kapital kan verka för att länka samman aktörer eller hålla samman en grupp 

människor (för vidare diskussion se Putnam, 2002) Den institutionella förtätningen i formella 

organisationer kan således förstås som framväxten av socialt kapital. (Selznick, 1994, s. 235) 

Generellt förstår sociologerna socialt kapital som en resurs som stärker kapacitet för kollektiv 

handling och samarbete. (Burt, 2007; Coleman, 1990, ss. 300-321; Portes, 1998; Putnam & 

Nanetti, 1994). För kritisk diskussion och exempel på negativa effekter av socialt kapital se även 

Villalonga-Olives och Kawachi (2017) och Portes (1998).8 Informella strukturer i organisationer 

kan exempelvis underlätta gränsöverskridande samarbete, öppna upp tillgången till fler resurser 

och ”nya” bekantskaper. (Burt, 1980, 1992; Granovetter, 1973; Kim & Aldrich, 2005; Ring & 

Van De Ven, 1994; Rousseau et al., 1998) Schön (1971, s. 191) diskuterar exempelvis på vilket 

sätt det sovjetiska Tolkachi9 förbättrade prestandan i den ineffektiva sovjetiska industrin. I Japan 

 
5 Dessa informella strukturer är en form av ’socialt kapital’. Se Coleman (1990, ss. 300-318) 
6 Vad som är ”oacceptabelt” får man sätta i relation till vad som är legitimt och accepterat i en viss social miljö och 
tid. Det kan exempelvis handla om våldsamt beteende, hot, härskartekniker, dominans, lögner, mobbing, 
kränkningar med mera. 
7 Exempelvis, omfördela eller flytta resurser.  
8 Exempelvis, grupptryck, exkludering, risk för liktänkande, prestigetänkande, spridning av dåliga vanor eller 
attityder. 
9 Informella och illegala institutionaliserade strukturer som sträcktes över industrigränser. Med andra ord utbytte 
människor information, hjälptes åt och sökte att lösa problem för att åstadkomma en fungerade produktion. 
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diskuteras på vilket sätt institutionaliserade strukturer som Kieretsu stärker samhällsekonomin och 

företagsklimatet. (Lincoln, Gerlach, & Ahmadjian, 1996) Institutionaliserade strukturer verkar 

framför allt genom att avlasta de kognitiva och emotionella processerna i sociala 

interaktionssammanhang. (Douglas, 1987) Människor lär känna varandras karaktärer, sociala 

egenskaper och professionella förmågor (exempelvis kvaliteten på ens arbetsinsats) och sociala 

kvalitéer (exempelvis huruvida en person är att lita på). Tillitsfulla relationer minskar risk och 

därtill behovet av ”kostsamma” förhandlingar. (Luhmann, 2017/1968) 

Med andra ord kan institutionaliserade strukturer - i teorin - bidra till förbättrad 

organisatorisk prestanda (ex. genom att människor löser problem, delar resurser och hjälps åt 

och behöver inte lägga tid på ”kostsamma” strategier som förhandling, mobilisering av resurser 

eller formellt beslutsfattande). Samtidig kan institutionaliserade strukturer även leda till motsatt 

utveckling. Exempelvis när det uppstår klickar av människor som inte vill samarbeta, som aktivt 

eller passivt motverkar eftersökt förändring eller som har svårt att samarbeta på grund av olika 

syn på värden eller mål. Med andra ord kan institutionaliserade strukturer utifrån den 

rollbaserade formella organisationsdesignen bidra till förbättrad målkongruens och anpassning 

(ex. att människor internaliserar mål och värden och agerar självständigt; löser problem och 

samarbetar) eller försämrad målkongruens (ex. att människor motsätter sig uppsatta mål och 

värden; börjar göra motstånd; initierar motprogram; förblir likgiltiga; eller vägrar att samarbeta). 

Utifrån den formella organisationsdesignen går det också ställa sig frågan huruvida de formella 

och tekniska strukturerna förhindrar eller främjar institutionalisering. (Hunt, Miller, & Rice, 

1968) Exempelvis finns det studier som belyser på vilket sätt styrningsmodeller som ”new public 

management” och reformer som ”new public governance” bidrar till en fragmenterad 

organisationsmiljö (e.g. Christensen & Lagreid, 2007; O'Flynn, Blackman, & Halligan, 2014; 

Osborne, 2010) vilket tenderar att skapa behov av integration, gränsarbete och 

gränsöverskridande interaktion. (e.g. Edelenbos & Teisman, 2011; Nederhand et al., 2018) 

Selznick argumenterade för att de institutionella frågorna måste hanteras framför allt när 

det uppstår olika former av ”störningar” eller när organisationen behöver anpassa sig till nya 

situationer eller förändringar i omvärlden eller formella strukturen. Selznick (1984/1957) 

argumenterar för att dessa situationer kräver en specifik form av ledarskap som förmår att 

hantera de institutionaliserade strukturerna i organisationer. Selznick kallade denna typ av praktik 

för institutionellt ledarskap. Institutionellt ledarskap behövs exempelvis när de förtätade 

institutionaliserade strukturerna ”hotas” (Morison, 1966), när omvärlden förändras, när 

organisationen hamnar ”på drift” i relation till etablerade värden (Selznick, 1984/1949), när 

organisationen blir för rigid (Selznick, 1960) eller när människor ställs inför problematiska 

situationer som kräver förändrade arbetssätt eller institutionell förändring. (Kraatz, 2009) Det 

institutionella ledarskapet går ut på att åstadkomma en förbättrad målkongruens genom att 

hantera de institutionaliserade strukturerna i den formella organisationen. (Jmf. Smircich & 

Morgan, 1982; Smircich & Stubbart, 1985) Institutionellt ledarskap handlar i grunden om att 

“infuse values into an economic organization and help facilitate its transformation it to a durable, meaningful, and 

purpose-based institution”. (Raffaelli & Glynn, 2015, s. 286). Selznick menar att det institutionella 

ledarskapet går ut på att åstadkomma en slags ständig balansering mellan opportunism och 

utopiska strävanden i organisationen. (Selznick, 1984/1957, s. 143; 149) Det vill säga motverka 
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både alltför stark särkoppling och alltför tät koppling.10 (c.f. Orton & Weick, 1990) Vem som tar 

på sig denna typ av ledarskapsroll är en öppen empirisk fråga. Stinchcombe (1997) som kritiserar 

den nyinstitutionella synen aktörsskap skriver: 

 

The guts of institutions is that somebody somewhere really cares to hold an organization to the 
standards and is often paid to do that. Sometimes that somebody is inside the organization, 
maintaining its competence. Sometimes it is in an accrediting body, sending out volunteers to see if 
there is really any algebra in the algebra course. And sometimes that somebody, or his or her 
commitment, is lacking, in which case the center cannot hold, and mere anarchy is loosed upon the 
world. (s. 18) 

 

Organisationer och dess omvärld 

I studiet av gränsgångarfenomen måste synsättet vidgas till att inkludera aktörer och objekt 

”utanför” den formella organisationen.  De institutionaliserade strukturerna behöver inte 

nödvändigtvis sluta vid formella organisations-, förvaltnings-, eller professionsgränser. 

Organisationsstudier har under de senaste fem decennier intresserat sig för gränsfrågor, 

gränsfenomen och interaktionsmiljöer som uppstår mellan organisationer och mellan 

organisationen och dess institutionella omvärld. (e.g. Aldrich, 1971; Aldrich & Whetten, 1981; 

Chisholm, 1992/1989; Dill, 1958; Dimaggio & Powell, 1983; Thompson, 1967) Det finns olika 

sätt att fånga de interaktionsmönster (som kan ha både formell och informell karaktär) som 

uppstår och stabiliseras över tid. Begreppet fält förekommer såväl som inom antropologin och 

socialpsykologin (Lewin, 1939; Lundberg & Lawsing, 1937) och har inspirerat kontemporär 

sociologi och organisationsstudier. (e.g. Dimaggio & Powell, 1983; Furnari, 2016; Warren, 1967)  

Exempelvis använde Barnes (1954) sociala fält för att beskriva… 

 

…the relationships of people in a Norwegian parish. He delineated there a territorial social field 
which consists of a hierarchy of administrative units; an industrial social field which includes 
fishing vessels, marketing co-operatives, and herring-oil factories; and a 'class' social field which 
consists of a 'network' of ties among friends, neighbours and kinsmen. Every individual in 
Bremnes participates in slightly different aspects of each field. Thus one man may work part-time 
in a herring-oil factory and part-time on the fishing boats, while his neighbour may be a farmer, 
active in marketing co-operatives, but he may also work part-time in the factory. Although both 
individuals act within the same social 'region' or 'field of activities,' they do so in different ways and 
sometimes in relation to different units in the field. (Jay, 1964, s. 137) 

 

Hanssen (1953, s. 107) definierar fält som: “a social activity field comprises human beings, behaviour- 

 products, and other environmental factors which constitute, in relation to the outer world, a relatively coherent 

whole by reason of mutual relationships of a certain intensity”. Jay (1964) argumenterade för en 

förskjutning från ”social field” till ”activity field” för att belysa handlingar. Kouzes & Mirco (1979) 

har använt begreppet domän som de förstod som ”a sphere of influence or control claimed by a social 

entity” (s., 456). Författarna använde begreppet domän för att exempelvis belysa skillnader i 

arbetssätt, principer för styrning, värden, sätt att bedöma kvalitet och specifika 

interaktionsmönster i olika delar av organisationen. Exempelvis domänerna policy, management 

och service. Evan (1965) lanserade begreppet organization-sets för att beskriva på vilket sätt vissa 

 
10 Orton och Weick (1990) skriver: “If there is neither responsiveness nor distinctiveness, the system is not really a 
system, and it can be defined as a noncoupled system. If there is responsiveness without distinctiveness, the system 
is tightly coupled. If there is distinctiveness without responsiveness, the system is decoupled. If there is both 
distinctiveness and responsiveness, the system is loosely coupled.” (s. 205) 
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typer av organisationer tenderar att samarbeta eller interagera kring gemensamma intressen, 

kundkretsar, logistik- eller resursflöden eller aktivitetsområden. (Aldrich & Whetten, 1981, s. 

386) Warren (1967) använde begreppet inter-organisatoriska fält för att belysa på vilket sätt aktörer 

interagerar i en viss social och institutionell miljö och hur dessa interaktionsmönster skapar 

ömsesidiga beroenden och påverkan på respektive organisation. Warren poängterade att dessa 

interaktionsmönster kan vara vertikala såväl (i respektive hierarkisk struktur) som horisontella 

(över organisationsgränser). Warren menade också att horisontella interaktionsmönster (ex. i 

lokalsamhället, mellan organisationer) tenderar att vara informella till sin karaktär jämfört med de 

vertikala formella hierarkiska relationerna. (Warren, 1966) Jag kommer att i denna studie 

översätta Warrens definition till begreppet inter-organisatorisk miljö. Inom den struktur-

funktionalistiska skolan beskrevs förhållandet mellan organisationen och dess omgivande miljöer 

med begrepp som ”task environment”. (Dill, 1958; Thompson, 1967) Boissevain (1974) lanserade 

begreppet action-sets för att beskriva… 

 

…a group of organizations that have formed a temporary alliance for a limited purpose […] [refers 
to] an interacting group of organizations [an action set] may have their own internal division of 
labour, behavior norms vis-á-vi other organizations, or clearly defined principles for the 
recruitment of new members (Aldrich & Whetten, 1981, s. 387)  

 

Dimaggio och Powell (1983) använder konceptet organisatoriska fält för att beskriva de 

interaktionsmönster som uppstår mellan organisationer som vill eller tvingas att likna varandra: 

 

[…] those organizations that, in the aggregate, constitute a recognized area of institutional life: key 
suppliers, resource and product consumers, regulatory agencies, and other organizations that 
produce similar services or products. The virtue of this unit of analysis is that it directs our 
attention not simply to competing firms […] or to networks of organizations that actually interact, 
as does the inter-organizational network approach […] but to the totality of relevant actors. (s., 
148) 

 

Organisationsfält består enligt DiMaggio och Powell av organisationer som producerar liknande 

produkter eller service och ”existerar” i den utsträckning de är institutionellt definierade. 

DiMaggio (1983) förtydligar att ”[a] field is always an analytical construct, and how one defines it depends 

on the phenomena in which one is interested” (s., 249). Czarniawska (2004c) utvecklade begreppet 

handlingsnät för att belysa på vilket sätt organiseringspraktiker institutionaliseras: det vill säga blir 

stabila och legitima arbetssätt. Handlingsnät beskriver specifika praktiker som hör samman med 

specifika institutionella ordningar: exempelvis management, stadsplanering, budgetering och så 

vidare. (Czarniawska, 2004a)  

Ovan beskrivna definitioner utgår från formella och rollbaserade organisationer. 

Stabiliserade interaktionsmönster som inte nödvändigtvis behöver ha koppling till formella 

organisationer kan beskrivas med termer som nätverk eller klaner. (Boissevain, 1974; Burt, 1980; 

Jay, 1964; Mitchell, 1974; Ouchi, 1979)11 Begreppet nätverk implicerar något ”lösare” kopplingar 

mellan aktörer medan klaner implicerar förtätade institutionaliserade strukturer (exempelvis 

gemenskaper som delar meningssystem, normer, kunskapssyn, förhärskande praktiker).  

 
11 Jag väljer att bortse från interaktionsmönster som familj och vänskapsrelationer. 
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 I studiet av gränsgångarfenomen i samverkansmiljöer där både formella organisationer, 

löst sammansatta nätverk, informella strukturer och autonoma individer kan delta - behövs ett 

bredare begrepp. Jag har valt att använda Furnari (2016, s. 554) definition av institutionellt fält: 

 

An institutional field is a social arena in which individuals and organizations partake of 
a common meaning system and interact more frequently with one another than with 
actors outside of the field […] According to this classic definition, fields are identified by the 
presence of meaning systems that are shared by field participants. These shared meanings are 
encoded in a field’s institutions – that is, the taken-for granted practices constituting the ‘culturally 
legitimate models of organization and action’ in a field (Clemens and Cook, 1999: 442). 

 

Gränsgångare som organisationsfenomen 

Gränsgångarfenomen i ett organisatoriskt sammanhang har diskuterats under en längre tid inom 

den strukturfunktionalistiska skolan. Gränser är ”defining characteristic of organizations, and, boundary 

roles are the link between the environment and the organization”. (Aldrich & Herker, 1977, s. 217) 

van Meerkerk och Edelenbos (2018a) beskriver gränsgångare som… 

 

… people who proactively scan the organizational environment, employ activities to cross 
organizational or institutional boundaries, generate and mediate the information flow and 
coordinate between their “home” organization or organization unit and its environment, and 
connect processes and actors across these boundaries. (s. 58) 

 

Thompson (1967) förstod organisationer som öppna system som samspelar med och anpassar 

sig i relation till ”omvärlden”. Thompson och Selznick delade synen på organisationer som 

evolutionära och sammansatta strukturer och var tydligt influerade av den funktionalistiska 

skolan. Thompson betraktade gränsgångarfenomen som en integrerad del av samspelet mellan 

organisationen och omvärlden. Gränsgångarfenomen spelar en avgörande roll för organisatoriska 

anpassningsprocesser enligt Thompson (1967, ss. 66-68) som skriver att ”the crucial problem for 

boundary-spanning units of an organization, therefore, is not coordination (of variables under control) but 

adjustement to constrains and contingencies not controlled by the organization – to what the economist calls 

exogenous variables”. (s. 66-68). Den institutionella miljön kring komplexa organisationer… 

 

…turn out to be multifaceted or pluralistic, composed of several or many distinguishable others 
potentially relevant in establishing domain consensus. […] this pluralism of task environment is 
significant for complex organizations because it means that an organization must exchange with 
not one but several elements, each of which is itself involved in a network of interdependence, 
with its own domain and task environment. (Thompson 1967, s. 29). 

 

Thompson betraktade gränsgångarfenomen utifrån två möjliga funktioner: (a) skydda eller 

stabilisera delar av organisationens i relation till omvärlden (ex. buffra, minska stress, skydda 

organisationens kärnverksamhet och institutionaliserade strukturer); (b) anpassa organisationen 

utifrån krav och förändrade omständigheter. (van Meerkerk & Edelenbos, 2018a, s. 41) Notera 

likheterna mellan Thompson beskrivning av gränsgångarfenomen och Selznicks beskrivning av 

institutionellt ledarskap. Det kan exempelvis handla om inhämtning av information utanför den 

egna organisationen, sökandet efter externa resurser eller försök att påverka omvärlden för att 

för att åstadkomma bättre förutsättningar för organisationens överlevnad. (Se även Katz & 

Kahn, 1966) Thompson (1967, ss. 110-111) skriver att gränsgångarfenomen ”vary considerably in 

the types of action spheres they afford, depending on the degree to which the environment at the boundary is 
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homogenous or heterogenous, stable or shifting”. En komplex och föränderlig miljö innebär enligt 

Thompson (1967, ss. 69-73) att gränsgångarfenomen sannolikt ökar i frekvens, decentraliseras i 

förhållande till den tekniska strukturen och att fenomenet blir mer mångfacetterad. (se även 

Leifer & Huber, 1977) Thompson (1967) exemplifierar på vilket sätt miljön runt en organisation 

kan förstås: 

 

In comparison with one serving a small city, the public school in an upper-middle-class suburb, for 
example, might enjoy a relatively homogenous task environment with respect to the school 
expectations held by taxplayers and parents. (s. 68) 

 

Med andra ord skall den organisatoriska miljön (exempelvis lokalsamhället, den socioekonomiska 

miljön eller vilka beroendestrukturen organisationen har till andra organisationer) beaktas i 

relation till organisationens formella struktur och organisationens arbetsuppgifter. Thompson 

(1967) skriver vidare att: 

 

When the task environment becomes dynamic rather than stable, new complications arise for the 
organization. Standardized response rules are inadequate, for the organization faces contingencies 
as well as constrains. It must determine when and how to act, and its cues must be taken for the 
task environment. […] [if] we have the situation in which the task environment is both 
heterogenous and dynamic. Here we would expect boundary-spanning units to be differentiated 
functionally to correspond to segments of the task environment, and each to operate on a 
decentralized basis to monitor and plan responses to fluctuations in its sector of the task 
environment.  (s. 73) 

 

Gränsgångare som agerar i komplexa och föränderliga miljöer kräver ett flexibelt arbetssätt, 

självständig bedömningsförmåga och långtgående delegation enligt Thompson (1967). 

Gränsgångarens arbete i en heterogen och föränderlig miljö kan verka för att reducera osäkerhet 

i organisationen. 

  

To the extent that boundary-spanning jobs occur at points where the task environment is 
heterogenous and shifting, however, such jobs require the exercise of discretion 
[bedömningsförmåga] to meet contingencies, thus affording opportunities to learn through 
experience […] by permitting individuals to exercise discretion, jobs at contingent boundaries 
enable individuals to reduce uncertainties for the organization. To the extent that he can contain 
contingencies and to the extent that the contingencies are important to the organization, the 
individual is powerful in the bargaining process. (Thompson 1967, s. 111) 

 

Notera likheten mellan denna typ av gränsgångarpraktik och Selznicks institutionella ledarskap 

som beskrevs tidigare. Empiriska studier har exempelvis påvisat att det finns ett positivt 

samband mellan miljöns komplexitet och förekomsten av gränsgångarfenomen. (e.g. Dill, 1958; 

Lazorchak & O'Neal, 2001) Andra studier har illustrerat på vilket sätt starka gränser tenderar att 

leda till ett ökat behov av gränsgångeri i organisationer som har med människor att göra 

(exempelvis omvårdnad, utbildning, välfärd, samhällsutveckling). (Fennell & Alexander, 1987) 

Förekomsten av gränsgångarfenomen kan utifrån ett kontigensteoretiskt synsätt förstås som en 

konsekvens av diskrepanser som exempelvis uppstår på grund av bristande samstämmighet 

mellan organisationsstruktur (både teknisk och institutionell) och den institutionella miljön som 

organisationen är inbäddad i och verkar inom. (Leifer & Delbecq, 1978) Exempelvis, torde en 

rigid och centraliserad struktur enligt teorin vara sämre anpassad till en dynamisk och föränderlig 
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institutionell miljö. (Thompson & Tuden, 1959) Frågan om struktur kontra miljö är aktuell med 

tanke på de diskussioner som förs kring den kommunala byråkratin som starkt formaliserad 

struktur möter en - vad som påstås vara - en allt mer komplex verklighet. (e.g. Head & Alford, 

2015) Thompsons diskussion om gränsgångare, organisationer och organisationsledning sker på 

en mycket abstrakt nivå och tar inte hänsyn till de praktiska dimensionerna av ledarskap och 

organisationsledning, vilket däremot Selznick gör. (Selznick, 1984/1957) Dessa ovan nämnda 

strukturdiskrepanser kan således leda till att aktörer i organisationer börjar interagerar över 

gränser – exempelvis för att kunna lösa problem i sin organisatoriska vardag (ex. behov av 

samverkan, söka efter resurser, mobilisera för beslut). (McGowan & Bozeman, 1982) 

Gränsgångare och gränsgångarfenomen kan vara av informell karaktär (Kislov et al., 2017) 

Gränsgångare kan motarbetas av de formella strukturernas väktare på grund av att beteendet inte 

uppfattas som legitimt. (som exemplet med det Sovjetiska tolkachi som anförts ovan; inom 

offentlig sektor kan gränser stärkas och etableras med meningar som: ”det måste du ta med din 

närmaste chef”; ”det där är inte ditt uppdrag”; ”det här är inte vårat uppdrag”)  

Exempelvis skriver McGowan och Bozeman (1982):  

 

Unfortunately, organizations have been less successful in nurturing individuals adept in boundary-

spanning activities. One possible explanation for this phenomenon is that loose-coupling and 

boundary-spanning, when officially recognized, often lead to a vicious cycle of rule-enforcement 

and vertical elaboration in the organization (s. 183). 

 

Gränsgångare fyller inte enbart en ”defensiv” anpassningsfunktion utan agerar även aktivt för att 

transformera och påverka omvärlden (ex. påverkar relevanta aktörer, intressegrupper, andra 

organisationer, beslutsfattare, opinionen) runt organisationen. (Aldrich & Herker, 1977; Ancona 

& Caldwell, 1992) Gränsgångarpraktiken kan gå ut på att skapa nya relationer och kopplingar 

med aktörer utanför organisationen för att möjliggöra utbyten av resurser (Aldrich & Herker, 

1977; Tushman, 1977), mobilisering av resurser (Leifer & Delbecq, 1978), strategisk 

informationsinsamling (Brown, 1966) eller interorganisatorisk koordinering (Levine & White, 

1961).  

Komplexa och stora organisationen skapar egna ”institutionaliserade miljöer”. (Perrow, 

1986) Med andra ord kan gränsgångarfenomen även manifesteras inom den egna organisationen 

beroende på interna miljöns beskaffenhet och formella gränser. (March, 1958; Pruden, 1969) 

Utifrån denna kontingenta förståelse kan gränsgångarfenomen således uppstå mellan 

organisatoriska enheter eller professionella gemenskaper. (Kislov, 2014; Landsberger, 1961; 

Linden, 2003)  

Tidiga studier av gränsgångarfenomen utgår från ett meso-perspektiv. Det förblir oklart 

varför vissa aktörer väljer att inta en sådan gränsöverskridande roll och hur dessa människor 

arbetar i praktiken och vilka verktyg de använder i sin praktik. Den tidiga 

strukturfunktionalismen dras dessutom med en olycklig antropomorfisk syn på organisationer. 

van Meerkerk och Edelenbos (2018a, ss. 50-51) noterar att samtida studier av gränsgångare utgår 

från en förändrad syn på agens och aktörsskap. Agensen formas genom pågående dialektiskt 

samspel mellan struktur och aktör. (c.f. Giddens, 1984/2013; Jessop, 1996) Aktörsskap blir en 

empirisk snarare en ontologisk fråga. (Emirbayer & Mische, 1998) Utifrån detta ”inbäddade” 

(Granovetter, 1985) synsätt på aktörsskap kan gränsgångarfenomen framträda genom ett samspel 

mellan aktören och de emergenta strukturer som aktören är inbäddad i. (Baker, 2008)  
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Gränsgångarfenomen kan således uppstå av olika anledningar beroende på sammanhang. 

Det kan exempelvis handla om formella organisatoriska strukturer (gränser, teknologi, hierarki, 

regler) eller institutionaliserade strukturer (normer, förhärskande praktiker, sociala relationer) 

som försvårar genomförandet av ett uppdrag eller arbetsuppgift. Det kan handla om upplevt 

behov av resurser (kunskap, sociala, finansiella, materiella) som inte finns inom de egna 

gränserna (organisatorisk enhet eller organisation). Det kan handla om behov av kollektiv 

handling kring problem som måste tacklas eller behov av gränsöverskridande beslutsfattande.  

Dessa ”struktur-agens-diskrepanser” kan även uppstå i samspelet mellan organisationen 

och omvärlden. Exempelvis att aktörer upplever institutionella begränsningar (ex. lagstiftning, 

normer, regler), förändring i kundbeteende, teknologisk förändring, missgynnande politiska 

beslut eller resursbrist. (se även DiMaggio, 1988) Detta kan exempelvis innebära att aktören intar 

en gränsgångarroll och söker att påverka omvärlden för att skapa en mer gynnsam miljö 

(Dowling & Pfeffer, 1975) Det kan handla om opinionsbildning, påverkan på externa 

beslutsprocesser, allokering av resurser från omvärlden eller mobilisering av nätverk.  

Sammanfattningsvis är gränsgångarfenomen en integrerad del av organisationens 

anpassnings- och problemlösningsprocess. Denna transformativa förståelse av 

gränsgångarfenomenet har bidragit till ett växande antal studier om gränsgångarfenomenet och 

dess relation till frågor som organisatoriskt lärande, innovation och gränsöverskridande 

samarbete. (e.g. Akkerman & Bakker, 2011; Kaplan, Milde, & Cowan, 2017; Tushman, 1977; 

Young, 2010)  

 

Fyra vanligt förekommande gränsgångarprofiler i samverkanskonstellationer 

Gränsgångarfenomen har börjat uppmärksammas i sammanhang där aktörer från varierande 

sektorer (ex. kommuner, myndigheter, civilsamhället, invånare, företag) förutsätts jobba på ett 

gränsöverskridande sätt och samarbeta kring exempelvis samhällsstyrning eller genomförande av 

policy. Williams (2019) menar att gränsgångarpraktiken i samverkansmiljöer går ut på att skapa 

eller etablera kopplingar över gränser, främja kollektiv handling, hantera och bygga relationer och 

agera som organisatör. Denna gränsgångare kan vara formellt tillsatt och av ledningen erkänd 

roll. Rollen kan vara informell och uppstå beroende på behov, vilket diskuterades i föregående 

avsnitt. van Meerkerk och Edelenbos (2020) har identifierat fyra typer av praktiker som 

gränsgångare utför i samverkanskonstellationer: 

1. Informationsinsamling och kunskapsöverföring. (ex. flytta information till rätt instans, översätta 

mellan perspektiv, strategisk informationsinhämtning och dissemination) 

2. Relationella aktiviteter (ex. bygga nätverk och etablera relationer över gränser) 

3. Koordinering och förhandling med externa och interna aktörer (ex. koordinera aktiviteter, delta i 

förhandlingssituationer och samarbeta med aktörer utanför den egna organisationer) 

4. Mediering, medling och facilitering av samarbetsprocesser (ex. skapa fungerande 

samverkansmiljöer, konflikthantering, inkludera aktörer och perspektiv som inte nödvändigtvis 

finns inom den egna organisationen och föra samman problem och beslutsfattande)  

Van Meerkerk och Edelenbos (2018b, ss. 93-112) har utifrån tidigare studier identifierat fyra 

vanligt förekommande gränsgångarprofiler i samverkanskonstellationer: fixaren, brobyggaren, 

mäklare och entreprenören. Nedan följer en kort beskrivning av profilerna. 

Fixaren beskriver författarna som en lösningsinriktad gränsgångarprofil som arbetar i 

”frontlinjen” och möter exempelvis invånare eller brukare. (Honig, 2006) Fixaren försöker 

åstadkomma en ”better fit between the ’lifeworld’ of local communites and neighbourhood” (Van Meerkerk 



19 
 

och Edelenbos 2018b, s., 94) eller de administrativa domänerna. Det kan handla om samverkan 

mellan privata, offentliga organisationer och/eller civilsamhället. (cf. van der Pennen & van 

Bortel, 2016) Fixaren försöker lösa konkreta problem som uppstår, skapa en bättre 

samstämmighet mellan policy och lokala behov, förflytta information mellan relevanta instanser 

och lotsar människor och idéer. Fixaren har en förmåga att ”läsa av” specifika situationer och har 

sannolikt omfattande sociala nätverk och praktisk kunskap om rådande organisatoriska och 

institutionella förutsättningar. (Durose, 2011; Tops & Hartman, 2009; Van Meerkerk & 

Edelenbos, 2018b, s. 94) Fixare har inte nödvändigtvis tydliga kopplingar till formellt 

beslutsfattande men kan istället lösa resursfrågor tack vare institutionaliserade strukturer 

(exempelvis tack vare personliga relationer som sträcker mellan olika organisationer). (Van 

Meerkerk & Edelenbos, 2018b, s. 94; van Meerkerk, Edelenbos, & Klijn, 2015; Vangen, Hayes, 

& Cornforth, 2014) Fixaren kan också vara en person som utmanar och vågar konfrontera 

befintliga ordningar, arbetssätt och aktörer och tar upp problem som måste hanteras som ingen 

hanterar eller tar ansvar för. (Van Meerkerk & Edelenbos, 2018b, s. 96) Fixarens arbetssätt blir 

som en slags ”smörjmedel” mellan olika strukturer som överlappar eller där nödvändiga 

institutionella eller organisatoriska samband saknas. (Burt, 1992, 2007) 

Brobyggaren menar Van Meerkerk och Edelenbos (2018b, ss. 98-102) beskriver en 

gränsgångarprofil som innehar någon form av ledarskaps- eller chefsposition. Det kan även 

handla om informellt ledarskap i form av representation av vissa intressen. Denna roll menar 

författarna handlar i högre grad om att få människor från olika domäner och organisationer att 

mötas genom att skapa olika typer av partnerskap eller samverkanskonstellationer. Författarna 

menar att denna roll inte nödvändigtvis är inblandat i det operativa arbetet med facilitering av 

samverkan eller förhandling. Denna roll handlar i högre grad om att jobba i bakgrunden genom 

att införskaffa resurser och skapa förutsättningar för olika former av gränsöverskridande 

processer och strategiska allianser. (Weerts & Sandmann, 2010) Författarna menar att 

brobyggaren tenderar att lämna arenan när samverkan och samarbete har kommit igång och 

fungerar. (cf. Miller, 2008) Vidare menar Van Meerkerk och Edelenbos (2018b, s. 99) att den 

stora skillnaden mellan fixaren och brobyggaren ligger i den formella kopplingen till 

beslutsfattande och etablerade styr- och ledningsstrukturer. Brobyggaren kan exempelvis vara en 

politiker, högre chef för en förvaltning, rektor för en högskola, chef för ett verksamhetsområde 

eller ett bolag. Det kan även vara en person som innehar politiska nätverk eller som har tillgång 

till socialt eller politiskt kapital i den miljö där de verkar. Brobyggaren skulle kunna vara en före 

detta politiker, ledare för centrumförening eller representant för en inflytelserik organisation (ex. 

facket, företagarförening, media, högskola, myndighet). Van Meerkerk och Edelenbos (2018b, s. 

102) menar att brobyggaren intar ofta en tolkande eller förmedlande roll mellan parter för att 

åstadkomma en ömsesidig förståelse som främjar samverkan och samarbete. Med tanke på att 

brobyggaren ofta jobbar på en strategisk nivå och skapar ”initiala förutsättningar”, ligger 

utmaningen i att få dessa gränsöverskridande samverkanskonstellationer att överleva och 

stabiliseras över tid. (ibid.) Brobyggaren fyller således en viktig roll i att skapa långsiktiga 

institutionaliserade strukturer som främjar partnerskap och gränsöverskridande samverkan. 

Mäklaren menar Van Meerkerk och Edelenbos (2018b, ss. 102-106) beskriver en operativ 

gränsgångarprofil som är fokuserad på att åstadkomma fungerande samarbetsprocesser. Vilket 

gör att mäklarrollen skiljer sig från den mer strategiskt inriktade brobyggaren. Mäklaren har 

sannolikt tillgång till organisatoriska resurser och skapar formella strukturer för att främja 

gränsöverskridande samarbete. Mäklaren behöver ”to understand another’s organization and to make a 
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real effort to empathize with, and respect another’s values and perspectives”. (Williams, 2002, s. 110) Weerts 

och Sandmann (2010) menar att denna mäklarroll förutsätter sociala förmågor och förmåga att 

översätta mellan olika institutionella domäner. Mäklare är skickliga förhandlare, har förmåga att 

övertyga och kommunicera, men har samtidigt förmåga att främja kompromisser och översätta 

mellan olika perspektiv.  Van Meerkerk och Edelenbos (2018b, s. 106) menar att mäklaren skapar 

”his or her own arena and ‘get togethers’ in order to discuss issues in relatively safe environments, loosely coupled to 

official organizational power structures” och att mäklaren fokuserar på “creating alignment and developing 

common ground between various stakeholders within his or her own organization and between his or her 

organization and representatives from another organization”. Författarna menar att den egna 

organisationen kan vara ett hinder för denna typ av mäklarpraktik. Det kan exempelvis handla 

om behovet av förändrade arbetssätt eller nödvändigheten av att mobilisera resurser eller 

beslutsfattande. Mäklaren kan behöva röra sig både vertikalt och horisontellt inom 

organisationen och mellan ”hemmaorganisationen” och andra organisationer och 

samarbetsarenor. Mäklaren riskerar också bli ”indragen” i förhandlingssituationer eller bli 

”kidnappad” av institutionaliserade strukturer vilket riskerar att bidra till legitimitets- och 

lojalitetsproblem. (Van Meerkerk & Edelenbos, 2018b, s. 106) Mäklaren fyller således en viktig 

funktion i att få människor från olika bakgrunder och institutionella förutsättningar att jobba 

tillsammans utifrån någon slags delade målsättningar eller visioner. 

Entreprenören menar Van Meerkerk och Edelenbos (2018b, ss. 106-109) beskriver en 

gränsgångarprofil som främst går ut på att innovera och driva förändring. Exempelvis genom att 

förfäkta nyskapande idéer, skapa nya teknologier eller organisatoriska strukturer, initiera projekt 

eller driva organisations- eller samhällsförändring. Författarna anknyter även till litteratur om 

policyentreprenörskap (e.g. Kingdon, 1984) och argumenterar för att denna typ av gränsgångare 

även kan spela en viktig roll i besluts- och problemlösningssammanhang. Exempelvis genom att 

få människor, resurser och problem att ”mötas”. Entreprenören försöker entusiasmera 

människor, problematiserar förhärskande idéer och driver samarbetsprocesser framåt. 

Entreprenören är skicklig på att mobilisera resurser och beslutsfattande genom 

gränsöverskridande strategiska allianser (ex. finansiärer, akademin, professionen osv.). 

Entreprenören är benägen att ”bända regler” och är skicklig i att identifiera tillfällen för handling 

och förändring. Entreprenören är främst fokuserad på ”sina” idéer och skapar 

samverkansnätverk främst för att kunna realisera dessa. Rollen spelar framförallt en katalytisk roll 

i samverkansammanhang menar författarna. Författarna sammanfattar det gemensamma draget 

för ovan nämnda profiler: 

  

They all are engaged in various boundary spanning activities […] – proactively scanning the 
environment for information, relationship building, coordination, balancing external and internal 
linkage […] they face the challenge of managing multiple (internal and external) accountabilities 
and navigating within different modes of governance: the more informal and horizontal 
interactions in collaboration and networks versus more bureaucratic and hierarchically organized 
environments dominant within public organizations”. (Van Meerkert et al. 2018b, s. 109-110). 

 

 



21 
 

Domän (n+1)

Domän (n+1)

Domän (n+1)

Mål (Z+1)

Mål (n+1)Mål (n+1)

Mål (n+1)

Formell organisation (n+1) 

Mål (n+1)

Inter-organisatorisk miljö

Aktör (n+1)

Mål (n+1)

Aktör (n+1)

Mål (n+1)

Aktör (n+1)

Institutionellt fält (n+1)

Mål (n+1)

Gränsgångare

 
Figur 1. Konceptuell modell som belyser olika aspekter av en gränsöverskridande samverkansmiljö (s.k. 
inter-organisatorisk miljö) där arbetet förväntas att leda till någon form av värde eller mål (symboliseras av 
Mål Z+1). Modellen är öppen för formella organisatoriska strukturer och informella institutionaliserade 
strukturer (professionella gemenskaper, nätverk, klanen, som symboliseras av Domän (n+1)) och 
individuella aktörer (som symboliseras av Aktör (n+1)). Mål (n+1) symboliserar skillnader i mål och 
eftersträvansvärda värden hos respektive associerad aktör.  
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Kapitel 3 – Studiens genomförande 
 

“Im Anfang war die Tat “ 

- Faust, Goethe 

 

"A picture is laid against reality like a ruler." 

– Wittgenstein Ludwig. 

Beskrivning studiens kontext och empiriska fokus  

Jag har studerat det kommunala projektet Kraftsamling Sjöbo. Under 2017 beslutade Borås Stad att 

pröva ett innovativt arbetssätt för att tackla samhällsutmaningar i en stadsdel med gemensamma 

krafter. Arbetssättet var tänkt att vara gränsöverskridande. Professionen, beslutsfattare, 

civilsamhället, myndigheter, forskare och de boende i stadsdelen skulle engageras i en gemensam 

problemlösningsprocess. Kompetens, resurser, ansvar och beslutsfattare var tänkt att samlas på 

ett gränsöverskridande sätt för att kunna tackla begynnande sociala utmaningar i stadsdelen. 

Arbetssättet beskrevs som unikt i stadens egna sammanhang och stadens alla politiska 

facknämnder ställde sig bakom satsningen. Projektet, som var tänkt att pågå under tre plus två år, 

erhöll både statlig och kommunal finansiering. Stadsdelen Sjöbo valdes ut som ett geografiskt 

område på grund av professionens bild av stadsdelens begynnande sociala utmaningar. 

Kraftsamling Sjöbo var tänkt att bli en modell som kunde replikeras på andra stadsdelar eller 

geografiska områden. Kraftsamlingsmodellen var enligt projektbeskrivningen tänkt att fungera 

som en mall för hur kommunen - mer eller mindre tillfälligt – skulle kunna samla kompetens, 

resurser och kollektiva krafter för att tackla samhällsutmaningar. 1 I Kraftsamling Sjöbo deltar 

majoriteten av kommunens förvaltningar och de bostadsbolag som har bostadsbestånd på Sjöbo. 

Kraftsamlingen var tänkt att engagera kommunens olika verksamheter, politiker, boende, 

civilsamhället, företag, akademin, forskningsinstitut och statliga aktörer. 

Kraftsamling Sjöbo bygger på medskapande som princip. Med det menas att den 

kommunala organisationen, det civila samhället och invånare förväntas att komma ”närmare” 

varandra och utveckla stadsdelen gemensamt. Kraftsamling Sjöbo har en förebyggande ambition 

vilket innebär att kommunen och relevanta aktörer förväntas att göra insatser som leder till 

förebyggande effekter. Det vill säga, genomföra aktiviteter eller göra investeringar som går ut på 

att minska framtida kostnader eller mänsklig lidande.2 Kraftsamling som arbetssätt har en direkt 

koppling till stadens hållbarhetsmål och visioner. Arbetssättet är tänkt att leda till hållbar 

utveckling, minska mänskligt lidande och bromsa framtida kostnader för samhället som följer 

exempelvis av utanförskap, kriminalitet, misslyckad skolgång, arbetslöshet eller psykisk eller 

fysisk ohälsa.  

Till projektet kopplades en projektledare som fick uppdraget att hålla samman intressenter, 

professioner, politiker, experter, forskare, föreningar och invånare och driva arbetet framåt. 

Kraftsamling Sjöbo hade kopplingar till pågående reformer och tidigare satsningar. Kraftsamling 

Sjöbo var en förlängning av stadens arbete med sociala investeringar (2013-2016) och finansierades 

 
1 Borås 20170918 
2 Borås 20161115; Borås 20170511 
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delvis av sociala investeringsmedel (3Mkr) som fanns kvar som en restpost i den sociala 

investeringsfonden i slutet av 2016.3 Professionen och ansvariga politiker hade erfarit att arbetet 

med sociala investeringar försvårades på grund av rådande sektors-, organisations- och 

förvaltningsgränser. (Lundberg Rodin, Samuelsson, & Malmquist, 2018) Baserat på dessa 

erfarenheter och insikter beslöt kommunen att utveckla och testa ett innovativt 

gränsöverskridande arbetssätt för att tackla sociala utmaningar.4 Detta blev utgångspunkten för 

Kraftsamling Sjöbo.  

 Kraftsamling Sjöbo hade även en koppling till Borås Stads Innovationsplattform. 

Innovationsplattformen hade några år tidigare (2012-2015) prövat ett snarlikt angreppssätt för att 

tackla sociala och ekonomiska utmaningar i stadsdelen Norrby. Erfarenheterna från 

Innovationsplattform Norrby visade på svårigheten att få aktörer från olika organisationer att arbeta 

ihop. ”Kraftsamlingen” i Norrbyprojektet uteblev och projektet hamnade på drift.5 Vidare har 

Kraftsamling Sjöbo koppling till pågående reformer i kommunen. Under 2017 ersattes 

stadsdelsnämnderna av centrala facknämnder. För att kunna behålla ”närheten” till invånare och 

underlätta samverkan mellan verksamheter i ett geografiskt område, etablerades arbetssätt med 

lokala områdesnätverk. (Se Figur 21 i Appendix) 

 Under omorganisationen (2016-2017) pågick det diskussioner mellan verksamheter på 

Sjöbo som handlade om den nya organisationsstrukturen. Professionen försökte komma fram till 

hur de skulle samverka och samarbeta i den nya nätverksbaserade strukturen som var tänkt att 

motverka de stuprör som riskerade uppstå på grund av de nya facknämnderna.6 

Facknämndsreformen var en fortsättning av ett reformarbete som initierades runt 2005. 

Reformen byggde på en kommuncentral ambition att uppnå enhetliga arbetssätt, likartad 

kommunal service, effektivare mål- och centralstyrning av stadens verksamheter.7 

Kommunledning och politiker motiverade centraliseringen utifrån det faktum att kommun- och 

stadsdelarna uppvisade varierande arbetssätt och erbjöd varierande service till sina invånare. 

Kraftsamling som ett projektbaserat arbetssätt är tänkt att bli en modell i den nya 

facknämndsorganisationen där geografisk ansvarskoppling saknas. 

Grunderna till Kraftsamlingen lades av en tjänsteperson som ansvarade för stadens arbete 

med innovationsplattform och sociala investeringar. De identifierade strukturella hinder som 

uppdagades både i arbetet med innovationsfrågor och sociala investeringar bidrog till en spirande 

insikt om behovet av gränsöverskridande arbetssätt där resurser och kompetenser behövde 

fokuseras tillfälligt och på ett gränsöverskridande sätt kring sociala utmaningar. Tjänstepersonen 

 
3 Borås 20170511 
4 Borås 20161115 
5 Innovationsplattform Norrby, s.k. ’Living Lab Norrby’ etablerades i stadsdelen Norrby 2012-2015. Se slutrapport 
VINNOVA (2016) samt följeforskningen av Dessne (2016). Bland annat visade sig vara svårt att få deltagande 
aktörer och stadens olika förvaltningar att samlas och arbeta ihop. Flera projektledare byttes ut på kort tid och det 
gränsöverskridande samarbetet kring stadsdelen uteblev. Istället användes innovationsplattformen för att initiera 
innovationsprojekt, varav projektet TJAFS (Tjänsteinnovation i AvFallsSektorn var ett av de mest framgångsrika 
projekten och innovationen implementerades permanent i stadsdelen Norrby). Ett annat konkret resultat av 
Innovationsplattform Norrby var de nätverk och relationer som byggdes upp mellan kommunen, akademin, statliga 
myndigheter (Vinnova), kommunala bolag och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (numera RISE). Dessa 
nätverk underlättade mobilisering av resurser, kunskap och kompetens. Exempelvis skrev RISE projektansökan till 
Vinnova (medborgarlabbet) under förarbetet med Kraftsamling Sjöbo.  
6 Detta blir tydligt av mötesanteckningar från Områdesnätverket på Sjöbo. (Se Appendix/Fältmaterial). 
Resonemanget om stuprör ledde även till tvärsektoriella ”samarbetsuppdrag” (Borås 20160222) 
7 Se även studier av Högrell och Ragnarsson (2011) och Högrell och Ragnarsson (2011); Moberg och de la Cuadra 
(2011). Se även SKL (2005)-(2015) i Appendix/Fältmaterial. 
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engagerade kommunledning, förvaltningschefer och politiker i ett förarbete som pågick ungefär 

åtta månader. De institutionella byggstenarna till kraftsamlingen lades under förarbetet och 

inspiration till det nya arbetssättet hämtades både från den egna organisationen, från 

internationella håll och från andra kommuner i Sverige. Exempelvis användes det 

gränsöverskridande stadsutvecklingsprojektet Sofielund i Malmö som ett inspirerande exempel 

för att övertyga politiker om vikten av satsningen.8 Under förarbetet med Kraftsamling Sjöbo 

bjöds externa parter som Högskolan i Borås, RISE, Science Park Borås, Grade UP, Hemgården 

och Drivhuset in för att ta fram projektplan och skriva projektansökan. Vinnova hade utlyst 

pengar för etablering av ett innovationslabb för ”Social innovation mot segregation”.  Projektpartners 

sökte 3Mkr från Vinnova och fick projektet godkänt under hösten 2017. 

 Kraftsamling Sjöbo delas i denna studie upp i tre utvecklingsfaser: konstruktionsfasen (2016-

2017), uppstartsfasen (2018-2019) och kraftsamlingsfasen (2019-2020). Den huvudsakliga 

framställningen i denna studie fokuserar på uppstarts- och kraftsamlingsfasen (2018-2020) även 

om hänvisningar kommer att göras till konstruktionsfasen. Exempelvis gällande förarbetet, 

beslutsprocessen och den institutionella bakgrunden på Sjöbo och i Borås stads organisation. 

Själva Kraftsamlingsprojektet kom att bestå av sex sammansatta men distinkta 

utvecklingsprocesser: 

 

(1) Medskapande: Implementering av nya arbetssätt som bygger på medskapande som princip. 

Det handlar om att göra invånare, politiker och professionen delaktiga i utvecklandet 

av stadsdelen Sjöbo och introducera nya verktyg och arbetssätt för att åstadkomma 

detta.  

(2) Samverkans- och samordningsstrukturer: Skapa eller förändra strukturer mellan 

verksamheter och organisationer för att åstadkomma en gränsöverskridande 

samarbetsprocess kring problemlösning. Vidare handlar det om att hitta sätt att 

samverka kring Mötesplatsen på Sjöbo där det finns en ambition att bredda 

verksamheten.  

(3) Kollaborativ planering: skapa gränsöverskridande strukturer för samhälls- och  

stadsplanering. Det handlar om att länka samman Kraftsamling Sjöbo med stadens 

ambition att etablera en integrerad samhällsplaneringsprocess (exempelvis gällande 

lokaler, bostäder, kommunal service och skolor). Ambitionen härstammar från ett 

politiskt samarbetsuppdrag som Samhällsbyggnadsnämnden fick vid omorganisationen 

2017. Uppdraget är ett försök att motverka stuprörseffekter som den nya 

facknämndsorganisationen riskerar att skapa. 

(4) Allaktivitetshus: Etablera ett verksamhetsöverskridande allaktivitetshus på Sjöbo där 

stadens olika verksamheter kan möta Sjöbos invånare och föreningsliv. Ambitionen att 

omvandla den nedlagda ”Biografen Olympia” vid Sjöbo-torg härstammade från 

invånare, föreningar och verksamheter på Sjöbo. (önskemålet lyftes redan under 2016 i 

det nyetablerade Områdesnätverket på Sjöbo) 

(5) Medborgarlabb: etablera en tillåtande och tillgänglig samverkansmiljö på Sjöbo som 

bygger på medskapande som arbetssätt. Idéen till ett Medborgarlabb för sociala 

innovationer introducerades av Vinnova genom krav i utlysningstext. 

 
8 BID (Bussiness Improvement District) stod ursprungligen för en näringslivsdriven stadsutvecklingsmetod. I 
Malmö har det döpts om till Boende Integration och Delaktighet.  
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(6) Sjöbo Torg: Ambitionen att rusta upp torget på Sjöbo och närområdet. Ambitionen att 

rusta upp torget härstammade från verksamheter och invånare på Sjöbo. (dialoger som 

hölls med invånare och stadsdelspolitiker under 2016). 

 

Tillträde till fältet och val av fall 

Under tiden projektet Kraftsamling Sjöbo formades var jag projektmässigt kopplad till 

Innovationsplattform Borås och studerade pågående samhällsplaneringreformer och 

stadsplaneringsprojektet Hestra Växer. När förarbetet pågick under 2017 och en projektansökan 

var på väg att skickas till innovationsmyndigheten Vinnova, blev jag tillfrågad om att ta på mig en 

följeforskarroll och representera Högskolan i Borås i projektet. När Projektet startade december 

2017 började jag följa implementeringen av Kraftsamling Sjöbo, lärde känna projektledaren som 

nyligen hade blivit anställd i staden och började följa projektledarens arbete och hur 

Kraftsamlingen utvecklades. Med andra ord var mitt val av ”fall” redan bestämt tack vare min 

finansiering från Vinnova och projektets upplägg. Min roll i projektet var relativt öppen 

beskriven i projektplanen och min uppgift blev att följa och studera Kraftsamlingen över tid 

under perioden december 2017 till januari 2020. Det dröjde några månader in i fältarbetet innan 

forskningsprocessen började smalna av och fokus hamnade på gränsgångarfenomen.  

 

Min egen roll i studien 

Valet av analytiska intervjuer som metodval (Kreiner & Mouritsen, 2005) har inneburit att 

forskningsprocessen har utmärkts av gemensam meningsskapande. (Weick, 2001) Jag har 

däremot inte haft någon uttalad ambition att påverka utgången av projektet eller projektledarens 

arbetssätt. Däremot kan jag tänka mig att den reflexiva och analytiska intervjutekniken 

kombinerat med löpande avstämningar av tolkningar, har skapat vissa insikter och lärdomar som 

exempelvis projektledaren har kunnat använda i sin organisatoriska vardag. Med andra ord har 

det uppstått ett visst lärande som har gett projektledaren nya verktyg och förhållningssätt i sin 

praktik. I den bemärkelsen har forskningsprocessen påverkat fältet och utvecklingen av 

projektet. Samtidigt har jag aktivt hållit mig undan från operativa tillfällen som projektmöten, 

styrgruppsmöten och workshops. Jag har strävat efter ett ”modest deltagande” i fältet även om 

graden av närhet och deltagande har varierat under forskningsprocessen. Mina studier av 

planeringsreformer som började två år innan kraftsamlingen, hade också bidragit till en viss 

(för)förståelse av organisationsmiljön och jag hade byggt upp tillitsfulla relationer till 

tjänstepersoner som jobbade med fysisk planering. Denna närhet till fältet och personkännedom 

har också möjliggjort löpande samtal med andra tjänstepersoner om händelser och fenomen i 

organisationen, vilket kan ses som en indirekt form av datainsamling och pågående 

”sensemaking” (Weick, 1995) 

Gränsgångare, gränspraktiker och ledarskap 

Jag har använt gränsgångare som ”sensitizing concept” genom hela studien. (Blumer, 1954) 

Begreppet har fungerat som en fixpunkt för specifik form av organisatorisk praktik även om det 

bitvis varit otydligt vad det egentligen handlar om. Valet av gränsgångare som begrepp var inte 

självklar när studien började. Studien började initialt som följeforskning av Kraftsamling Sjöbo 

och var inledningsvis fokuserad på projektledarens arbetssätt, organisatoriska hinder och på 

vilket sätt Kraftsamlingen implementerades. Efter ett antal månaders fältarbete visade det sig att 

projektledaren ställdes inför vissa typer av organisatoriska problem som var kopplade till olika 

former av gränsproblematik och det uppstod ett behov av gränsöverskridande interaktion. Dessa 

framväxande problem som projektledaren ställdes inför överraskade både mig som forskare och 
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projektledaren. Vi försökte tillsammans komma underfund med vad som hände i organisationen 

och i den inter-organisatoriska miljön. Begreppet gränsgångare växte fram genom ett samspel där 

tolkningar av empiriska mönster, gemensam reflektion och läsning av forskningslitteratur 

varvades. Beskrivningen av gränsgångare tycktes fånga de initiala mönster jag hade börjat 

identifiera under tolkningen av det empiriska materialet. Begreppet gränsgångare började 

dessutom resonera ”väl” i diskussionen med andra tjänstepersoner, vilket jag tog som intäkt för 

att begreppet fångade ett relevant problem och att det fanns skeende som behövde belysas i 

offentlig sektor. Diskussionen om gränsgångare verkade bidra till nya insikter om de 

organisatoriska fenomen och problem som projektledaren och kolleger ställdes inför i sin 

organisatoriska vardag. Tjänstepersoner, även utanför Kraftsamlingen, och började identifiera sig 

som gränsgångare och hade saknat adekvata begrepp för att förklara sin egen existens och 

arbetssätt för andra. Begreppet gränsgångare tycktes också snabbt vinna mark utanför studiens 

kontext – exempelvis i samtal med myndigheter och andra kommuner. (e.g. Eneqvist, Ernits, 

Jahnke, Lööf, & Stoltz, 2019; Ernits, 2018; Seravalli, Ernits, & Upadhyaya, 2019) Under studiens 

gång har denna abstrakta och generella förståelsen av gränsgångare ”klätts på” med fler 

empiriska detaljer. Under analys- och tolkningsarbetet blev det allt tydligare att den befintliga 

litteraturen om gränsgångare inte fullt fångade på vilket sätt gränsgångaren i Kraftsamlingen 

arbetade. I slutfasen av fältarbetet, när majoriteten av materialet hade samlats in och analyserats, 

blev det allt tydligare för mig att det även handlar om någon slags ledarskapspraktik. 

Gränsgångarens fokus på sociala strukturer och ständiga försök att skapa bättre organisatorisk 

anpassning ledde in mig slutligen in på Selznicks klassiska teori om institutionellt ledarskap. I den 

följande studien används dessutom genomgående begreppet ”praktiker” vilket avser "recurrent, 

materially bounded and situated action engaged in by members of a community" (Orlikowski, 2002, s. 256) 

 

Forskningsstrategi - att studera praktiker genom fallstudie 

Studien är utforskande och bygger på en processföljande forskningsstrategi. Studier som är 

utforskande går ut på att söka förståelse för tvetydiga situationer och hitta mönster i det data som 

samlas in regelbundet. På grund av studiens inledande öppenhet har jag valt metoder som har 

gjort det möjligt för mig att fånga hur händelser, handlingsmönster och organisatoriska förlopp 

utvecklas över tid. (Czarniawska, 2014; Hernes, 2008) Forskningsprocessen drevs framåt 

beroende på vad som hände i fältet och det dröjde några månader in i forskningsprocessen innan 

gränsgångarfenomenet hamnade i blickfånget och forskningsprocessen började ”smalna av”. 

Studien har varit empiridriven. Den processföljande forskningsstrategin är praktisk användbar 

när syftet är att följa hur ett fenomen utvecklas över tid i dess sociala sammanhang (C.f. 

Pettigrew, 1990) Studiet är en fallstudie. Jag har studerat gränsgångarfenomen som den tar sig i 

uttryck inom Kraftsamling Sjöbo som är fenomenets organisatoriska och institutionella kontext.9 

Studier inspirerade av ett institutionellt perspektiv går ut på att beskriva delar av den 

institutionella miljön där fenomenet studeras. (jmf. Moulaert, Jessop, & Mehmood, 2016; 

Selznick, 1984/1949) Detta är bland annat anledningen till att jag har använt retrospektiva 

metoder för att rekonstruera bakgrunden till Kraftsamling Sjöbo. 

 Flyvbjerg (2001) menar att fallstudier gör det möjligt att komma nära det som skall 

studeras och därmed skapa förutsättningar för lärande. Närheten till fältet har gjort det möjligt 

att föra regelbundna samtal om fenomenet, stämma av pågående tolkningar och diskutera 

preliminära resultat tillsammans tjänstepersoner, andra forskare som studerar liknande fenomen 

 
9 Kraftsamling Sjöbo blev ett ’kritiskt fall’ (Flyvbjerg, 2006) några månader in studien med tanke på att 
gränsgångarfenomenet inte var uppenbar från första början.  
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och kolleger. Se exempelvis metoden ’reflexiva fokusgrupper’ som beskrivs nedan och i Tabell 

3.1. Denna form av regelbundna avstämningar med aktörer i Borås Stad och externa parter har 

varit en viktig del i min forskningsprocess och har hjälpt mig att identifiera vad som är moraliskt 

angeläget och teoretiskt intressant. (Flyvbjerg, 2001) Denna avstämningsstrategi är också för mig 

ett sätt att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i studien. (Baxter & Eyles, 1997). Se Tabell 3.1 

för lista på formella avstämningstillfällen och vilka aktörer som deltog vid respektive tillfälle. 

Tolkningsarbetet sker inte enbart vid skrivbordet eller enbart i ”mitt huvud” utan genom en 

pågående dialog med omvärlden. 

Forskningsstrategin har varit pragmatisk och har byggt på en ”vid” datainsamlingsstrategi 

(Van de Ven & Poole, 2005) Denna typ av ”vida strategier” är att föredra när fenomen är 

emergenta eller när teori om fenomenet inte väljs på förhand (se även Martin & Turner, 1986) 

Vida strategier medger en ökad flexibilitet i det praktiska forskningsarbetet; exempelvis när 

oväntade händelser uppstår i de processer som studeras. Exempelvis började min 

forskningsprocess förutsättningslöst och intervjuerna med projektledaren styrdes mer av vad 

som hände i projektet för stunden. Ett antal månader in i studien framträdde gränsgångarfrågan 

vilket kom att styra inriktningen för den fortsatta studien. Orton (1997) kallar denna typ av 

forskningsstrategi för ”iterativ grundad teori”. Forskningsprocessen i denna studie har utmärkts av 

en ständig växelverkan (iteration) mellan empiriskt insamlingsarbete, databehandling, 

litteraturstudier och tolkning. Denna iterativa process ledde bland annat till litteraturen om 

gränsgångare i samverkansmiljöer och senare till Selznicks teori om institutionellt ledarskap. 

(Jmf. Charles S. Pierce ’abduktion’). Fältarbetet pågick under perioden dec 2017-jan 2020. I 

mitten av 2019 upplevde jag att en viss ”mättnad” uppstod i materialet. Det vill säga, teman och 

mönster började upprepas och inga nya överraskningar uppstod i fältarbetet. Med andra ord 

hade bilden10 av gränsgångarpraktiken börjat bli allt tydligare för mig men även för 

projektledaren i Kraftsamlingen som hade börjat identifiera sig själv som en gränsgångare. De 

empiriska mönster som blev allt tydligare började jag jämföra med andra studier om 

gränsgångare i samverkansmiljöer. Här blev det tydligt att det fanns en lucka mellan det som jag 

hade identifierat i studien och vad tidigare studier sade om gränsgångare.  

Denna vida forskningsstrategi har lett till att datainsamlingen har genomförts genom en 

pragmatisk kombination av prospektiva metoder (fånga vad som händer i realtid inom 

Kraftsamlingen genom intervjuer, skuggning, observationer, dokumentanalys) och retrospektiva 

metoder (fånga vad som har hänt historiskt kring beslutsprocesser, organisationsförändringar, i 

stadsdelen Sjöbo och i arbetet med att utveckla Kraftsamlingen som arbetssätt).   

  

Prospektiva metoder 

Följande prospektiva kvalitativa metoder har använts för att studera gränsgångarpraktiken som den 

tar sig i uttryck inom Kraftsamling Sjöbo: analytiska intervjuer [19 intervjuer]; deltagandeobservationer 

[2 deltagandeobservationer]; skuggning [ett tillfälle]; dokumentanalys av det material har producerats 

inom Kraftsamling Sjöbo inklusive rapportering i lokalmedia. Sammantaget har 1278 dokument 

samlats in under perioden 2018-2020. En stor del av materialet är opublicerat arbetsmaterial som 

jag fått tillgång till av projektledaren för Kraftsamlingen. Analysen av dokument har i 

kombination med intervjumaterial används för att skapa en kronologisk process- och 

händelsekarta där händelser och relationer mellan olika händelser har tecknats upp och 

 
10 Bilden som en fotografisk metafor: bilden av fenomenet får allt tydligare konturer tack vare lång exponeringstid. 
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visualiseras. Deltagandeobservationer och skuggning har använts som kompletterande 

forskningsmetoder för att fånga mer flyktiga skeenden som mellanmänsklig interaktion och 

socialt hantverk i samverkansituationer.  

Jag har utvecklat ett arbetssätt med fältanteckningsböcker för att löpande reflektera över 

vad jag finner intressant i fältet, notera händelser i den bredare institutionella miljön, 

dokumentera viktiga event, föra kompletterande anteckningar under intervjusessioner, föra 

observationsanteckningar och löpande teoretiska reflektioner och utveckla modeller. Sammanlagt 

har fyra handskrivna böcker med fältanteckningar producerats (ca 600 sidor). På vissa ställen i 

studien sker hänvisning till fältanteckningar, exempelvis när dokument eller transkriberat material 

saknas av olika anledningar [ex. Fältanteckningar 2018:01:15:17 betyder bok 2018:01 och sidorna 

15-17]. 

 

Retrospektiva metoder 

Gränsgångarpraktiken äger rum i en specifik institutionell kontext vilket kräver någon form av 

beskrivning av miljön. (Nicolini, 2012, ss. 164-175) Med andra ord har jag i studien arbetat för att 

rekonstruera aspekter av den institutionella bakgrunden och den inter-organisatoriska miljön för 

att fenomenet skall vara begriplig för läsaren och för mig som forskare. Mycket arbetstid har gått 

åt till att ”rekonstruera” kontexten. Exempelvis genom spårning av händelser bakåt i tiden, 

sökande efter nyckelaktörer som har deltagit i relevanta processer, tidigare reformer, 

beslutsprocesser och förarbeten. För att kunna rekonstruera den institutionella och inter-

organisatoriska miljön har följande retrospektiva kvalitativa metoder använts: arkivstudier, 

korrespondens (40 brev) och dokumentanalys. Sammanlagt har 221 historiska dokument inhämtats, 

bearbetats och kategoriserats. Dessa dokument och pågående korrespondens med nyckelaktörer 

har använts för att rekonstruera relevanta delar den institutionella bakgrunden (ex. 

organisationsförändringar, reformer, nyckelaktörer, beslut, strategiska vägval, aktuella politiska 

frågeställningar, kritiska händelser, politiska debatter osv.) och beslutsprocesserna före 

Kraftsamling Sjöbo. Korrespondens med tidigare anställda och nyckelpersoner visade sig vara 

värdefullt för att kunna fylla i de dokumentation- eller kunskapsmässiga luckor som uppdagades i 

arbetet med att kartlägga tidigare beslut, händelser och processer. Dessa korrespondenser har 

också bidragit till värdefull kunskap (kring händelser, nyckelaktörer osv.) som inte nödvändigtvis 

fanns nedskrivna i historiska dokument. Tidigare studier och offentliga rapporter har också 

bidragit med värdefulla perspektiv kring vissa historiska vägval av strategisk karaktär (exempelvis 

intervjuer med kommundelschefer gällande omorganisation). I följande avsnitt följer en 

detaljerad beskrivning av valda metoder, beskrivning av fältmaterialet och på vilket sätt materialet 

tolkades. 
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Figur 2. Forskningsprocessen illustrerad. Fältarbete pågick mellan dec 2017 – jan 2020. 

 

Fältarbete och fältmaterial 

Kunskapen om gränsgångarens arbetssätt, vilka problem som gränsgångare ställs inför och vad 

som händer inom Kraftsamlingen har skapats interaktivt (Molander, 1996) mellan mig som 

forskare och gränsgångaren som jag har följt över tid. Kraftsamlingen startade formellt i slutet av 

2017 vilket gör att utvecklingen har varit möjlig att studera i realtid. Fältarbetet har inneburit 

löpande insamling av skriftligt material i form av dokument (texter, bilder) från varierande källor. 

För det andra har material samlats in via interaktion där jag som forskare deltagit aktivt i 

skapandet av materialet genom intervjuer, observationer, skuggning, fokusgrupper. Denna 

parallella strategi – både insamling av dokument och interaktion - upplever jag berikade 

forskningsprocessen. Exempelvis, kunskapen som skapades genom studiet av historiskt material 

kunde jag använda som reflektionsunderlag i intervjusammanhang (ex. händelser, ”mysterier” 

som har fått en historisk förklaring). Och vice versa att insikter som uppstod under 

intervjusituationer kunde jag använda för att styra forskningens fokus genom retrospektiva 

metoder. Exempelvis, söka efter specifika dokument som kunde ge en bredare bakgrund eller 

förklaring till det som framkom i intervjusessionen. Arbetssättet kan bäst beskrivas som ett 

ständigt pusslande, där nya pusselbitar måste hittas och där bilden förhoppningsvis blir allt 

tydligare. (Weick, 1989) 

 

 
Tabell 3.1 
Aktiviteter och interaktiv datainsamling inom ramen för Kraftsamling Sjöbo (2018-2020) 
 
Datum Aktivitet Metod för datainsamling och 

dokumentation 
2018-03-27 Möte med projektledning Fältanteckningar (2.5h) 

2018-04-15 Deltar i workshop om Kraftsamling Deltagandeobservation (3 h)  

2018-04-19 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (1,5 h). Inspelad och transkriberad. 
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2018-05-14 Intervju med AA (Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Intervju (1h) 

2018-05-23 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (1h). Inspelad och transkriberad. 

2018-05-28 Träffa Göteborg Stads 
planeringsavdelning. Berätta om 
preliminära resultat. 

Fältanteckningar (2 h) 

2018-05-31 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (1h). Inspelad och transkriberad. 

2018-08-14 Intervju med AA (Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Intervju (1.5h) 

2018-08-29 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (1 h). Inspelad och transkriberad. 

2018-09-13 Workshop med andra tjänstepersoner som 
har liknande gränsgångarroller i Borås 
Stad. 11 tjänstepersoner deltog. 

Reflexiva fokusgrupper (3h). Fältanteckningar. 

2018-10-08 Workshop med VASYD/Malmö Stad och 
forskare från Malmö Universitet om b.la. 
gränsgångare 

Fältanteckningar (2.5h) 

2018-10-10 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (1 h). Inspelad och transkriberad. 

2018-10-15 Workshop med Göteborg Stad om b.la. 
gränsgångare 

Fältanteckningar (1.5h) 

2018-10-18 Workshop med andra tjänstepersoner som 
har liknande gränsgångarroller i Borås 
Stad. 9 tjänstepersoner deltog. 

Reflexiva fokusgrupper (3h). Fältanteckningar. 

2018-11-02 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (1.5h). Inspelad och transkriberad. 

2019-11-14 Deltar i invigningen av medborgarlabbet Deltagandeobservation och fältanteckningar (3h) 

2018-11-22 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (1h). Inspelad och transkriberad. 

2018-12-07 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (45m). Inspelad och transkriberad. 

2019-02-18 Möte med XX och ZZ på 
Innovationsplattformen. 

Fältanteckningar (3h) 

2019-02-18 Workshop med planerare i Borås Stad om 
gränsgångare 

Fältanteckningar (1h) 

2019-03-07 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (1h). Inspelad och transkriberad. 

2019-04-19 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (40m). Inspelad och transkriberad. 

2019-05-09 Intervju med BB (Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Intervju (1.5h). Inspelad och transkriberad. 

2019-05-22 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (1h). Inspelad och transkriberad. 

2019-06-17 Samtal och avstämning med XX  Fältanteckningar (30m) 

2019-06-18 Korrespondens med en f.d. utvecklingsledare 
på stadsdel Norr som jobbade på Sjöbo 

Brev (12st) 

2019-06-19 Korrespondens med en f.d. gränsgångare 
under kommundelstiden på Sjöbo 

Brev (28st) 

2019-07-04 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (30m). Inspelad och transkriberad. 

2019-09-23 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (2h). Inspelad och transkriberad. 

2019-09-30 Föreläsning och samtal om gränsgångare 
på SKR’s innovationsvecka i Borås 

Fältanteckningar 

2019-10-11 Följa gränsgångaren PE under en ”vanlig” 
arbetsdag för att se hur PE arbetar 

Skuggning (5h) och fältanteckningar 

2019-11-05 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (50m). Inspelad och transkriberad. 

2019-12-11 Korrespondens med gränsgångaren som drev 
fram arbetet med Kraftsamling Sjöbo 
under perioden 2016-2017 för att stämma 
av detaljer. 

Brev (15st) 

2019-12-05 Workshop med planerare i Göteborg stad 
om bl.a. Gränsgångare.  

- 

2019-12-16 Projektmöte med expertgruppen om 
Kraftsamling Sjöbo 

Fältanteckningar (2 h) 

2020-01-30 Intervju med XX (Gränsgångare) Intervju (1.1h). Inspelad och transkriberad. 

2020-04-03 Avstämning med XX Fältanteckningar (1.5h) 
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Insamlande av material genom interaktion 

Totalt har 19 intervjuer (ca 20 timmar) genomförts och 18 av dessa har spelats in och 

transkriberats.  Två deltagandeobservationer har genomförts (6 timmar) och dessa tillfällen har 

dokumenterats med text och fotografier. En skuggning har genomförts (5 timmar) och har 

dokumenterats på samma sätt som deltagandeobservationerna. Vidare har korrespondens skett 

med nyckelaktörer, vilket har renderat i 40 brev. 

Intervjuer 

Intervjuer med gränsgångaren har varit en viktig källa till kunskap om vad som händer inom 

Kraftsamlingen, vad gränsgångaren gör och beskrivningen av de problem som gränsgångaren 

ställdes inför i sin organisatoriska vardag. Det har hjälpt mig att öka förståelsen för 

gränsgångarfenomenet. Intervjuerna har genomförts i dialogform och kom över tid att anta en 

semi-strukturerad form tack vare de teman och processer som etablerades över tid. Den 

dialogbaserade formen tillät utvikningar och utforskande av det som jag som intervjuare eller den 

som intervjuades upplevde som angeläget för stunden. Den största andelen intervjuer har 

genomförts med gränsgångaren som jag har följt nära under projekttiden. Intervjuer har 

genomförts regelbundet i syfte att kunna fånga förändringar, förlopp, och upprepning av 

empiriska mönster över tid. De teman som utvecklades över tid (exempelvis processerna kring 

Medborgarlabbet, Biografen, Mötesplatsen och så vidare) kom att bli förankringspunkter som 

möjliggjorde jämförelse av förändring över tid. (se även Van de Ven & Poole, 2005) Intervjuer 

med andra nyckelpersoner har skett i syfte att få in andra perspektiv på Kraftsamlingen eller för 

att få klarhet i specifika processer som hade kopplingar till Kraftsamlingen. Gränsgångaren har 

tack vare sin gränsöverskridande roll och som projektledare för Kraftsamling Sjöbo utvecklat en 

unik kunskap om Borås Stads olika verksamheter, etablerade samarbetskonstellationer, pågående 

processer, konflikter och händelser. Intervjuer har haft tre överordnande syften:  

 

1. Samla in data om viktiga händelser och pågående processer inom Kraftsamlingen 

2. Samla in berättelser som handlar om gränsgångarens organisatoriska vardag, vad 

gränsgångaren gör i praktiken och vilka problem som gränsgångaren ställs inför 

3. Gemensamt lärande och tolkning av de händelser och förlopp som framträder inom 

Kraftsamlingen.  

 

Jag har utgått från tre intervjustrategier. (1) För det första har jag använt mig av en intervjumetod 

som Kreiner och Mouritsen (2005) kallar för analytiska intervjuer. Jag har försökt att vara aktiv i 

samtalet och försökt att åstadkomma en gemensam reflektion kring det som framkommer i 

samtalet. Exempelvis genom att aktivt utmana vissa uttalanden, lyfta moraliska frågeställningar 

kopplat till händelser eller kontrastera eller komplettera utsagor med hjälp det data som har 

samlats in med hjälp av andra metoder (ex. dokumentanalyser). Analytiska intervjuer innebär 

också att jag som forskare bjuder in till kritisk granskning av mina egna tolkningar. Forskaren blir 

en s.k. ”kritisk vän” med den som intervjuas. (Costa & Kallick, 1993) Analytiska intervjuer 

innebär att en första analysomgång sker redan under intervjusessionen. En analytisk 

intervjuteknik innebär att olika teman kan ”plockas upp” och kan behandlas vid senare 

intervjutillfällen (ex. när jag eller den som intervjuas hunnit reflektera, hittat relevant litteratur 

eller träffande metaforer.), vilket gör att teman etableras och blir allt tydligare över tid eller 

förkastas när de inte leder någonstans. Mellan intervjuomgångarna har löpande brevledes 
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korrespondens (c.f. Harris, 2002) skett med gränsgångaren och andra nyckelpersoner i syfte att 

klara ut specifika detaljer eller stämma av rimligheten i de tolkningar som jag som forskare gjort 

”vid skrivbordet”. För att kunna fånga upp teman och mönster som emanerar under intervjuer, 

har tekniken med fältanteckningar använts som ett komplement till inspelningar och 

efterföljande kodningsarbete.  

(2) För det andra har jag strävat efter att framkalla en narrativ struktur under 

intervjusessionerna vilket innebär att en kronologisk ordning mellan förlopp och händelser 

lockas fram med specifika tekniker. (Czarniawska, 2004b; Pentland, 1999; Schutz, 1971) En 

narrativ strategi innebär att forskaren ställer frågor som: ”kan du berätta vad som hände när du mötte 

invånaren…”. Strategin är till en viss mån också ett sätt att parera för vad Goffman (1956) kallade 

för ”impression management” det vill säga en alltför tillrättalagd redogörelse. Genom att be om 

detaljer och konkreta händelser kan tendensen till ”allmänna redogörelser” till en viss del pareras 

men inte helt undvikas. Jag har lärt mig att framför allt chefer tenderar att befinna sig i 

”framtiden” baserat på sin önskebild av verksamheten. (Jmf. Brown & Brunsson, 1991; Schutz, 

1972) Med andra ord kan det finnas en tendens att en alltför positiv önskebild framträder under 

intervjusituationer vilket kan innebära att negativa händelser eller situationer tonas ner.  (detta 

kan vara intressant i sig med tanke på att skönmålningen indikerar den transformativa riktningen 

i organisationen; utmaningen för forskaren handlar om att kunna hitta kontrasterande berättelser 

eller beskrivningar vilket inte alltid låter sig göras; till en viss del kan den första analytiska 

intervjustrategin och kombinationer av andra metoder underlätta hanteringen av problematiken).  

(3) För det tredje har jag introducerat metoden med ”etnografiska intervjuer”. (Mol, 2002, 

s. 15) Det innebär att jag har uppmanat gränsgångaren att vara reflexiv i sin organisatoriska 

vardag och uppmuntrat till utförliga anteckningar (ex. minnesanteckningar) och föra dagbok när 

det är möjligt. (Czarniawska, 2007) Med andra ord har jag uppmanat gränsgångaren till eget 

etnografiskt arbete i sin organisatoriska vardag. Denna form av medskapande upplevde jag lade 

en bra grund för reflexiva intervjusessioner i form av ökad sensibilitet för händelser och 

organisatoriska förlopp. 

 

Deltagandeobservationer och skuggning 

Deltagandeobservationer har jag använt vid två tillfällen. Observationerna tecknades ner genom 

fältanteckningar och inkluderades i analysarbetet. Jag har även använt fotografier för att 

dokumentera händelser, miljöer och artefakter som producerats inom Kraftsamlingen. 

Deltagandeobservationer har jag framför allt använt för att kunna få en bättre bild av hur 

gränsgångarpraktiken kommer till uttryck i sociala sammanhang. Den första observationen gick 

ut på att fånga miljön i den kommunala organisationen (workshop med politiker, andra 

professioner, chefer, projektdeltagare när Kraftsamlingen startade) och den andra observationen 

syftade till att fånga miljön på Sjöbo (Invigning av medborgarlabbet med invånare, verksamheter, 

politiker, föreningar osv.) Under deltagandeobservationen har också tillfälle givits för att prata 

”ledigt” med andra människor, hur de upplever situationen, varför de är där och så vidare. 

Därutöver har jag kunnat ställa direkta frågor till gränsgångaren när tillfälle givits. (ex. bett 

gränsgångaren identifiera personer, förklara specifika händelser, hur hen upplevde situationen 

osv.) Vidare har data från observationer och tolkningar av sociala situationer kunnat användas 

som reflektionsunderlag i intervjusammanahang. Sammantaget har observationer hjälpt till att 

skapa en mer nyanserad bild av några av de sociala miljöer som gränsgångaren ständigt deltar i. 

Skuggning, som är en slags icke-deltagande observation, har genomförts vid ett tillfälle. 
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Skuggning använde jag för att få en bättre bild av gränsgångarens organisatoriska vardag: hur 

gränsgångaren jobbar, vilka situationer som uppstår, hur kommunikationen sker och så vidare. 

Jag skuggade gränsgångaren under en arbetsdag och följde med på de olika möten och 

evenemang som gränsgångaren hade planerat in i förväg. Även här har observationer och 

reflektioner tecknats ner med hjälp av fältanteckningar och fotografier har tagits för 

dokumentation. 

Reflexiva fokusgrupper 

Nio månader in i studien valde jag använda en metod som jag har valt kalla för reflexiva 

fokusgrupper. (c.f. Caretta & Vacchelli, 2015) Avsikten med fokusgruppen var att stämma av 

preliminära resultat av studiet och diskutera gränsgångarfenomenet med andra professioner i 

organisationen som hade snarlika gränsöverskridande roller eller som hade relativt lång 

yrkeserfarenhet inom offentlig förvaltning. Mellan 9-11 experter träffades fyra timmar åt gången 

vid två tillfällen. Fokusgruppen hade ett uttalat syfte: att utforska och diskutera 

gränsgångarfenomenet inom deras organisation. Jag presenterade preliminära resultat, tidigare 

studier om gränsgångare och fick värdefull återkoppling. Under andra hälften av mötena 

berättade personerna om sina egna upplevda erfarenheter (utifrån ett gränsgångarperspektiv) och 

därefter följde ett reflexivt samtal som jag faciliterade. Under andra mötet togs nästa steg i 

kunskapsproduktionen och resultat från föregående möte förädlades ytterligare. Resultatet 

dokumenterades både i bild och text och lade grunden till den populärvetenskapliga rapporten 

Omgiven av Gränsgångare - Framväxten av nya samverkansroller i offentlig sektor (Ernits, 2018) 

Insamlande och analys av skriftligt material 

Sammanlagt har 1278 dokument samlats in och analyserats varav 221 har varit historiska 

dokument. Det vill säga, från perioden innan Kraftsamlingen startade. Fältanteckningar som har 

varit stöd för dokumentation, reflektion och analys har en omfattning på ca 600 sidor. Skriftligt 

material har samlats in och kvalitativ innehållsanalys av materialet har genomförts. 

Innehållsanalysen har haft en summarisk karaktär och varit inriktat på händelser. Jag har främst 

strävat efter att extrahera aspekter som jag bedömt varit relevanta för att förstå händelser och 

förändringsprocesser. (1) För det första delade jag upp materialet i (i) nutida och (ii) historiskt 

material. Det nutida materialet producerades ”löpande” av Kraftsamlingen och Borås Stads 

organisation. (materialet är mycket rikt och omfattande och jag har valt att arkivera materialet för 

att möjliggöra framtida studier). Det historiska materialet har krävt arkivstudier och aktiva 

eftersökningar för att kunna tillförskaffas. Exempelvis blev jag tvungen att köpa material från 

stadsarkivet i Borås för att få tillgång till välfärdsbokslut gällande kommundelen Sjöbo och Borås 

Stads budgetdokument. Historiska studier är ett tidskrävande pusslande och det är inte alltid lätt 

att hitta nödvändiga dokument eller materiella spår av händelser. Exempelvis visade det sig att 

omfattande mängd dokumentation försvann när kommundelskontoren i Borås lades ner vid 

omorganisationen 2010. Vissa kunskapsluckor har kunnat kompenseras genom korrespondens 

med förre detta anställda och nyckelpersoner.  

(2) För det andra kom materialet att delas upp i (a) offentligt och (b) icke-offentligt material. 

Det offentliga materialet har offentlig karaktär, det vill säga det publiceras eller görs tillgänglig på 

något sätt (ex. genom arkivering, diarieföring, publicering på nätet, tryck, eller via medier). Det 

icke-offentliga är material måste aktivt eftersökas, exempelvis fråga de som troligen har tillgång till 

materialet eller aktörer som har skapat materialet från första början. Detta innebär också att 

relevanta nyckelaktörer måste identifieras och kontakt etableras genom telefonsamtal eller digital 

kommunikation. Icke-offentliga material kan exempelvis handla om minnesanteckningar, 
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personliga mötesanteckningar, workshopmaterial och skisser. Denna typ av data är värdefull för 

att kunna fånga olika typer av vägval eller professionella bedömningar (dvs. fånga dynamiken 

bakom beslut och strategiska val) och fungerar som komplement till officiella utspel (ex 

debattinlägg) och dokument (beslut, protokoll osv.). Dessutom är officiella dokument (inom 

offentlig förvaltning) ofta befriade från personliga ”spår” (i bästa fall kanske namnet på 

handläggaren eller förvaltningschefen står med i dokumentet). Dessa viktiga ”spår” återfinns 

däremot ofta i icke-offentligt material (ex. namn på deltagare på mötet och vem som tar 

anteckningar) även om kvaliteten varierar beroende på vem som tar anteckningar. Dessa 

materiella spår har underlättat analysen av aktörssammansättning, intressen och pågående 

institutionaliseringsmönster.  

Nedan följer en summarisk beskrivning av dokument som har samlats in. Exempel på 

offentligt material som samlats in: nämndprotokoll, statliga utredningar, beslutstexter, lagtexter, 

kommunala utredningar, rapporter, kartor, organisationsskisser, budgettexter, planer, 

projektansökningar, statistiska rapporter, tidigare studier, inlägg i sociala medier, ritningar, 

avtalstexter, tidningsartiklar och debattinlägg. Exempelvis visade sig tidningsartiklar från 

lokalmedia vara en värdefull källa för att kunna rekonstruera den institutionella miljön (ex. 

politiska debatter, politiska utspel, debattinlägg, kritik, konflikter). Offentligt material hjälper 

också till att etablera en kronologisk ordning. Exempel på icke-offentligt material som har samlats 

in: epost11, ekonomiska kalkyler, presentationsmaterial, personliga skisser, anteckningar, 

minnesanteckningar, modeller, fotografier, mötesanteckningar och kalenderdata. Exempelvis 

visade sig kalenderdata vara en värdefull källa för att kunna klargöra vilka människor och 

organisationer som gränsgångaren träffar och hur ofta; vilka frågor som tas upp på möten; 

mötesintensitet och mötesfrekvens. Kalenderdata har också underlättat arbetet med att korrelera 

händelser och processer kring Kraftsamling Sjöbo.  

Analysen av historiska dokument har gjort det möjligt att fastställa varför Kraftsamlingen 

växte fram och på vilket vilka motiv som låg bakom initiativet; vilka problembilder och motiv 

som låg bakom Borås stads centralisering och stadsplaneringsreformer; hur det politiska klimatet 

har förändrats över tid; varför Sjöbo valdes ut som pilotprojekt av professionen; hur 

Kraftsamlingen hänger ihop med Innovationsplattform Borås och arbetet med sociala 

investeringar. Analysen av nutida dokument har gjort det möjligt att skapa en bild av vad som 

händer inom Kraftsamlingen; vilka som deltar; vilka problem professionen försöker tackla; vilka 

frågor som är aktuella och kritiska för Kraftsamlingen.  

Från dessa historiska och nutida dokument extraherades meta-data [aktörer, datum, tid, 

beskrivning av händelsen, viktigt innehåll, processtillhörighet, händelsetyp] som ordnades 

kronologiskt i en digital databas för sökbarhet.  

 

Tolkning av fältmaterial  

Fältarbetet har genererat omfattande fältmaterial som har legat till grund för ett ständigt 

pågående tolkningsarbete. Materialet har löpande kategoriserats, kodats och ordnats tematiskt. 

När det handlar om intervjumaterial har ett inledande tolkningsarbete skett under 

intervjusessionerna. (Kreiner & Mouritsen, 2005) Tolkningsarbetet beskriver ett pågående försök 

att begripa och förstå de mönster och skeenden som studien fångat upp. Tolkningsprocessen är 

till stor del en intuitiv process som inte låter sig beskrivas i mekaniska termer. Det liknar snarare 

ett slags pusslande. (Weick, 1989) Ambitionen har inte varit att skapa en teori om gränsgångare 

 
11 Enligt offentlighetsprincipen är epost också ett offentligt dokument inom offentlig sektor. Men jag har fått epost 
skickat till mig ”frivilligt” och kommunikation har också skett med människor som inte längre har en offentlig en 
position. 
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utan snarare belysa gränsgångarfenomenet med hjälp av olika teorier för att göra den begriplig i 

sitt sammanhang. Brunsson och Jönsson (1979) benämner det som speciell teori. Det vill säga en 

praktisk användbar teori som handlar om att åstadkomma en förståelse av ett visst skeende. 

(Ibid, s. 145). Även om tolkningsarbetet inte låter sig beskrivas på ett enkelt sätt, har följande 

arbetsmoment i tolkningsprocessen förekommit: 

1. Insamling: Löpande insamling av fältmaterial som i första hand fokuserar på handlingar och 

händelser och som berör Kraftsamling Sjöbo eller organisationsförändringar före 

Kraftsamlingen. Förutom dokument som redovisades ovan, inkluderas fältanteckningar och 

transkriberade intervjudata. Allt material har sparats i filstruktur. 

2. Extrahering av metadata: detta steg handlar om extrahering av metadata från dokument där 

händelser eller förlopp framgår. Metadata beskriver händelsetyp, beskrivning av handling, typ av 

handling, datum för händelse, deltagare, frågor som hanterades vid tillfället, centralt innehåll i 

sammanfattad form, och vilken typ av process eller initiativ händelsen ”hör till”. Exempelvis, 

händelser som hör ihop med ”Medborgarlabbet” får en egen tillhörighetskategori. 

3. Skapandet av kronologi: En kronologiskt ordnad databas där meta-data och centralt innehåll 

matas in löpande.  

4. Kodningsarbete: Fältmaterialet har löpande kodats genom kategorier och teman – exempelvis 

upprepade handlingar, återkommande mönster och teman. Det kan exempelvis handla om 

koden ”påverkansförsök” i situationen där gränsgångaren träffat en aktör och försökt övertyga 

aktören för en viss typ av handling. ”gränskonflikter” är ett annat exempel på en kategori. 

Intervjumaterialet (som byggs på över tid) analyseras ytterligare en gång i sin helhet när 

fältarbetet övergick till skrivarbete.  

5. Etablering av processer och relationer: För att få överblick av händelser och förlopp har en 

analog processkarta konstruerats. Kartan har underlättat arbetet med att teckna fram relationerna 

mellan kronologiska händelser och pågående processer. Under arbetet med kartan har 

processbeskrivningar växt fram, dels genom första-ordningens begrepp (som används av de som 

verkar i organisationen) och med hjälp av andra-ordningens begrepp som är mina tolkningar. Jag 

har löpande stämt av ”rimligheten” av mina tolkningar med tjänstepersoner i fältet. Arbetet med 

processkartan innebär också att faser och perioder kunde tecknas fram genom s.k. ”temporal 

bracketing” (Langley, 1999) 

6. Verifiering: Under forskningens gång har jag löpande verifierat riktigheten av de fakta som 

extraherats ur materialet (ex. händelser, förlopp, aktörer) genom s.k. ”triangulering” (Patton, 

1990) mellan olika typer av fältmaterial som intervjuer, dokumentation, mötesanteckningar, 

officiella dokument, protokoll. Vidare har nyckelpersoner fått läsa och kommentera studien 

under skrivfasen vilket har hjälp mig att korrigera oklarheter och nyansera beskrivningar. 

7. Teoretisering: Jag har ständig prövat etablerade teman och kategorier gentemot teoretiska 

koncept och jämfört empiriska mönster med andra studier. Detta ständiga prövande och 

konceptskissande skedde löpande och tecknades även ner i fältanteckningar. Detta tolkande 

moment kan sammanfattas som kvalificerade gissningar och en abduktiv rörelse mellan 

empiriskt material och teori. (Jmf. Pierce) Detta moment innebar också att ”luckor” framträder 

och ytterligare material behövde samlas in för att stärka eller förkasta de tillfälliga hypoteser som 

växer fram.  

Det blev tydligt att analys- och tolkningsarbetet fortsatte under själva skrivprocesser där teman 

och perspektiv förtydligades och idéer kunde förkastas eller arbetas om. Jag har löpande stämt av 

tolkningen med aktörer i fältet för att skapa en bättre samstämmighet mellan första- 

(praktikernas) och andra-ordningens teoretiska begrepp (forskarens). Preliminära tolkningar har 

också löpande stämts av med andra forskare och tjänstepersoner i liknande roller i andra 

kommuner. (se Tabell 3.1) 
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Presentation av resultat 

Det sista delen av forskningsprocessen handlar om att beskriva fallet och presentera studiens 

lärdomar i text- och bildform för läsaren. Det är inte möjligt att presentera och referera till alla 

relevanta händelser och allt material som har samlats in och analyserats på grund av 

begränsningen av presentationsformen. En stor del av materialet har hjälpt mig att etablera en 

förståelse för kontexten runt fenomenet och förändringsprocesser i organisationen och återges i 

framställningen enbart i generell form. Däremot har jag arkiverad all insamlad material för 

framtida studier. I Appendix finns ett urval av skriftligt material beskriven där datum för 

dokumentets skapande (eller beslut) samt titel på dokumentet (ex. ”Borås 20170120” betyder att 

dokumentet skapades av organisationen Borås Stad vid det datumet).  

Presentationen har byggt på vad Langley (1999) kallar för en narrativ strategi som “involves 

construction of a detailed story from the raw data” med syfte att ”to achieve understanding of organizational 

phenomena-not through formal propositions but by providing ’vicarious experience’ of a real setting in all its 

richness and complexity” (s. 695) Kapitel 4 och 5 har en större tonvikt på empiri och går ut på att 

illustrera på vilket sätt gränsgångaren arbetar och vilka utmaningar som gränsgångaren ställs 

inför. Jag har stävat efter att åstadkomma textmässig balans mellan presentation av kontext och 

beskrivning av fenomenet. Utan kontext blir fenomenet svårbegriplig och för mycket av kontext 

riskerar leda till att beskrivningen av fenomenet försvinner i bruset. Jag har valt att göra 

framställningen kronologiskt istället för tematisk som en medveten strategi. Min ambition med 

de första två första kapitlen (4 och 5) är att skapa en känsla för läsaren hur de olika processer 

fortlöper inom Kraftsamlingen, vilka utmaningar gränsgångaren ställs inför och hur både 

Kraftsamlingen och gränsgångarrollen utvecklas över tid. Vidare ger den kronologiska 

framställningen förhoppningsvis en känsla för den komplexitet och mångfald av samtidiga 

perspektiv som en gränsgångare har att hantera. Läsaren skall genom framställningen få en 

möjlighet att kika in genom ”små fönster” in i gränsgångarens vardagsliv. Berättelsen får en 

bricollage-liknande struktur. (Styhre, 2005) Strukturen och upplägget hoppas jag stimulerar 

läsaren till att göra egna tolkningar av materialet. Ett annat alternativ hade varit att återge 

berättelsen genom tematisk strukturering, vilket hade underlättat läsningen, men hade samtidigt 

dolt den komplexitet som gränsgångaren ställdes inför. För att underlätta för läsaren har delar av 

materialet fetmarkerats för att göra läsaren uppmärksam på ledtrådar som blir viktiga i 

förståelsen av gränsgångarpraktiken och rollen. Vidare har jag ritat kartor som beskriver den 

inter-organisatoriska miljön på Sjöbo där händelser utspelar sig. Kartorna visar upp aktörer, 

organisationer, verksamheter, informella och formella strukturer som skapas inom Kraftsamling 

Sjöbo. (se Figur 3, 17, 18, 19) Vidare har jag använt fotografier och ”sprängt in” vissa externa 

händelser (ex. ”HÄNDELSE <datum>: förklaring”)  i den textmässigt tunga framställningen för 

att åstadkomma ett mer levande material.  

Presentationen av materialet sker i narrativ form där jag som forskare och gränsgångaren 

följs åt i en ström av händelser. Narrationen får en ”dramatisk karaktär” (C.f. Czarniawska, 1997, 

s. 29ff) genom att berättelsen i Kapitlen 4 och 5 fokuserar på kritiska händelser och 

problematiska förlopp i Kraftsamlingen.  

I analyskapitlet (Kapitel 6) tar jag som forskare mer plats i framställningen och etablerar en 

dialog med andra forskare (genom hänvisning till andras texter som behandlar liknande 

fenomen) kring de empiriska mönster som studien fångat och belyst. Alla citat och allt empiriska 

material som jag har samlat in har markerats med en ”enkellinje” i vänstra kanten. Citering från 

sekundärlitteratur har markerats med ”dubbellinje” i vänstra kanten. Det är viktigt att poängtera 

att framställningen är tolkad och presenterar bara en aspekt av Kraftsamlingen och att 

framställningen inte är ”den enda sanningen”. 
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Etiska frågor 

Jag har under studiens gång aktivt ställt frågor om huruvida exempelvis intervjuer får spelas in 

och på vilket sätt materialet får användas och presenteras för utomstående. Vidare har alla 

personer i framställningen anonymiserats. Samtidigt är det inte svårt för en utomstående att ta 

reda på identiteten bakom vissa aktörsbeskrivningar med tanke på att varken projektet eller 

kommunen i fråga är anonymiserad i studien. Jag har valt att lyfta fram citat utan större 

omskrivning och stämt av innehållet i citaten med upphovspersonen. Det slutliga resultatet har 

stämts och vissa små justeringar har gjort exempelvis gällande extra känsliga detaljer. De aktörer 

som har deltagit i kraftsamlingen (de är strax över 200 personer) har aggregerats till deras 

respektive organisatoriska eller verksamhetsmässiga tillhörighet. Exempelvis, när konflikter 

beskrivs mellan aktörer, som tillhör en viss förvaltning eller organisation, skrivs de fram som 

”organisationer” (ex. FOF betyder en aktör som tillhör Fritids- och Folkhälsoförvaltningen i 

Borås) och inte som aktörer. Denna aggregering är gjort med hänsyn till etiska principer. Jag har 

inte valt att anonymisera projektet på grund av att projektet är offentligt finansierat, forskningen 

och min insats i projektet är allmänt känd i Borås Stads organisation. 
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Kapitel 4 – Kraftsamlingen blir till  
 

Uppstartsfas 2018-2019 

Introduktion  

I följande två kapitel (4 och 5) kommer gränsgångaren inom Kraftsamling Sjöbo stå i fokus för 

framställningen. Följande kapitel är ett svar på första forskningsfrågan: Vilka problem upplever 

gränsgångaren inom Kraftsamling Sjöbo samt på vilket sätt hanterar gränsgångaren dessa problem?  Ett sätt att 

svara på frågan är att öppna upp små ”fönster” till gränsgångarens organisatoriska vardag och 

visa utvalda problem och situationer som gränsgångaren ställs inför och på vilket sätt 

gränsgångaren försöker att hantera dessa problem. Berättelsen är kronologiskt ordnad och 

strukturerad med hjälp av rubriker och korta stycken.  

En karta har ritats över den inter-organisatoriska miljön på Sjöbo där många av de 

handlingar som beskrivs i följande kapitel äger rum. (se Figur 3, nedan). Kartan är skapad för att 

läsaren skall kunna orientera sig i vilken institutionell, geografisk och organisatorisk miljö 

gränsgångarpraktiken utspelar sig. Kartan är uppdelad i fem distinkta institutionella domäner 

som markeras med rundade och streckade linjer: domänen Borås Stad representerar kommunens 

olika verksamheter och politiska nämnder; domänen privat representerar privata företag, 

konsulter och näringslivsaktörer; domänen civilsamhället representerar aktörer från föreningsliv, 

kyrkan, intresseorganisationer och de boende på Sjöbo; domänen externa representerar statliga 

och regionala aktörer som på olika sätt deltar eller har intressen i Kraftsamlingen. Området 

mellan dessa domäner representerar Sjöbo och det är i den institutionella och fysiska miljön som 

verksamheter på Sjöbo, invånare och lokala nätverk är situerade i. Det är i detta ”mellanrum” 

som gränsgångaren har sitt verksamhetsområde.  
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Figur 3. Karta som illustrerar den inter-organisatoriska miljön på Sjöbo i början av 2018. Kartan visar 
aktörer, verksamheter, organisationer, förvaltningar och domängränser. Kartan illustrerar även de 
formella relationer mellan verksamheter på Sjöbo och organisationsenheter. Aktörer i parantes har inte 
aktivt deltagit i Kraftsamlinge. Aktörer märkta med ’*’ har deltagit indirekt. För beskrivning av respektive 
organisation och verksamhet se Tabell A1 i Appendix. (Medborgarlabbet inviges i slutet av 2018) 

Tabula rasa 

I slutet av oktober 2017 blev en projektledare rekryterad som utvecklingsledare för 

folkhälsofrågor med fokus på stadsdelen Sjöbo. Personen var tänkt att ersätta den förra 

utvecklingsledaren som hade sagt upp sig under sommaren 2017. Den förra utvecklingsledaren 

hade sedan 2016 varit sammankallande för det nyskapande områdesnätverket på Sjöbo och 
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hasde dessförinnan jobbat för Stadsdel Norr1. Under hösten 2017 beviljade VINNOVA 

projektet ”Sjöbo 2.0 – Medborgarlabb för sociala innovationer”. En enig Kommunstyrelsen godkände 

Kraftsamling som ett nämnds- och förvaltningsövergripande satsning2. Kraftsamling Sjöbo stod 

på tre projektben. Ett externt ben som inkluderar parter som VINNOVA, RISE, Högskolan i 

Borås, Drivhuset, Hemgården, Grade Up och Science Park Borås. Ett internt ben som inkluderar 

kommunala aktörer som Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Stadslednignskansliet/Strategisk Samhällsplanering och Mark- och Exploatering, Centrum för 

Kunskap och Säkerhet, Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen, kommunala bostadsbolaget AB 

Bostäder, Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen, Innovationsplattform, Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och 

äldreförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen. Det tredje benet är alla 

de aktörer som har verksamhet eller intressen i stadsdelen Sjöbo. Exempelvis Regionala 

Närhälsan och kommunpolisen och civilsamhälleliga aktörer som Borås GIF, föreningen 

Hemgården och Svenska Kyrkan. Kyrkan hade öppen ungdomsverksamhet och samarbetade 

med den kommunala fritidsgården på Sjöbo. Vidare deltog privata aktörer som bostadsbolaget 

Viktoria Park, arkitektfirman Krook och Tjäder och Engelska skolan.  

Den nyanställda projektledaren fick ta över de idéer och projektplaner som hade arbetats 

fram tidigare i förarbetet under 2017. Projektledaren behöll inledningsvis sin roll som 

sammankallande för områdesnätverket på Sjöbo. När projekten Kraftsamling Sjöbo startade i 

slutet av 2017 hade projektledaren (som så småningom kom att utvecklas till en ”gränsgångare”) 

varit anställd på Fritids- och folkhälsoförvaltningen under en månads tid. Personen hade precis 

börjat lära känna lokala aktörer på Sjöbo och sina kolleger på den nya förvaltningen. Dessutom 

hade Fritids- och folkhälsoförvaltningen nyligen utökats med motsvarande 165 årsarbetare tack 

vare nedläggningen av stadsdelarna, vilket innebar att förvaltningen befann sig mitt i en 

omorganisation när Kraftsamling startade.3 Kraftsamlingens medskapandefilosofi, innebar att 

innehållet i projektet skulle arbetas fram genom delaktighet berättar gränsgångaren för deltagarna 

på områdesnätverket i slutet av 2017. Under ett Områdesnätverksmöte meddelar den nyligen 

tillträdda utvecklingsledaren att 

 

[Jag har] fått uppdraget att projektleda kraftsamlingen och kommer att arbeta 100 % som 

projektledare. [Jag] kommer fortsätta vara sammankallande till områdesnätverket. Vad som ska 

göras inom ramen för projektet står inte klart i dagsläget utan är i sin linda och kommer arbetas 

fram i delaktighet med aktörer och invånare på Sjöbo. Inledningsvis kommer en 

projektorganisation formas för att sedan påbörja dialoger i olika forum. Områdesnätverket 

kommer att ha en betydelsefull roll i kraftsamlingen och kommer att få kontinuerlig information 

om kommande processer.4 

  

 
1 BB jobbade på Stadsdel Norr under perioden 2014-2016. Årsskiftet 2016/2017 flyttade BB till den nya Folk- och 
fritidsförvaltningen. 
2 Den totala summan som mobiliserades var: 3 Mkr från sociala investeringsfonden; 1.5 Mkr från 
arbetslivsförvaltningen via statliga arbetsmarknadsåtgärder (stadsdelsvärdar); 3 Mkt från VINNOVA (för att 
utveckla medborgarlabbet); 1.9 Mkr för att utveckla torget på Sjöbo genom Byggbonus (Boverket). Under 2019 
Kopplades fler projekt till Kraftsamlingen: projektet ”Konst i stadsutveckling” (via statens konstråd) och SIGURD 
(via Vinnova) (750 tkr). Till summan skall all medfinansiering i form av arbetstid räknas. 
3 Kommunfullmäktige 2016-12-01. Budget 2017. 
4 Borås 20171130 
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Kartläggning och kompassriktning 

I december 2017 börjar projektledare jobba med Kraftsamling Sjöbo. Inledningsvis startar ett 

intensivt arbete för att skriva projektplan, budget och skriva avtal mellan externa parter. 

Projektledaren, som inte hade någon tidigare erfarenhet av liknande projekt, tog inledningsvis 

hjälp av en projektledare från RISE för att skriva fram en projektplan med projektansökan till 

VINNOVA som utgångspunkt.5 Samtidigt som den formella projektledningen tog vid, började 

projektledaren omedelbart utforska bakgrunden och syftet med Kraftsamlingen. Detta 

utforskande arbete genomfördes med hjälp av samtal och genom genomförande av en serier 

workshops med de aktörer som hade deltagit och format Kraftsamlingen. Projektledaren 

upplevde sig behöva få koll på vilka aktörer som var viktiga att inkludera i Kraftsamlingen; vilka 

privata och offentliga verksamheter som verkar på Sjöbo; vilka företag och nätverk som är 

etablerade på Sjöbo; och hur den rådande problembilden beskrevs i stadsdelen. Projektledaren 

börjar arbeta med en kartläggning och en analys av läget på Sjöbo som blev klar i Mars 2018. 

 

En grund för att skapa ett bra arbete i projekten är att det finns en kartläggning som visar vilka 

grupper på Sjöbo som påverkar eller påverkas av projektets resultat samt redogöra för faktorer 

som inverkar på deras hälsotillstånd. Eftersom det är ett tydligt uttalat mål att projekten ska 

genomföras i medverkan med de som bor och verkar på Sjöbo så behöver dessa identifieras. 

Bakomliggande fakta till att satsningen görs behöver också förtydligas så att alla parter i projektet 

utgår från en gemensam plattform. Kartläggningen visar en samlad bild med fakta, statistik, 

professioners och boendes bild samt en identifiering av intressenter och aktörer på Sjöbo. 

Tanken är att kartläggningen ska utgöra en grund och vara ett stöd för projektets fortsatta 

utformning.6 

 

För att skapa sig en bild av situationen på Sjöbo träffar projektledaren en mångfald av aktörer: 

föreningar, myndigheter, kommunala och regionala verksamheter, experter, invånare och företag. 

Det handlar om sammanlagt 293 möten från december 2017 till Juni 2018.7 Under våren 

engageras även invånare (både ungdomar och vuxna) genom medborgardialoger där invånarna 

får berätta om behov och sin syn på Sjöbos utveckling. 8 För att få en rikare bild kompletteras 

dialogerna med material från tidigare dialoger, tidigare undersökningar, brottsförebyggande 

arbete och statistik från välfärdsbokslut. Materialet sammanställdes av projektledaren till ett 

kunskapsunderlag och blev grunden för det fortsatta arbetet i Kraftsamlingen. För att lära känna 

externa projektparter, skapa en bättre sammanhållning i projektgruppen och etablera en delad 

vision och målbild kring Kraftsamlingen, anordnade projektledaren en workshop i början av 

2018.9 På workshopen deltog RISE, Högskolan i Borås, tjänstemän från Borås Stad, Stiftelsen 

Drivhuset, föreningen Hemgården, Science Park Borås och utbildningsföretaget Grade Up. En  

 

 

 
5 Resursen fanns tillgänglig tack vare Innovationsplattform Borås och de etablerade nätverk mellan kommunen, 
akademin och forskningsinstitut. 
6 Borås 20180327 
7 Kalenderuppgifter från projektledaren 
8 Öppet hus anordnades på Mötesplatsen ”Framtid Sjöbo” i februari 2018 och där deltog cirka 45 personer. Under 
våren anordnades även tre dialogcafér som besöktes av ca 80 invånare. Vidare engagerades unga kommunutvecklare 
som sökte upp ungdomar för att prata om Sjöbos utveckling. (Borås 20180517) 
9 Workshopen hölls den 2018-02-05 
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Figur 4. Projektledaren använder specifika verktyg för att etablera en gemensam vision för en 
grupp disparata externa aktörer. Workshop 2018-02-05 (foto: Borås Stad) 

Sammanflätning 

Kraftsamling Sjöbo var i praktiken en avknoppning av Innovationsplattform Borås och en 

fortsättning av arbetet med sociala investeringar. Innovationsplattform Borås hade sedan 2016 en 

gränsöverskridande styrgrupp där förvaltningschefer, representanter från Högskolan i Borås och 

RISE träffades regelbundet. När Kraftsamling Sjöbo startade ärvdes ledningsstrukturen. När 

stadsdelarna togs bort 2017 fick Samhällsbyggnadsnämnden ett ”särskild samarbetsuppdrag avseende 

samhällsbyggnadsprocessen”10 för att motverka stuprörseffekten som riskerade följa av den nya 

organisationsstrukturen med facknämnder. Samhällsbyggnadsnämnden fick av 

kommunfullmäktige ett formellt mandat att sammankalla nämnder och bolag kring 

samhällsplaneringsfrågor.11 Det fanns inte längre någon politisk nämnd som hade ett territoriellt 

ansvar för planeringsfrågor när stadsdelsstukturen togs bort 2017. Precis som 

Samhällsbyggnadsnämnden fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen fått ett ”särskilt 

samarbetsuppdrag avseende lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser.”12 

Under 2017 pågick planering av de s.k. ”urbana stråken” och arbetet med den nya 

Översiktsplanen på Stadslednignskansliet (under kommunstyrelsen) vilket innefattade Sjöbo som 

stadsdel. Lokalförsörjningsnämnden, som ansvarar för lokalresursplanering, arbetade med att 

tackla problem med lokalbrist och trängsel i skolor. Bostadsbristen i kommunen föranledde till 

flera reformer och försök att stärka planeringskapaciteten. Det pågick flera parallella 

planeringsprocesser som berörde Sjöbo hos flera förvaltningar och kommunala bolag. I 

Styrgruppen för Kraftsamling Sjöbo lyfte samhällsbyggnadschefen behovet av att integrera dessa 

utspridda planeringsprocesser.13 Den dåvarande förvaltningschefen för 

samhällsbyggnadsförvaltningen betraktade Kraftsamling Sjöbo som en prototyp för 

gränsöverskridande samhällsplanering.14 Fragmenterade planeringsprocesser behövde kopplas 

samman och flätas ihop. 

 
10 Borås 20160317 
11 Borås 20160317; Befogenheter beskrivs på följande sätt: ”befogenhet att sammankalla berörda nämnder; ansvar för att 
samarbetsuppdraget kommer igång; skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete; formulera mål för uppdraget; samt 
att resultatet mäts, utvärderas och redovisas” (Borås 20160222) 
12 Borås 20160317 
13 Styrgruppsmöte 2017-12-19 
14 Intervju förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-08-14 
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För att åstadkomma en bred förvaltnings- och bolagsövergripande samsyn och integrering av 

fragmenterade planeringsverksamheter, fick projektledaren av styrgruppen ett uppdrag att 

arrangera en förvaltningsövergripande workshop under våren 2018. Workshopen hade flera 

syften: introducera och förankra projektet Kraftsamling Sjöbo hos politiker och tjänstepersoner; 

informera om aktuella och framtida planeringsprojekt i Sjöbo; berätta om hur kommunen arbetar 

med gränsöverskridande planering och vilka planeringsreformer som pågår; presentera en läges- 

och problembild av Sjöbo;  identifiera vilka behov det finns på Sjöbo och slutligen föra dialog 

om vilka åtgärder och prioriteringar som behöver göras på Sjöbo inom ramen för 

Kraftsamlingen.15 Projektledaren och dennes kolleger berättade bland annat en berättelse om ett 

antal fiktiva personer som bor på Sjöbo. Berättelsen handlade om Sjöbobornas vardagsliv och 

deras sociala utmaningar baserad professionens bild av Sjöbo. Det var ett försök att levandegöra 

eller ”förmänskliga” statistiken gentemot politiker och beslutsfattare.  

 

 

Politiker, intressenter och tjänstepersoner jobbade tillsammans under en förmidag och kom fram 

till ett antal prioriterade områden på Sjöbo: exempelvis att bredda den befintliga mötesplatsen på 

Sjöbo, rusta upp Sjöbo torg, öppna biografen, etablera ett allaktivitetshus, öka tryggheten på 

 
15 På workshopen deltog nämndpresidier, bolagschefer och ansvariga kommunalråd. På högsta kommunledningsnivå 
deltog förvaltningschefer för Arbetslivsförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Vård- och äldreomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, 
Kulturförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Tekniska 
förvaltningen, Miljö- och konsumentförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare deltog strategisk 
samhällsplaneringschef, personalchef, stadsarkitekt, vd:ar för de kommunala bostadsbolagen Viskaforshem, 
Fristadsbostäder, Toarpshus AB, AB Sandhultsbostäder och AB Bostäder, chef för Centrum för Kunskap och 
Säkerhet  (CKS), personalchef, och externa aktörer som RISE, Högskolan i Borås och näringslivsrepresentanter för 
fastighetsägare och en privat byggherre. Totalt deltog cirka 70 personer.  
 

Figur 5. Nämnd- och förvaltningsövergripande workshop 2018-04-15. (foto: författaren) 
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Sjöbo, skapa fler trygghetsboende och bidra till ökat föreningsengagemang.16 Mål, aktiviteter, 

ansvar och prioriteringar togs fram och sammanställdes i ett gemensamt dokument som sedan 

skickades ut till alla deltagare och politiska nämnder efter workshopen. Förvaltningschefen för 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen avslutade workshopen med följande medskick till deltagarna: 

”Det här arbetssättet är nytt, vi har stuprör som vi måste kunna hantera och överbrygga. Detta 

är ett test, kan vi jobba på detta sätt med andra utmaningar i framtiden? Kan detta arbetssätt testas på andra 

stadsdelar?”17 Under ett efterföljande styrgruppsmöte diskuteras resultatet från workshopen och 

hur… 

 

…vi ska gå vidare med prioriteringar som framkom på workshopen. Nästa steg är att utifrån 

varje deltagande nämnd/förvaltning identifiera just den nämndens ambition på Sjöbo. Ett 

separat möte mellan projektledning och representant från nämnd/förvaltning träffas för att ta 

nästa steg.18 

 

 

Figur 6. 2018-04-23. Expertgruppen och stadsantikvarie undersöker den gamla biografen på 
Sjöbo. Biografen är tänkt att omvandlas till ett Allaktiviteshus. (Foto: Albin Andersson) 

 

Behov av flexibilitet och stöd 

Under vårens arbete med att skapa en lägesbild av Sjöbo, samtal med professionen, dialog med 

invånare och föreningar och arbetet med att få olika verksamheter och organisationer att 

samverka, började projektledaren att inse att Kraftsamlingen inte var ett vanligt projekt. Projekt 

kan planeras, resurssättas och genomföras enligt en fastställd plan och med hjälp av på förhand 

definierade resurser, leveranser och ansvar. Arbetet med kraftsamlingen visade sig kräva 

 
16 Presentationer och material från workshopen sammanställdes i ett dokument (Borås 20180417) 
17 Fältanteckningar 2017:01:221:229 (2017-04-17) 
18 Borås 20180503 
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flexibilitet, tålamod och rörlighet, vilket följaktligen bidrog till en spirande insikt och förskjutning 

av självbild hos projektledaren. 

 

Insikten har vuxit faktiskt i projektet, och jag har aldrig lett den här typen av projekt innan. Och 

jag tycker att det är jättespännande och jag blir mer varse, vad roligt det är med att våga tappa 

kontrollen. För det tyckte jag var jobbigt i början. Man vill gärna, och då var jag ny i Borås Stad. 

Nu börjar jag känna mig lite mer hemma […]19 

Kraftsamlingens medskapandeambition innebär att det fanns en uttalad förväntning att 

verksamheter och aktiviteter skall medskapas i nya konstellationer där invånare, kommunala 

verksamheter, föreningsliv och lokala företagarna ”möts” i en gemensam process.  

Det skall vara medskapande med de som bor och lever [på Sjöbo] […] och jag tycker att 

någonstans att det är det som är lite huvudbudskapet i många projekt nu, alltså vi har vaknat till 

liv. Jo, vi måste ta in andras kunskaper, synpunkter, tankar, idéer. Vi kan inte jobba i vad vi tror 

att människor vill ha eller önskar.20 

Kraftsamlingens medskapande ambition innebär att en gränsöverskridande samarbetsprocess 

måste etableras, vilket innebär i praktiken att invånare, föreningar, verksamheter och 

organisationer måste göras delaktiga i både planering och genomförande. Detta visade sig kräva 

flexibilitet och rörlighet hos projektledaren och hos de aktörer som förväntades att delta i 

Kraftsamlingen. Osäkerheten av vad som skulle göras var stor. Det blev det tydligt att detta 

flexibla och rörliga arbetssätt utmanade den rådande förvaltningskulturen och ledde till 

värdekonflikter. Exempelvis fick projektledaren under våren 2018 en ny kollega som skulle stötta 

Kraftsamlingen och den lokala utvecklingen på Sjöbo. Projektledaren hade i början av året 

etablerat nya arbetssätt med veckovisa avstämningsmöten i syfte att förflytta information och 

löpande kunna diskutera dagsaktuella frågor och händelser inom Kraftsamlingen. Men kollegan 

…förstod inte varför jag hade skickat mötesförfrågningar varannan vecka att vi skall ha 

avstämningar. Och så sade jag: ”det här är jätteviktigt”, för då ville hon att vi ska ha ett möte [först] 

då vi vet att vi skall avhandla någonting. Men när det handlar om rörliga projekt så är det 

inte alltid man vet vad man ska avhandla, utan man kanske behöver diskutera. Och sen 

händer det nya saker, så att jag vill hellre ha bokat inbokade möten så att jag kan informera 

henne om vad som händer just nu.21 

Den nya kollegan hade svårt att svara upp mot Kraftsamlingens och projektledarens behov av 

flexibilitet och rörlighet. Projektledaren poängterar att det är ”jätteviktigt med flexibla människor, och 

framför allt när man jobbar i såna rörliga projekt” som Kraftsamlingen. Ambitionen att medskapa 

policy, verksamhetsinnehåll och aktiviteter utmanar befintliga arbetssätt och 

förvaltningsorganisationen. Under våren blev det tydligt att det krävdes organisatorisk kapacitet 

att hantera händelser och situationer när de uppstå. Exempelvis måste organisationen kunna 

svara upp med resurser eller beslut när behov uppstår. Projektledaren mötte tjänstemän som 

hellre ville jobba strategiskt och som var motvilliga till att prioritera de aktiviteter som hade 

 
19 Intervju 2018-05-23. 
20 Intervju 2018-05-23 
21 Intervju 2018-05-23 
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arbetats fram inom Kraftsamlingen.22 Under våren lyfter projektledaren frågan om flexibilitet och 

behovet av särskilda kompetenser på Sjöbo med chefer i sin förvaltning. Projektledaren inser 

snart att ledningen saknade insikt om vilken typ av projekt Kraftsamlingen egentligen är och 

vilka egenskaper och kompetenser som krävs. Detta leder till felrekrytering. Samtidigt upplever 

projektledaren att det flexibla arbetssättet börjar synas på högsta chefsnivå. Vilket exempelvis blir 

tydligt när arbetet med Allaktivitetshuset initieras: 

Och jag tycker nog att som vår förvaltningschef börjar också att förstå och är faktiskt mer 

rörlig. […] däremot så har inte han alla förvaltningschefer med sig som är likadana, så att jag 

tycker att det var fantastiskt. Han hade faktiskt möten med förvaltningschefen för kultur, 

förvaltningschefen för vård av äldre, förvaltningschefen för social omsorg och AB bostäder i 

fredags, för att diskutera förutsättningar, möjligheter och även budgetchefen … eller 

ekonomichefen var med, för att få med tankarna på Allaktivitetshuset i budget på lång sikt. Det 

här med biograflokalen, hur kan vi samlokalisera, samfinansiera, hitta lösningar. Är det någonting 

som vi över huvud taget ska gå vidare med? Vi måste ha ledningen med oss och att de tror på det 

innan man tar fram en modell för det.23 

Trassla med värden 

Under våren 2018 pågår ett intensivt arbete där projektledaren träffar invånare på Sjöbo, möter 

kommunala förvaltningar som har verksamheter på Sjöbo, träffar aktörer från idéburna sektorn, 

politiker, företagare på Sjöbo, intresseföreningar, polisen, regionala vårdaktörer och kommunala 

och privata bostadsbolag. I mötet med människor verksamma på Sjöbo började det bli allt 

tydligare för projektledaren att kraftsamlingen till stor del går ut på att skapa relationer och bygga 

nätverk över verksamhets- och organisationsgränser. Vidare går arbetet ut på att ta tag i och 

hantera olika former av värderingsmässiga frågor och konflikter som försvårar samarbete. 

Jag skulle nog vilja säga att metaforen [för mitt arbetssätt] är ett spindelnät. Nej, inte spindelnät, 

för det är såhär, men garnnystan. Det handlar om att man nystar sig fram på olika delar som 

har trasslat ihop.24  

Bland de första riktigt ”trassliga” situationer som projektledaren ställdes inför visade sig vara 

Mötesplats Sjöbo. Ett av Kraftsamlingens övergripande mål var att utveckla de befintliga 

mötesplatserna på Sjöbo i syfte att kunna fånga upp en bredare målgrupp. Det fanns en uttalad 

ambition att bredda målgruppen för Mötesplats ”Framtid Sjöbo” och att introducera 

medskapande som arbets- och förhållningssätt. Dessutom hade gränsgångarens förvaltning25 

under föregående år tagit över ansvaret för alla kommunens mötesplatsverksamheter sedan 

stadsdelarna togs bort. Det visade sig att en grupp äldre Sjöbobor26 hade mer eller mindre tagit 

över mötesplatsens verksamhet. Mötesplatsen uppfattades av de andra kommunala verksamheter 

på Sjöbo som särkopplad i början av 2018.27 Frågan komplicerades av att det även visade sig att 

några av de anställda hade lierat sig med gruppen äldre och motarbetade aktivt den nya 

verksamhetsinriktningen som följde på omorganisationen. Projektledaren mötte en lokal kultur 

som fanns Mötesplatsen. Denna kultur visade sig ”krocka” med den nya värdegrunden och 

 
22 Intervju 2018-05-23 
23 Intervju 2018-05-23 
24 Intervju 2018-05-23 
25 Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
26 Uppskattningsvis runt 40 personer 
27 Borås 20180320 
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likriktningstanken som följde av omorganisationen. När projektledaren började ”trassla” med 

mötesplatsen blev det tydligt att det fanns… 

 

…väldigt mycket motstånd på Framtid Sjöbo. Det var en infekterad situation mellan personalen, 

på mötesplatsen [Framtid Sjöbo], där det var attityder bland besökarna. Det fanns två personer 

som jobbade på mötesplatsen som inte var lojala och skapade … vad ska man säga, skapade 

attityder hos besökarna som inte blev var bra. Alltså, man måste någonstans sätta gränser 

och ha en värdegrund för en verksamhet som alla står upp för. Och det har de skapat nu, 

och det har varit en process, för att där ledde jag också det här med att … [jag] ställde krav på 

vår organisation, att ska jag över huvud taget lyckas i det här projektet så kan inte den här 

verksamheten få vara på det här sättet. Och där känner jag att … och **** då som har blivit chef 

för både mötesplatsen och fritidsgården, vilket han inte har varit innan fått personal ifrån 

fritidsgården. Det är de två personerna som har skapat negativa processer, minuspoler i luften, 

har blivit omplacerade. Finns inte kvar på mötesplatsen, så det har blivit en positiv anda, en ny 

tjej har anställts som samordnare på mötesplatsen. För det var en tidigare som var samordnare 

som inte klarade av att jobba kvar där, för hon kände sig så kränkt. Och det var det här att alla 

som kom in och jobbade som samordnare för mötesplatsen blev kränkta av både personal som 

fanns där och av besökarna. Och besökarna kunde frysa ut människor. Alltså, det var väldigt 

mycket äldre och äldre kan vara speciella när. 

Intervjuaren: Jaså? På vilket sätt? 

Ja, de ägde rummet där på något visst sätt. 

Vad jag förstod det som. Jag har inte sett det här riktigt själv, utan det är vad människor har 

beskrivit för mig. Och jag tänkte, oj, det här blir en intressant uppförsbacke. Och när jag har 

varit ute och relationsskapat så har jag hört från flera håll att det är saker som pågår på 

mötesplatsen som inte är bra, och att besökarna har varit väldigt arga. 28 

Den rådande kulturen på Mötesplatsen visade sig krocka med den nya medskapandefilosofin: 

Det har funnits väldigt mycket ilska för att man har avskedat eller omplacerat en av personerna, 

för hen gjorde som besökarna ville. Och den verksamheten skulle inte servera stekt ägg och 

göra allt det som besökarna ville. Vi skulle ha fikaverksamhet, men det andra tog för mycket tid. 

Och då var det chefen som var tvungen att sätta ner foten och säga ”nu har vi en 

verksamhetsbeskrivning, och det här gäller. Vi ska inte ha den här typen av verksamhet, och det får den som är 

ansvarig för mötesplatsen också informera sina besökare”. Och de tycker att kommunen är jätte dumma 

som inte står och kokar gröt och inte steker ägg . Och det är också för att de tidigare personerna 

[anställda på Framtid Sjöbo] har inte varit lojala och pratat skit om kommunen. Och så kan inte 

en verksamhet få bedrivas. Så är det inte längre. Och det känner jag gör att det blir svårt att 

komma in när det finns en väldigt stark gruppering. Det här är en gruppering, och det är de 

äldre som möts på mötesplatsen29 

Även om kommunen avskedade personal och tillsatte en ny chef för verksamheten kvarstod 

brukarna som fortsatte besöka mötesplatsen. Denna grupp äldre som leds av antal starka 

informella ledare, visar sitt missnöje och förakt i mötet med den nya verksamheten och vädrar 

sitt missnöje i de dialogprocesser som leds av projektledaren. Men projektledaren menar att det 

på samma gång är viktigt att bygga ett förtroende och få med sig denna grupp äldre och deras 

 
28 Intervju 2018-05-23. 
29 Intervju 2018-05-23. 
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informella ledare i utvecklingen av verksamheten. Denna grupp äldre visar misstro mot 

kommunen och ett missnöje med samhällsutvecklingen i stort: 

Ja, allt är samhällets fel. Missnöje om att allt är samhällets fel. ”Vi blir aldrig lyssnade på, allt är 

samhällets fel. En stor besvikelse.”  

”Ja, nu har man dragit in bussarna, och nu har det blivit sämre här på torget. Åh, nu är det tomma lokaler. Ja, 

vad gör man? Och kolla här, nu får vi ingen frukost här längre på mötesplatsen”. Ja, och då har jag ställt 

frågan ”men vad kan ni göra själva? Skulle ni kunna bedriva en frukostverksamhet här så är det ingen som 

skulle säga nej. Om ni två personer skulle starta upp så att ni är här och lagar frukost tillsammans, så är det 

okej”. 

Projektledaren behöver implementera medskapande som organiseringsprincip, menar att det 

förväntas ett visst mått av engagemang från besökare kring verksamhetsinnehållet. 

Medskapandeambitionen krockar med den den etablerade servicekulturen där Mötesplatsen 

servade brukarna. Projektledaren börjar agera som förändringsagent i mötet mellan dessa 

kulturer vilket inledningsvis leder till en hel del social friktion: 

Nej, men det är lite jobbigt. Men jag tror att det inte har funnits någon som kommer in och 

säger och ställer den frågan. Det har jag märkt väldigt tydligt, för jag vänder det nästan vid varje 

samtal också frågan ”men vad kan du bidra med själv?” Och det är också en process. Första 

gången sa de så här ”nej, men vadå? Nej, jag, jag har inte tid”. Väldigt ofta hör jag ”jag har inte tid”.30  

Efter upprepade möten och samtal, börjar projektledarens arbete långsamt bära frukt:  

Men ja, de sista två gångerna som jag har haft samtal så har jag ändå upplevt att [imiterar 

personerna] ”ja, men det finns nog någonting som vi skulle kunna göra själva. Ja, men vi skulle nog hinna bla 

bla bla och kanske skulle kunna gå ihop några, och kanske skulle kunna göra det tillsammans med PRO”31 

Ambitionen att arbeta enligt en medskapandeprincip skapar en förväntning på de olika 

kommunala verksamheterna att agera och prioritera om i sin verksamhet. De dialogprocesser och 

samtal som har först på Sjöbo har lett fram till beskrivningar av behov och önskemål som nu 

behöver beaktas och behandlas i den formella byråkratin. Medskapandeprincipen innebär att 

kommunens olika förvaltningar och nämnder behöver bli mer inlyssnande och 

handlingsinriktade: 

 

Och sen så vill de nog att det ska handla om att det händer saker lite snabbare än vad det många 

gånger gör, så det är jag lite orolig för nu. Det måste till lite quick fix, synliga saker. Till exempel 

på torget […] utan att det egentligen är det här långsiktiga förändringen. Men att människor på 

Sjöbo ser att det händer någonting. [förvaltningschefen för Folk- och fritid] berättade för mig att 

samhällsbyggnad har medel som kallas för Byggbonus32 där de avsätter en och en halv miljon till 

torget på Sjöbo i år. Och vi har inte fått tillgång till de medlen än, men han har tagit upp det i 

ledningsgruppen [Strategiska gruppen], och vi kommer att få det när som. Och då tänker jag att 

… och där får det bli snabba ryck med torget.[…] i dialogen [med invånarna] har 

framkommit att det är många saker som man skulle vilja göra med torget. Ja, men vi kan väl fixa 

 
30 Intervju 2018-05-23. 
31 Intervju 2018-05-23. 
32 Byggbonus är statliga medel som Samhällsbyggnadsförvaltningen ansökte 2016, 2017 och 2018. (Proposition 
2017/18:01. Byggbonus och förlängning av stadsmiljöavtal). Totalt fick Borås Stad 64 mkr utan någon 
återrapporterings- eller uppföljningskrav.  
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lite. Ifall vi bistår med 1.5 miljonen för tekniska förvaltningen, med att byta ut belysning, ser över 

plattorna, vi ser till att de får en boulebana till och lite blomrabatter. Så ser de, ja, det har hänt 

något.33 

Men bilden är inte enbart negativ på Sjöbo erfar projektledaren. Det finns andra grupperingar 

bland invånare och föreningsliv som har en mer framåtsyftande ambition och som ser 

Kraftsamlingen som en möjlighet. Projektledaren får en inblick i de olika intressen som finns i 

lokalsamhället samt vilka planeringsprocesser som sker i de olika kommunala förvaltningarna. 

Jag har träffat en del ungdomar också, och de är mycket mer positiva. Och de föreningsledare 

som jag träffat har också en väldigt positiv utvecklingssyn. Och Borås GIF [idrottsförening] till 

exempel har blivit väldigt ambitiösa med sina utvecklingstankar med Sjöbovallen. Vi ska träffas 

nu på fredag igen för att … ja, de ser sin möjlighet nu när det är en Kraftsamling. Och de 

tycker att det är allvarligt att föreningsdeltagandet minskar och skulle vilja göra det bättre. 

Och den här spontanidrotten, att det ska finnas då till exempel en hinderbana skulle kunna 

finnas på Boråsvallen också. Eller Sjöbovallen menar jag.  […] Så att nu invigde de den här 

cykelparken i fredags, vilket blev jättebra. Men det finns mycket yta kvar där, varför inte använda 

det. Och nu pratade vi också om precis som invånarna har varit inne på, att belysningen är 

väldigt dålig ner från torget till Sjöbovallen. Det är en skogsväg där. Så att nu har vi hittat en 

finansiering via Park och leder [FoF] med att eventuellt få till en belysning. Vi ska bara få ett okej 

från tekniska.34 

 

En gränsgångarpraktik blir till 

Sex månader in i Kraftsamlingen börjar projektet bli allt mer komplex. Processerna kring 

upprustning av Torget och närmiljön, Allaktivitetshuset, Medborgarlabbet, Mötesplats Sjöbo, 

verksamhetssamordning och samhällsplanering, har börjat komma igång och allt mer tid går att 

hålla samman, driva på och samordna dessa processer. Detta innebär för projektledaren ett 

intensivt gränsöverskridande arbete, ständiga dialoger och behov av ständiga 

förankringsprocesser med olika förvaltningar, bolag, verksamheter, föreningar och 

organisationer. Projektledarrollen förändras och det blir allt tydligare att det är någon form av 

gränsöverskridande gränsgångarpraktik det handlar om. Gränsgångaren måste aktivt träffa och 

lära känna professionen och chefer i respektive förvaltning. Det uppstår ständigt hinder som 

måste hanteras, men det har inte fram till senvåren 2018 ”[uppstått] hinder som stoppar upp helt och 

hållet, utan det försvårar kanske processen”35 menar gränsgångaren. Förutom det stora motståndet från 

gruppen äldre på Mötesplatsen och Sjöbo, ställs gränsgångaren inför trögheter kring processen 

runt Medborgarlabbet: 

Och ett annat hinder är AB Bostäder upplever jag, som ändå är en partner tycker jag i projektet 

och viktig partner. Och att … men det kanske är min naiva bild att det ska gå fortare. Jag hade 

en föreställning av att den processen inte behövde ta så lång tid, och därför vill jag någonstans 

vara lite ödmjuk och försiktig för att jag inte har varit med i de typerna av processer innan. Men 

jag tycker att jag har tagit oskäligt lång tid innan vi får tillgång över huvud taget till själva 

medborgarlabblokalen.36 

 
33 Intervju 2018-05-23 
34 Intervju 2018-05-23 
35 Intervju 2018-05-23 
36 Intervju 2018-05-23 



50 
 

Kraftsamlingens gränsöverskridande arbetssätt synliggör de gränser som följer av ansvars- och 

verksamhetsråden. Detta gränsöverskridande och rörliga arbetssätt ställer krav på gränsgångaren 

som måste våga träda över gränser, våga utmana olika professioners synsätt, och våga ”driva på": 

Jag är ganska öppen, och det är också … man måste vara otroligt trygg i sig själv och våga att 

blotta sina även dåliga egenskaper. Jag är inte bäst på allting, men jag får förlita mig att det finns 

andra som stöttar upp mig i det jag inte är bra på. Och jag ser att en styrka hos mig som jag 

verkligen har reflekterat på vid flera tillfällen, det är att jag vågar att utmana. Jag köper inte bara 

ett koncept rakt av. Jag har utmanat AB Bostäder i många möten och så här ”men nu är det 

faktiskt din roll att ta på dig det här. Det är ingen annan”. Och de har säkert tyckt att jag kanske 

har trampat på tårna ibland. Man märker … man kan känna av stämningen lite. Men jag tror 

att det är viktigt. Jag tror det är jätteviktigt… för jag tror att man måste kunna ifrågasätta och 

ibland göra det lite obekvämt och ställa krav. Jag kan inte bara förvänta mig att alla processer 

går framåt och att alla vill, för att alla vill med minsta möjliga insats. Men jag måste kräva ibland 

att insatsen behöver kanske vara lite mer än minsta möjliga.  […] 37 

Gränggångaren reflekterar över sin praktik under under hösten angående ambitionen att få 

tekniska förvaltningen att prioritera om i sin verksamhet: 

Sen så är jag, ju väldigt effektiv som människa, och flera tillfällen, så ställde jag ju frågan [till 
ingenjören på tekniska förvaltningen] "Ja, vad blir nästa steg, när är nästa steg. Jag jobbar oftast så, 
redan nästa möte, redan nästa tanke, så att vi vet vart processen går vidare […] Men jag 
får ju bevaka, att det verkligen blir gjort... 38 
 

Att bevaka frågor, driva och hålla processer levande och att ständigt följa upp och påminna 

aktörer i olika förvaltningar och verksamheter, blev så småningom ett etablerat arbetssätt för 

gränsgångaren. Kraftsamlingen är inte ett projekt i traditionell mening utan det handlar snarare 

om processledning där man driver flera parallella processer med många olika aktörer upplever 

gränsgångaren.39 Det skiljer sig mot projektledarskap. Detta var inledningsvis inte tydligt när 

Kraftsamlingen började: 

jag är både processledare och projektledare, mm...och det står... det gjordes från första början, att 
du skall anställas som både processledare och projektledare...Utan att jag egentligen förstod att 
det blir väldigt mycket [arbetsbelastning]...så att egentligen så skulle man haft två personer, till 
detta, för att få det hållbart. […] Jag hade jobbat mycket med processledning själv innan och har 
gått många processledarutbildningar. [Jag] hade mycket processledaruppdrag i min förra tjänst. 
Och saken är den att jag har känt mig ganska så mycket mer hemma i att förlita mig på processer, 
mer än projektledarskapet, och jag tror att du kan se det, att det genomsyrar [gränsgångaren]. 
Processlederi mer än projektlederi. Jag är en processmänniska. […]40 

 

Processledning, menar gränsgångaren, är ett tolkande och reflexivt arbetssätt. Det handlar om ett 
situationsanpassat arbetssätt som går ut på att förstå och hantera… 

…olika faser som man möter på, i olika projekt och dess processer och processflöden. Det 
handlar om metoder för att kunna bemöta konflikter i olika faser som går upp och ner, sen så 
blir det ju att, processledning och projektledning går väldigt mycket hand i hand...väldigt många 

 
37 Intervju 2018-05-23 
38 Intervju 2018-11-02. Fältanteckningar 2018:01:76:78 
39 Exempelvis använder gränsgångaren aktivt handboken: Processhandbok (2009). Lunds Universitet. 
40 Intervju 2018-10-10. Fältanteckningar 2018:01:66:68 
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gånger, man tar ju upp också, utifrån tidsplaner, det finns en start, det finns en mål, vad är det 
för olika faser i ett projekt, och processerna där emellan. Men processerna, blir liksom de här 
mjuka värdena, ständigt pågående, cirklar, går runt, inte linjärt....jag ser projektet som linjära, 
medans processen är cirkulära om man skall måla upp det som en bild 41 

 

Vidare handlar det om förmåga till kommunikation och anpassning av budskap beroende på 

situation. Gränsgångaren är utbildad i både… 

…coaching och kommunikation. Coaching, gjorde jag jättelängesen, och gällande  

kommunikation, så har jag ju gått både, det här med kommunikationsteorier och tränat på, hur 

ens kommunikation mottas, vem är mottagare, vem är avsändare, hur man kan få till, 

budskapsträning har jag också haft...jag hade ett projekt med länsstyrelsen, där vi gick 

tillsammans med en journalist, träna på det här, hur våra budskap tas emot, å så skulle man bli 

filmad, sen så läste jag faktiskt en kurs på pedagogen i Göteborg om kommunikation och 

ledarskap. Där det handlade väldigt mycket om reflekterande...det handlade om 

problematisera, reflektera, kommunikationsinnebörden i allt, så att, då fick man ju filmas, och, 

utsättas för jobbiga situationer […] inom ganska kort varsel kunder man få information, hur man 

kommunicerar det vidare, vilka sinnen påverkas.42 

En gränsgångare måste kunna anpassa sig till olika miljöer, situationer och människor för att 

kunna nå fram och bemöta människor: 

Jag märker exempelvis när jag kommer ut på Sjöbo, att vi pratar ju olika språk ibland, jag och 
olika människor och jag försöker lägga mig på deras nivå, då försöker jag, sudda bort av allt 
vad akademispråk heter. Det märker jag är en framgångsfaktor. Möt folket på det sättet som 
man vill mötas på. Och säg kanske till och med "tokiga saker", för att människor skall kunna 
skratta åt dig, så att inte du, gör dig i bättre dager än någon annan.43 
 

Även i mötet med profession och experter handlar det om att vara prestigelös och visa respekt 

för expertisen: 

Och det är så många gånger man får känna sig så jävla korkad /skratt/ Jag brukar börja med det: 

”Du är specialist, du är ett proffs. Nu är det jag som är lite korkad.” Ja, det är lika bra att ha den 

ingångspunkten. Och jag märker att den är faktiskt ganska framgångsrik. Jag tror att det var det 

som blev också att det blev kanske ett gott bemötande med mark och exploatering, att man inte 

tror sig veta någonting. … jag behöver inte heller låtsas att vara korkad för där är jag korkad i 

vissa sammanhang /skratt/44 

Under senvåren 2019 hade även en insikt växt fram om vikten av att bemöta människor och 

styrkan i att kunna vara förankrad i den operativa gräsrotsnivån:  

Jag har ju inte tänkt så innan, utan det är ju någonting som jag har blivit varse för att jag har fått 

vara operativ också. För jag har ju jobbat väldigt mycket i det strategiska ledet och inte varit ute 

och mött människorna. [i en tidigare roll] Och det händer ju någonting när man är ute och möter 

människor. Och jag som alltid har jobbat med människor innan i min tidigare bransch när jag 

jobbade som frisör. Och det är ju där egentligen drivkraften, tror jag, finns. […] Jag tror att det 

är som så här, det är få människor som är systematiska och får en process till att verkligen följa 
 

41 Intervju 2018-10-10.  
42 Intervju 2018-10-10.  
43 Intervju 2018-11-02.  
44 Intervju 2019-03-07.  
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samtidigt som man är kreativ och verksamhetsnära. Och därför har man kanske både och. 

Egentligen så skulle det vara att en människa har allt det här. […] Och jag tänker att jag har 

funnit en helhet på ett helt annat sätt när jag är där uppe [strategisk nivå] och är här nere 

[operativ nivå och lokalsamhälle]. Och jag har faktiskt sagt tidigare att jag inte ville jobba så 

operativt. Och jag vet inte varför jag har sagt det. I mitt folkhälsoarbete. Och då trodde jag att 

det var rätt att jobba på den här strategiska nivån och sätta planer i verket, men jag känner att nu 

har jag ju varit i folkhälsoarbetet i 18 år och … Nej, när man blickar tillbaka, vad gör det för 

skillnad för individen egentligen med alla de här förbenade planerna?45 

 

Skapa samsyn över gränser 

Den förvaltnings- och nämndövergripande workshopen under våren etablerade en samsyn kring 

att den gamla biografen på Sjöbo skall utvecklas. Idéen om ett delat allaktivitetshus innebar i 

praktiken att chefer och professioner från olika förvaltningar, verksamheter och bolag behövde 

enas kring en gemensam inriktning och verksamhetsinnehåll. Föreningen Hemgården var tidigt 

en drivande kraft bakom biografens öppnande (etablering av en ny kulturscen) och behövde 

såldes inkluderas i arbetet. Gränsgångaren började arbetet med att skapa en samsyn över 

förvaltnings- och bolagsgränser kring det eventuella framtida ”allaktivitetshuset”.46 

Biograflokalen ägdes av det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder och hade stått tom sedan 

2005 år delvis på grund av renoveringsbehov. Förvaltningschefen för fritids- och 

folkhälsoförvaltningen tog under våren 2018 på sig rollen att samla förvaltningschefer för att 

diskutera huruvida allaktivitetshuset är någonting som kommunen skall gå vidare med tanke på 

att det krävs både samfinansiering, ändring av verksamhetsinnehåll och insatser från 

verksamheter som är politiskt och förvaltningsmässigt åtskilda. Förvaltningscheferna pratade 

ihop sig och ställde sig positiva till tankarna på ett eventuellt allaktivitetshus på Sjöbo. 

Förvaltningschefen gav gränsgångaren klartecken att bjuda in ”till en workshop med berörda 

verksamheter som skulle fylla ett allaktivitetshus”47. Under workshopen skulle även den idéburna 

sektorn representeras via Hemgården:  

 

Ja, så att [hemgården] blir den delen med föreningsbiten, och så får vi även in det här med 

mötesplats och fritidsgård och bibliotek och våra äldre perspektiv. Eftersom de har kommit in på 

mötesplatsen på Sjöbo [Framtid Sjöbo]. Så att … och då ville han att ”ja, men se till att ni får ett 

möte redan innan midsommar”. Och det är bra att sätta gång, och då har vi redan bestämt också ett 

uppföljningsmöte i augusti, där vi ska presentera vad vi har kommit fram till i workshopen till 

han, för att de sen ska ta och ta fram ett underlag för ... kommunalrådsberedningen [i Borås har 

man kommunalrådsberedningar för större ärenden som kräver politisk förankring]48 

 

Gränsgångaren hade under våren hört talas om ett etablerat gränsöverskridande arbetssätt för att 

kunna hantera frågor som kräver samsyn över organisations- eller professionsgränser. Inom 

 
45 Intervju 2019-05-22.  
46 Under stadsdelstiden låg kulturverksamhet, öppen ungdomsverksamhet (Ex. fritids) och mötesplatser för äldre 
inom en och samma förvaltning och nämnd. För hur de olika verksamheterna fördelar sig efter omorganisationen 
2017 se Tabell A1 i Appendix. 
47 Intervju 2018-05-23 
48 Intervju 2018-05-23 
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samhällsbyggnadsområdet hade ett nytt arbetssätt skapats för att underlätta samarbete och 

tillfällig problemlösning över professionella och förvaltningsmässiga gränser.49 Med tanke på det 

stora antalet intressenter, blandningen av verksamheteter och expertområden och kravet på att 

hitta en gemensam bild kring ett allaktivitetshus på Sjöbo verkade metoden med Projektstudio 

lovande. 

 

HÄNDSELSE 2018-06-05: Workshop om Biograflokalen med idéburna sektorn 

 

HÄNDELSE 2018-06-08: Workshop om Medborgarlabbet med externa projektparter 

 

HÄNDELSE 2018-06-14: Popup-dialog om medborgarlabbet ”Det regnar idéer på Sjöbo” 

 

 

Figur 7. Popup-dialog om medborgarlabbet på Sjöbo Torg. (Foto: Borås stad) 

 

HÄNDELSE 2018-06-18: Projektstudio om Allaktivitetshuset 

 

Den 18 juni anordnade gränsgångaren en workshop i Projektstudion om Allaktivitetshuset. På 

workshopen deltog åtta personer från tre förvaltningar (VÄF, FOF, Kultur) samt föreningen 

Hemgården. Gruppen konstaterade att allaktivitetshuset har ett stort värde för ökad samverkan 

mellan det ”det offentliga och civilsamhället”.50 Under workshopen lyftes bland annat risken med att 

kommunen ”inte våga tänka nytta och långsiktighet” samt att allaktivitetshuset riskerar att innebära 

 
49 S.k. Projektstudio 
50 Borås 20180617 
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”otydlighet i ansvar, styrning och ledning”.51 Tio idéer kring om verksamhetsinnehåll arbetades fram 

med hjälp av kreativa metoder52. När idéerna skulle betygsättas fick följande ide flest röster av 

deltagarna: 

Ett allaktivitetshus som har fokus på cirkulär ekonomi med utbyte av tjänster och social 

samvaro, där det kan bildas nya små företag som växer och gör att det blir mer levande på Sjöbo. 

I huset erbjuds utlåning av verktyg och maskiner som inte alla har hemma. Det finns symaskiner 

till låns samt erbjuds hjälp med exempelvis lagningar av plagg samt uppläggning av byxor av 

frivilliga. Det ska finnas olika typer av verktyg till olika hobbyprojekt, t ex maskiner som kan 

laserbeskära platsdekor och material till tygtryck. När nya affärsidéer föds erbjuder AB Bostäder 

lokaler med lägre hyror den första tiden i form av omsättningshyror. Det erbjuds också 

utbildning i företagande och hjälp med företagsekonomi. Huset ska vara mångfaldens hus.53 

 

 

 

Figur 8. Projektstudio om allaktivitetshuset. (Foto: Borås stad) 

 

HÄNDELSE 2018-08-16: Politiker beslutar om att godkänna 1.9Mkr från Byggbonus till Torget 
och ge ett samverkansuppdrag till FOF och TK. 

 

Det flödar över! 

Ett möte hölls under sommaren med arkitektfirman Krook och Tjäder och fastighetsägaren AB 

Bostäder, för att sätta igång processerna kring framtagandet av skisser och förslag på hur den 

gamla biografen skulle kunna användas och rustas upp för ett allaktivitetshus. Med tanke på att 

 
51 Borås 20180617 
52 Enligt dokumentationen användes metoden ”Brainwriting”.  Även kallat för 6-3-5 Metoden. 
53 Borås 20180617 
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allaktivitetshuset kommer innebära behov av investeringar, involverades även kommunens 

budgetchef för att skapa förankring hos stadsledningskansliet. I mötet med arkitekterna påtalade 

gränsgångaren att de konsulterna måste basera sina förslag på det material som har tagits fram av 

Kraftsamlingen. Exempelvis baserat på det material som hade arbetats fram i projektstudion, 

nulägesanalysen under våren, medborgardialoger, dialog med föreningar och utifrån de underlag 

som tog fram i den stora workshopen med politiska nämnder, bolag och kommunledning. 

Exempelvis, möjligheten till flexibla lösningar i allaktivitetshuset för att kunna tillmötesgå olika 

verksamhetsbehov. När arkitekterna vid uppföljande mötestillfälle skulle presentera skisserna, 

visade det sig att de inte hade tagit hänsyn till kunskaps- och behovsbilden som hade skapats 

inom ramen för Kraftsamlingen. Gränsgångaren blev tvungen att ”kliva in” och förtydliga 

arkitekternas uppdrag: 

 

[arkitekten] hade fattat det som att man inte skulle behöva ändra så himla mycket egentligen, på 

den befintliga lokalen, men biografen, för att man ville bevara, en gammal biograf i dess forna 

form, medans det absolut inte vad vi hade diskuterat, han hade ju också fått ett material, där det 

väldigt tydligt framkommer, skriftligt material, både från idéburna organisationer, och ifrån, 

verksamhet, deras tyckanden och tänkanden, om att det behöver vara flexibla lösningar…det 

behöver byggas om totalt...det behöver användas för flera olika typer av, eh, aktivitet och 

verksamhet då...och då kanske man behöver plana ut golv, man kanske behöver bygga så att det 

är två halvplan och, tänka kreativt...och han bara: "Nej, man kan inte, för ****** [stadsantikvarie] 

hade sagt att det absolut skall vara det sluttande golvet”...Nej, jag anser att det inte är ett flexibelt 

byggande, att ha fortsatt sluttande golv. I sådana fall får man tänka en alternativ lösning där man 

kan, genom en ramp, få ner och höja upp...och då är det nog bättre och ha de här 

dragspelsstolarna, som man kan dra ut, som hamnar i olika sektioner, för att då kan man ha en 

flexibel planlösning, som blir öppen. Det känns inte som att jag skulle behöva komma och säga 

det till arkitekterna. […] jag är liksom språkrör.  

 

Parallellt med processen kring Allaktivitetshuset arbetar gränsgångaren aktivt tillsammans med 

AB Bostäder för att få tillgång till lokalen där Medborgarlabbet är tänkt att etableras. Samtal 

pågår både med invånare och externa projektdeltagare om Medborgarlabbet och dess verksamhet 

utan tillgång till lokal. Under arbetet med att få tillgång till lokalen, uppdagades det att lokalfrågan 

måste gå via en ytterligare förvaltning. Innan hyresvärden AB Bostäder kan agera, måste frågan 

formellt hanteras av Lokalförsörjningsförvaltningen, vilket enligt lokalförsörjningsnämndens 

arbetsordning innebär att Kraftsamlingen kan tidigast få tillgång till lokalen under november. 

Under sommaren har kraftsamlingen har snart pågått tio månader och medborgarlabbet, en 

viktig förutsättning för projektgenomförande är fortfarande inte på plats. Denna kommunala 

tröghet skapar både oro och missnöje bland vissa projektdeltagare som hotar att dra sig ur 

projektet. Projektpartners som RISE, Högskolan i Borås, Stiftelsen Drivhuset och Science Park 

Borås, har fått extern finansiering från VINNOVA, förväntas enligt projektplanen genomföra 

aktiviteter som inte kan äga rum på grund av avsaknad av lokal. Inom gränsgångarens egna 

förvaltning hörs oroliga röster kring att projektet Kraftsamling riskerar att gå i stöpet på grund av 

all byråkrati och tröga processer.54 De interna stuprören i Borås Stads organisation men även i 

den egna förvaltningen blir allt tydligare för den allt mer frustrerande gränsgångaren. Under 

sommaren jobbar gränsgångaren operativt på gräsrotsnivå på Sjöbo, taktiskt med 

verksamhetsutveckling och strategiskt med en längre planeringshorisont. Gränsgångaren jobbar 

för att hålla ihop stadens organisation runt Kraftsamlingen; engagerar lokala nätverk på Sjöbo; 

 
54 Fältanteckningar 2018:01:55:60 (2018-08-29) 
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försöker påskynda arbetet med medborgarlabbet; försöker få Tekniska förvaltningen att rusta 

upp Torget; arbetar för att implementera medskapande som arbetssätt och håller samtidigt det 

externa projektbenet igång med Vinnova, RISE, Drivhuset, Science Park Borås, Högskolan i 

Borås och Hemgården. Arbetsbelastningen blir allt tyngre och gränsgångaren börjar lyfta behovet 

av avlastning eller stöd för de administrativa frågorna kring projektet. Under hösten börjar 

gränsgångaren själv tvivla huruvida Kraftsamling kommer att kunna åstadkomma den 

nödvändiga omställningen av stadsdelen. Det är tydligt att kommunen har svårt att prioritera det 

förebyggande arbetet jämfört med andra stadsdelar där situationen upplevs som mer kritiskt: 

 

Det går ju liksom inte att bara ha några eldsjälar, alla måste ju gå ihop och det är många som 
går ihop, absolut, men däremot är det ju ett skede, att det har varit dåligt på Sjöbo länge. Alltså, 
jag får höra ständigt i historien, att "Varför har man inte redan för 10 år sedan gjort någonting" och det 
kan jag också undra. Varför kommer man på det just nu? När man råkade ha tre miljoner kvar 
[från sociala investeringar]. Vill man det här egentligen? eeh....jag går lite såhär upp och ner i min 
tro om att det här kommer att bli någonting, eller om det bara kommer att fallera, för jag tänker 
liksom att, utifrån Hässleholmen och Norrby, där känns det som att där har man inte satt direkt 
projektmedel, utan det är fördjävligt, vi måste göra ihop och man har liksom jobbat sig starka. 
Man har absolut inte löst det men vissa bitar har blivit åt det bättre och......lite åt det hållet skulle 
jag tycka att man skulle, börjat på Sjöbo också...sen så kan man få förstärkning, här [Kraftsamling 
Sjöbo] blir det så mycket fokus på projektet, förstärkning, men allt annat då? Som inte är 
uppbyggt från början? För jag ser någonstans, att man får projektmedel som skall förstärka det 
ordinarie arbetet, som inte finns, som inte existerar idag riktigt; som är undermåligt...och 
det...är ett jätteproblem/lång paus/55 
 

Den hopplösa bilden kommer delvis från Områdesnätverket på Sjöbo där gränsgångaren 
fortfarande är sammankallande: 
 
För det finns ju många verksamheter som har gått på knäna...som inte har fungerat på 
Sjöbo...Också mötesplatsverksamheter, och det finns ju...Jag var på Områdesnätverk igår, och 
blev väldigt bestört, och kände att, ah, det var så mycket negativa saker som framkom, om vad 
som sker på Sjöbo, och hur små grupper i samhället får ta över makten, som blir hotfullt för 
många... 56 
 

Exempelvis pratades om följande problem (återgivna här i kortformat utifrån mötesanteckningar 
från områdesnätverket) på Områdesnätverket som gränsgångaren hänvisar till i intervjun:57 
 
- På mötesplats framtid Sjöbo pågår mobbning och påhopp 
- Ett gäng äldre har tagit över mötesplatsen 
- Fritidsgården är underbemannad 
- Öppen drogförsäljning sker på Sjöbo Torg 
- Sjöboskolan drar ner på tre tjänster (lärare och elevassistenter) 
- Elevhälsan hinner inte med på Sjöboskolan och utredningar läggs på hög 
- Öppen drogförsäljning sker bakom skolan och på skolgården 
- Det är mycket bråk och kränkningar efter skolans slut 
- Många barn är ute själva sent på kvällarna 
- Kyrkans ungdomsgård har varit stökig och söker ny fritidsledare 
- Antalet inbrott på Viktoria Parks hyresfastigheter har ökat 

 
55 Intervju 2018-11-02.  
56 Intervju 2018-11-02.  
57 Borås 20181101 
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- Bibliotek får hantera tuffa attityder från Besökare 
 
 

Gränsgångaren ger en mer ingående bild av diskussionen än vad som framkommer av 
mötesanteckningarna från områdesnätverket: 
 
[…] hotfullt för både tjänstemän och invånare...både och...och att inte tjänstemän vågar stå 
pall och att man inte kan försöka lösa det och det är inte första gången...det här är ett problem 
som har bestått i jättemånga år58...och då tänker jag, men vad har man gjort innan då...haft viljan 
att lösa det här…och det tänker jag...man måste ju jobba parallella spår...vi måste tänka på 
vad vill invånarna...och bemöta de...samtidigt som man måste förstärka Borås stads 
verksamhet, som finns och även föreningar såklart som inte finns, och, vad behöves för att det 
skall bli bra...till exempel mötesplatsen [framtid Sjöbo] har en jättestor utmaning idag, att utöka 
och bredda sin målgrupp. De har en målgrupp som bara är äldre, och sen har man ju organiserat 
[omorganisation 2016/2017] om det här med mötesplatsverksamheten, har en tydlig 
målgruppsfokusering, som skall gälla från ung till gammal. Det skall finnas någonting till alla...alla 
skall vara välkomna […] Men, man lyckas inte få den här breda målgruppen att komma dit...det 
är fortfarande bara äldre. Och det förekommer kränkningar, det förekommer hot. Det är en 
grupp individer, mest äldre damer, som har tagit över, och till och med kränker andra 
besökare, tar bilder och lägger ut och hånar...när det är gympa. De måste bara portas, precis som 
på en fritidsgård, samma grupp [äldre] äger torget. Till och med ungdomar säger ”vi vågar inte gå 
där, för at de är så hotfulla...de skriker...”59 
 

Men det är inte bara de äldre som skapar oro i området utan även en grupp ungdomar: 
 

och sen samtidigt parallellt, är det en grupp ungdomar, och det är ungdomar från Hässleholmen 
[en annan stadsdel i Borås] som kommer dit...det säljs en massa narkotika, skolgården har blivit 
förstörd på Sjöboskolan, och de är man också rädd för...det är två makthavare på Sjöbo... 60 
 

Det är hål i handlingsväven 

Kraftsamlingen som arbetssätt innebär att problemen måste tacklas med gemensamma krafter 
och utifrån ett helhetsperspektiv vilket försvåras av de nya facknämndsgränserna. Det saknas ett 
helhetsansvar för stadsdelen: 
 

hur skall vi arbeta?...Skolan skyller ju ifrån sig: "Ja, det här är ett jätteproblem och vi har ju ändå 
ansvaret för de här barnen, det finns inga föräldrar där ute...".  Nä, men vi kanske tillsammans måste, 
mobilisera kring föräldrasamverkan, hur skall vi kunna påverka föräldrar för att ta ett större 
ansvar. Men det ser skolan [Grundskoleförvaltningen] inte som sitt uppdrag. Och då blir det 
ju ett jättesvårt hinder. De ser samtidigt sitt ansvar för ungdomarnas fritid, men ändå inte jobba 
med föräldrarna. För att föräldrarna har gett upp eller...de har gett upp samarbetet...eller vad man 
nu säger... […] [Skolan säger samtidigt] ”föräldrarådet är ju starkt här på Sjöboskolan". Samtidigt å ena 
sidan...och vilka är det som medverkar där? Det är väl 10 föräldrar av alla föräldrar...som är 

 
58 När områdesnätverket etablerades i början av 2016 fanns dessa problemen relativt tydligt beskrivna av varierande 
verksamheter på Sjöbo. Av dokumentationen framgår det att samma problem och bilder återkommer på 
dagordningen; men det är svårt att se vilka konkreta aktiviteter och insatser som kommunen, verksamheter och 
intressenter gjorde fram tills Kraftsamlingen startade i början av 2018.  Områdesnätverket verkar snarare ha fungerat 
som miljö för informationsspridning. Deltagande varierar och närvaron sker på frivillig basis. Dessutom deltar 
privata aktörer och representanter från civilsamhället, över vilket den kommunala verksamheten saknar direkt 
”påverkansmöjlighet”. 
59 Intervju 2018-11-02 
60 Intervju 2018-11-02 
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väldigt starka. Och det är ju inte deras barn som hänger ute...och det känns som att det är så 
mycket som är infekterat...och vad skall man börja med...vad skall man ta itu med. Och jag 
känner nu att "steppa upp nu /frustration/ förvaltningarna!” och "ta tag i era frågor!". Jag 
tänkte att jag skall skicka ett mail till polisen också. Och fråga "vad gör ni i det här 
fallet”...jag är intresserad och vill veta hur polisen mobiliserar för att ta itu med den här 
frågan...det är allvarligt och det är flera som bara ropar efter hjälp [verksamheterna på Sjöbo]. 
Och alla har ansett sig anmält alla situationer [ex. orosanmälningar], men det finn ju inte några 
bevis någonstans...61 
 

Det är tveksamt vilken stöd verksamheterna i områdesnätverket får ”uppifrån, från ledningshåll” och 
gruppen som deltar i områdesnätverket har inte något ”mandat, det är egentligen bara för kännedom, 
att så här är det”. Dessutom saknas det tydlig struktur kring hur erfarenheter och problem lyfts 
upp från gräsrotsnivå i områdesnätverket till en mer taktisk eller strategisk nivå till 
förvaltningschefer och politiker. Gränsgångaren konstaterar att kommunen behöver bli bättre på 
att gå från ord till handling, och att det behövs ett strukturerat arbetssätt för att få olika 
organisatoriska delarna att arbeta ihop kring gemensam problemlösning och målbild: 
 
Dokumentation sker, har hela tiden skett [i Områdesnätverket]...men vad blir det för 
verkstad...och det tror jag är något som man skulle kunna kritisera. Det skall finnas forum där 
man får möjlighet att utbyta erfarenheter, men inte enbart...utan det skall leda någonstans 
också. Därför skulle jag vilja att man utgår från en viss målsättning, som man gör 
tillsammans, inom nätverket. Och vad skall vi göra för att uppnå det, vad blir våra olika 
roller för att uppnå det, och någonting som vi också skulle kunna följa upp årligen. 62 
 

 
Denna insikt leder till att gränsgångaren föreslår att det skall skapas nya grupper för samverkan 

och gränsöverskridande handling. Hen föreslår bland annat för förvaltningschefer att skapa en 

förvaltningsövergripande projektgrupp (”Projektgrupp Kraftsamling Sjöbo”). Gruppen skall 

sammankallas och processledas av gränsgångaren. Tanken är att gruppen skall jobba både 

operativt och taktiskt med Kraftsamling Sjöbo utifrån respektive verksamhetsområde. I gruppen 

skall verksamheter som förskola, skola, individ- och familjeomsorg, folkhälsa, kultur, 

arbetslivsfrågor, försörjningsstöd, samhällsbyggnad och fysisk miljö representeras.63 Den 

kommunala trögheten och svårigheten att åstadkomma gemensam handling innebär även en 

ökad frustration bland invånarna: 

 

…det är fantastiskt allt som vi har påbörjat, men allting tar sådan tid, till exempel så har vi 
också fått pengarna från byggbonus och tilldelat ett uppdrag till tekniska förvaltningen [ansvarig 
för utemiljöer, infrastruktur, vägar] och Fritids- och folkhälsoförvaltningen, som nu skall nu 
börja föra en dialog, om hur vi skall använda oss av de här 1.9 Mkr [byggbonus]. Men innan 
man kommer till att det händer någonting på Sjöbo, så upplever invånarna inte att det händer 
någonting, för vi är ute och dialogar och möter människor, och konfronterar och tar väldigt 
många…missnöjda invånare, får man ju höra, "vad är det som händer, vi ser ingenting", "det har 
pågått sedan december 2017" och vi ser ingenting än, de förväntar sig att det skall gå snabbare... Och 
man [invånare] märker exempelvis att det är väldigt eftersatt belysning på torget, och plattorna 

 
61 Intervju 2018-11-02.  
62 Intervju 2018-11-02. Fältanteckningar 2018:01:76:78 
63 Projektgruppen startar upp 18 Oktober 2018. Projektgruppen får i uppdrag att inventera vad som sker i respektive 
verksamhet kring Sjöbo fram till nästa möte 18 Jan 2019. 
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står skevt och människor går och snubblar, kan man bara inte från Tekniska [förvaltningens] 
håll, utan att man behöver tänka byggbonusmedel, gå och åtgärda det?64  

 

Gränsgångaren framför denna bild till ansvariga politiker och chefer och menar att kommunen 
måste visa på handlingskraft. När gränsgångaren berättar om läget på Sjöbo och den undermåliga 
torgmiljön får hon inledningsvis från förvaltningschefen för Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
rådet att göra en felanmälan med hjälp av kommunens digitala enkät: 

Men skall jag som projektledare behöva gå in och göra felanmälan? Visst det skulle jag kunna 
göra men, men det är ju ingen hållbar [lösning], hållbart arbete på sikt, alltså. Nu fick ju de 
[politiker, chefer] höra, igår, i den här församlingen [möte med förvaltningschefer och 
nämndpolitiker som hade deltagit på den stora workshopen under våren], vad invånarna har 
kritiserat. Och till och med Malin Carlsson [kommunalråd], som är politiker, ställer sig upp [på 
mötet och säger] "det är faktiskt dags att tekniska handlar nu och ser till att gå ut och gör vissa saker" och 
förhoppningsvis tar de [tekniska förvaltningen] det till sig...och agerar […] sen så vet inte jag hur 
fort de kan göra, de har väl säkert sina jävla processer, liksom som skall, antas här och där innan 
man väl gör något.65  

 

Under hösten 2018 intensifieras samtalet och samarbetet mellan tekniska förvaltningen kring 
upprustningen av Sjöbo torg. En projektgrupp (”Projektledning Torget) skapas med 
representation från Tekniska Förvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och RISE. 
Medlen från byggbonuset räcker inte långt, men är viktiga för att visa på resultat gentemot 
invånarna menar gränsgångaren: 

det räcker ju inte hur långt som helst, det är ju en ganska liten summa pengar i de 
sammanhangen, när man skall gå in och göra fysiska förändringar, eh, däremot får man väl göra 
det som är mest akut, för att verkligen synliggöra och det räcker ju garanterat till att fixa 
lamporna och plattorna på torget i alla fall, fixa det då snabbt... 66 

 

En belysningsplan tas fram av Tekniska förvaltningen under hösten och nya armaturer beställs 
under hösten. Tekniska förvaltningen beräknar att belysningen skall åtgärdas efter årsskiftet och 
stenplattorna på Torget beräknas att åtgärdas till våren 2019.  

 

HÄNDELSE: 2018-09-20: Sjöborådet skapas som bedömargrupp för Innovationspotten 

 

 

 
64 Intervju 2018-10-10 
65 2018-10-10 
66 Intervju 2018-10-10.  
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Figur 9. Artikel i Borås Tidning (2018-10-02) om idébidraget. 

 

Medskapande  

Samtidigt som frustrationen tilltar bland invånare, projektdeltagare och hos gränsgångaren - 

upplever hen ändå att tanken om medskapande börjar få allt tydligare ”konturer” i 

organisationen och till en viss del även i lokalsamhället. Gränsgångaren och några av hennes 

kolleger under hösten en utbildning i medskapande som Sveriges Kommuner och Regioner 

anordnar.67 Insikten om vad som medskapande kan vara, vilka utmaningar arbetssättet innebär 

för organisationen och för de aktörer som förväntas att arbeta utifrån medskapande, växer 

stegvis fram i mötet med invånare, intressenter och kommunens olika verksamhetsområden: 

…det känns som att det börjar finnas en öppenhet, en mognad, för att ta emot, det är långt 
ifrån alla förvaltningar, som är så vana att jobba med medskapandeprocesser, och vad är 
medskapandedialog, tex., och det är någonting som jag har börjat problematisera i vår 
förvaltning, och till och med haft en föredrag, på inspiration Borås [ett föredrag som vänder sig 
mot kommunens olika verksamheter], hur ser vi på medskapandedialoger, att man måste tänka 
den här kedjan, att är det verkligen en dialog, när vi går ut med information, eller konsultation, 
och sen så har vi en diskussion, nej, men det är kanske inte den där lärandemedborgardialogen, 
utan vi behöver få in den här konfrontationsbiten och så vidare, och det känns som att jag får 
väldigt mycket medhåll i det, vi måste ut och våga konfrontera, och stå pall, och ta emot, 
och se det som en process,  att man kommer ut löpande och möter befolkningen, 
invånarna, och inte ser det som en engångsföreteelse, och såhär har det inte varit från första 
början, och jag har inte heller förstått från första början, inneboende förståelse, utan att kunnat 
ha sätta ord på det, eller en känsla, men ju mer jag är ute, så växer ju mina förståelser, och tankar, 
och kunskaper […]68 

 

Att kommunen skall jobba medskapande står exempelvis i stadens vision69, men samtidigt är det 

stor skillnad mellan ide och praktik: 

står ju, faktiskt i våra styrdokument, och det lyfte jag in, när vi hade föredrag på inspiration Borås 
[ett föredrag som vänder sig mot kommunens olika verksamheter], att det står i två av våra 
strategiska målområden, där människor möts, ekologisk hållbarhet, så står det att vi skall ha 
medskapandeprocesser...Men det är lätt att skriva, i fina ord, men hur gör vi i praktiken. Att vi 

 
67 Utbildningen, som hålls i av Hans Abrahamsson, är ett resultat av SKLs projekt ”Projekt Medborgardialog” 
(2006) som syftar till att utveckla kommunernas och regionernas arbete med medborgarinvolvering. 
68 Intervju 2018-10-10.  
69 Vision Borås 2025. Människor möts i Borås: Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där 
medborgare är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling.  
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kanske skall koppla till det mer och ha lärandeexempel, och här lyfter jag in exempel från 
Sjöbo, där det mycket som absolut inte gått vägen, också, visa på det som inte varit så bra, och i 
det här med tålamod, hålla i och hålla ut...och att fler kanske behöver jobba på det sättet...det 
var ju faktiskt en av de, föreläsningarna som det kom mest folk på, eh...och **** 
[förvaltningschefen] tyckte att det här är ju någonting som vi skall köra för hela vår förvaltning, 
för vi skall börja jobba mer med medskapande, tyckte han, så att, vi får, så att det genomsyrar 
hela förvaltningen, att inte bara är ut mot Sjöbo. 70 

 

Vidare påtalar gränsgångaren att arbetssätten måste vara flexibla och anpassningsbara när man 
jobbar med komplexa frågor. Det går inte göra likadant överallt vilket har blivit den 
dominerande filosofin efter omorganisationen 2016/2017: 

[jag har börjat] ifrågasätta vissa saker och vissa strukturer: "är det enda rätta sättet att gå"? Och jag 
tycker att det finns för stort förtroende i att arbeta utifrån en viss struktur som läggs upp, så att 
man jobbar på samma sätt i alla områdena, man arbetar fram, i det här i 
organisationsförändringen som har skett, gått från Väster, Öster [de gamla Stadsdelarna] till 
områdesutveckling, så tycker jag att man har jobbat fram strukturer, arbetssätt, som skall liksom 
appliceras och vara likadant på alla de olika områdena, områdesnätverket skall se likadant ut, 
på alla områdena, det finns en ram som säger, de här personerna skall sitta med i Barn och Unga-
nätverk71, som [fokuserar på spannet] 10-16 år, som jag högst ifrågasätter: "vadå 10-16"? 
Svante [kommunchefen] sitter och säger att vi skall jobba med barnperspektiv, tidiga åldrar, ta itu 
med problemen så tidigt som möjligt, och det här är ju satt utifrån, någonting, jag vet inte 
varför!72 
 

Insikten om att kommunikationen och förståelse för varandras verkligheter är en nyckelfaktor i 
samverkan mellan invånare och kommunens olika verksamheter enligt gränsgångaren: 

och den här tilliten, det var väl det jag ville komma till, egentligen, demokratin där, hur kan vi 
få till den här tilliten, till invånarna, att få de [invånarna] att förstå hur vissa processer tar 
längre tid, och att, de orkar att vänta och vi måste kanske få till vissa symbolhandlingar, så att 
man märker av att det händer saker utan, för att jag har ju förklarat vilka processer som är igång, 
men [de] kanske inte orkar vänta tills det är klart. 73 

 

Samtidigt upplever gränsgångaren att det fortfarande finns strukturer och kulturer i 
lokalsamhället som försvårar medskapande som arbetssätt: 

det är också en annan intressant, det här med medskapande, där vi verkligen vill få till 
medskapande, så finns det ju attityder, det har vi pratat om tidigare i samhället, där man är 
väldigt van med att få allting servat, jag upplever fortfarande att det skulle vara enklare att 
komma fram, att bara ge ett förslag.....nu kraftsamlar vi på Sjöbo, vi har tagit in era tankar, nu gör 
vi såhär....och vad de skulle bli lyckliga många parterna...men att hela tiden fortfarande, vara med 
och driva [medskapande]processerna, tycker, vissa är väldigt jobbigt […] vissa av människorna 
som bor på Sjöbo, som är frivilliga som kommer och vill vara med på dialogmöten, hur skall vi 
göra med de här pengarna, till exempel när jag, för nu när vi har lanserat idebidraget 
[innovationspotten som invånare kan söka pengar ur], det är ju också en annan grej som har 

 
70 Intervju 2018-10-10.  
71 Under omorganiseringen (2016/17) skapades en nätverks- och samverkansstruktur för att upprätthålla viss 
funktionalitet kring lokal utveckling, lokal samverkan över verksamhetsgränser och medborgarinflytande. Dels 
skapades sju ”Områdesnätverk”, sju ”Nätverk Barn och Unga 10-16 år” och fyra Ortsråd för serviceorterna utanför 
centrum.  
72 Intervju 2018-11-12.  
73 Intervju 2018-10-10.  
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hänt, och det har ju varit en process, och, hade informationsmöte [om fonden] förra veckan. 
Det finns ju en klick, med de här gamla människorna som kommer till mötesplatsen, jag fattar 
inte varför de kommer, om de fortfarande har ett missnöje, men vi skall väl ha tålamod och 
bemöta deras missnöje, hela tiden. De säger: "ah men, kommer ni [kommunen] igen, vi har ju talat om 
vad vi vill ha". Men det handlar fortfarande inte om en önskelista, det har också framkommit 
väldigt många synpunkter på vilka sociala utmaningar invånarna tycker finns, och vad kan vi 
hjälpas åt med att göra för att få bukt med de sociala utmaningarna, sen så har det kommit med 
önskelistor också, men, och då, för att kunna matcha, den här önskelistan, så är det ju fantastiskt 
med det här idebidraget. [Jag brukar säga] att se till att sök ett bidrag då. Men då möts jag av 
"men...skall jag behöva göra, varför då? Men gud vi är pensionärer, vi har ingen tid". På det mötet [med de 
äldre] blev jag lite irriterad och kände liksom att, "nä nu får ni /frustration/ ta och ge er". Man får 
stå på sig och inte bara ta emot och vara konsekvent i det man säger från första början, här 
handlar det inte om att, att bara serva och få fram ett smörgåsbord av fantastiska saker som 
kommunen gör. Det har vi sagt från första början. Om invånare inte kan tänka sig att 
engagera sig, involvera sig på något sätt själv och bidra med sina tankar, eller hur man skall lösa 
situationen, så kommer ingenting att ske på Sjöbo.74 

 

Det handlar om ansvar, att känna ett ansvar för samhällsutvecklingen och mötas i en gemensam 
ambition: 

den diskussionen är någonting som jag har påbörjat och kommer att fortsätta, ute på Sjöbo 
också, och blir ju jätteprovocerad när invånare säger: "ah med herregud, ah...här kommer ni ut..en 
dialog till...och ni bara förväntar er att vi skall säga, tycka och tänka, men vad gör ni, vad ger ni till oss?". Jag 
har sagt från första början, vi kommer inte att göra någonting för er, utan det handlar om, att vi 
skall göra tillsammans, alla måste ta sitt ansvar, för utveckla ett samhälle. Vi har bara en värld, 
vi har en jordglob, och den är inte hållbar om vi skall hålla på och serva alla människor, så vi 
måste börja ta vårat eget medborgaransvar...och det tittar på mig och tycker jag är helt knäpp 
ibland. Men, jag kommer fortsätta plädera för det. Och jag tänker att invånarna säger: "jag vill det 
här", "jag vill det här", ”vad gör ni nu då? Men ”vad är du beredd att göra själv?” Och är du är 
beredd att göra någonting själv? Så är vi [kommunen] också beredda att göra någonting. Det 
handlar om att mötas.75 
 

För att vi skall kunna jobba medskapande måste attityder och synsätt ändras hos både invånare 

och hos de kommunala förvaltningarna: 

Det har jag sagt från första början...vi har en värld som inte är hållbar i det läget vi står idag, och 

för att vi skall kunna få mer hållbarhet, framför allt som stadsdel, så måste vi hjälpas åt. Och då 

måste vi ändra våra attityder. Det går inte att tro att "allting sköter sig självt".76 

Samtidigt är det inga som fram till nu [hösten 2018] som har tagit ledningen i lokalsamhället: 

Nu upplever jag, det är samma det här med blommor, har vi också haft en dialog, kring, att det 
egentligen finns en önskan [från invånare], om att, få till, en, mer blomstrande torg...för att det 
blir mer trevligt, känns tryggare, mer ombonat, ja och hur skulle man kunna få det mer hållbart 
på Sjöbo, vi kan ju betala för att få dit blommor, och, pallkragar med mera, eller vad det är som 
skall sättas dit...men det skall underhållas och skötas, skulle det kunna ske? […] Att ni [invånare] 
sätter dit blommorna och allt...vi  [kommunen] betalar för det som skall in, och att det blir ett 

 
74 Intervju 2018-10-10.  
75 Intervju 2018-11-02.  
76 Intervju 2018-10-10.  
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arbetslag, eller en arbetsgrupp som sköter det här, så att vi har haft den dialogen, med 
invånare, men det är ingen som säger "Jo!”. 77 

 

Det handlar om att åstadkomma en förflyttning från service till medskapande vilket är någonting 
som man hela tiden måste jobba med som gränsgångare. Det handlar om en pågående process 
och ett nödvändigt skifte i attityder och tankesätt hos invånare såväl som hos professionen: 

Ja, det är också en process och det är jag menar liksom, när jag säger, inledningsvis, det här med 
medskapandedialogen, sådana här frön måste sås, och behöver, gå runt i människornas 
hjärnor. Och det kommer hela tiden nya människor, för varje möte som man är ute, nya 
ansikten som man aldrig har träffat. Som nu senast så var det till och med, några kvinnor med 
slöja och med små barn, som kom för att lyssna på  [information om] idebidraget, och i det här 
mötet så, föddes också en ide, en av kvinnorna som, räcker upp handen, säger: "ja, jag går på 
komvux och jag skulle behöva läxhjälp och jag klarar inte av att göra det ansökan själv, skulle jag kunna få 
hjälp med det?" ... och då konstaterade en person i publiken, man behöver inte göra en ansökan, 
jag kan vara behjälplig, med läxhjälp, kan vi vara här på mötesplatsen?  

 

Däremot kräver medskapandeprocesser aktiv form av facilitering och balansering av intressen 
menar gränsgångaren: 

 

Och någonting som jag tycker är så viktigt, jag tänker just på det här med, konfronterande biten 
att, man vågar också ibland, visa att man har respekt för andra, inte bara låta de här gnällspikarna, 
höras, jag tror det är generellt, från kommunens håll, är väldigt dåliga på det här, att sätta ner 
foten att "Nä, nu är det nog...alltså nu finns det inte utrymme för det här, i det här forumet, ni har sagt det här 
flera gånger. Punkt slut. Idag skall vi prata om det här." Och så avstyrde jag faktiskt, vissa människor på 
idebidragsmötet, för det var andra som var där, och var inte alls intresserade av att lyssna på 
mötesplatsens utveckling [att de längre inte servade gamlingarna som förut], för att det var det de 
började fokusera på. Jag vet inte vad som är rätt eller fel, men jag har en känsla av att man måste 
våga å dämpa de som hörs mest hela tiden och lyfta fram andra röster också, så att de får 
möjlighet, att höras 78 

 

I det sociala sammanhanget gäller det att våga utmana vilket kräver att man är trygg i sig själv och 
vågar stå pall. Gränsgångaregenskaperna accentueras och att rollen blir allt mer tydlig för 
gränsgångaren under hösten: 

Men framförallt våga och det är väl det jag upplever, människor [tjänstepersoner och 
verksamheter] inte riktigt vågar, för att man är inte så trygg i sig själv, för det är lite läskigt, men 
jag känner, att jag har gått in, i den här biten, jag behöver inte ha människor som ser upp till 
mig i allt, absolut inte. Jag kommer få fiender under vägens gång, målet är inte att alla skall tycka 
om mig och det tror jag är sådär jätteviktigt och ha med sig. Alla kommer inte kunna vara nöjda, 
vi kan inte vara alla människor till lags.79 

 

Under oktober har två ansökningar till idébidraget kommit in från lokalsamhället varav den ena 
ansökningen kom in via den formella vägen. Men kommunen måste vara tillmötesgående och 
lyhörd för andra kanaler: 

 
77 Intervju 2018-10-10.  
78 Intervju 2018-10-10.  
79 Intervju 2018-10-10.  
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Sen så har vi fått in två ansökningar med idébidraget från invånare. En har kommit in, den rätta 
vägen, som handlar om att hjälpa äldre med enkel datorkunskap, och det är också en väg att gå 
in. 50 tusen kronor är ganska mycket att säga, att man får lov att ansöka, upp till 50tkr, men 
någonstans tycker jag att man får släppa plånboken här lite och visa på [tillmötesgående] Men så 
ringde det en herre igår som kommer att göra en ansökan, lät det som och som var 
jättekompetent. Han ville utveckla, någon kunskapsbox, digitalt, för att sprida kunskap både till 
barn och vuxna, kring allt vad som har med hållbar utveckling, ekologiskt och miljömässigt att 
göra. Då, [sade jag] ah...."du måste ju få ner detta på papper", och sade han "man kanske [skulle] kunna 
göra en pilot och så kanske det skall vara där någonstans, tänk å få det här som en mobil enhet"…det var 
väldigt kul.80 

 

I december 2018 har åtta idéer kommit in. Dessa projektansökningar skulle bedömas av det nya 
Sjöborådet som består av föreningen Hemgården, Svenska Kyrkan, Västra Götaland Idrott, AB 
Bostäder och Borås Stad (verksamheterna Sjöbo bibliotek, Mötesplats Sjöbo, familjecentralen, 
och folkhälsoenheten).81  

 

Tillit och förtroende 

Gränsgångaren upplever att Kraftsamlingen, det aktiva gränsgångararbetet och bemötande av 

människor har börjat generera tillit i lokalsamhället och ökat förtroende i den kommunala 

förvaltningen: 

Tex, invånarna, jag har tagit itu med Nej-sägarna, och det är så att jag märker, det handlar om 
att bygga en tillit. Och från början så har vi kommit in, i den fas, där tilliten, från Sjöbos 
invånarna, varit väääldigt låg till offentlig verksamhet. Och det finns en historik i detta, som 
man måste ha med sig, som jag egentligen inte hade, och som jag kommer in helt ny i 
organisationen, som jag har fått förståelse för då i efterhand, liksom, och, då får jag lov att säga, 
att jag har haft lite tur att jag råkar vara den personen som jag har varit, att jag har, tagit itu med 
de här negativa, informella ledarna, som jag har vunnit förtroende för. Och det är som jag sade 
till förvaltningschefen, jag var heeelt fäärdig, efter mötet, med, informationsmötet, för att berätta 
om idebidraget. Men efter att jag har reflekterat över hur egentligen mötet var, en dag eller två i 
efterhand, så säger förvaltningschefer att, för varje gång, man är ute, så vinner man någon 
människans förtroende. Jag ser det väldigt tydligt. Och de här personerna som har, spänt 
ögonen i mig, som tydligt har sagt att [Kraftsamlingen] ”kommer inte att göra någon nytta", kommer 
[nu] fram till mig. En informell ledare kom fram till mig i onsdags förra veckan: "Du, det är som 
såhär att min dotter, hon jobbar på Allmänna Arvsfonden i Stockholm. Jag har pratat med henne om det här 
projektet: Kraftsamling Sjöbo och hon tycker det verkar jätteintressant, det är så att du och hon skall kontakta 
varandra. Ah, kan du inte ge mig ett visitkort?” Hon som [tidigare] har spärrat sina ögon i mig och 
inte velat ha med mig att göra, hux-flux, tar den här kontakten. Det säger någonting... 82 

 

Samtidigt menar gränsgångaren att tilliten internt i förvaltningen byggs upp genom en 

annorlunda logik som bygger på professionellt förtroende: 

Men precis som det handlar om [att jobba] mot invånare, det lokala ut på Sjöbo, mot alla lokala 

aktörer som verkar där att det handlar om att bygga en tillit. Och precis samma tror jag [att det 

 
80 Intervju 2018-10-10.  
81 Borås 20181220. 
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handlar om att jobba] internt i alla olika verksamheter. Alltså att visa upp att vi jobbar 

systematiskt, vi följer upp, vi drar i alla trådar, vi ger inte upp...då blir det ju tydligt [att 

arbetet är seriöst] jag har visat "framfötterna" som projektledare. Det låter kanske lite dumt, man 

klappar sig på axeln, men man får liksom förtroende till slut.83 

 

Kulturkrock och förväntningar 

Det blir tydligt att det är stora skillnader mellan förvaltningar och verksamheter i kommunen 

vilket försvårar samarbete. Inom en och samma förvaltning kan olika kulturer och synsätt finnas 

på samma gång vilket skapar missförstånd och försvårar gemensam handling upplever 

gränsgångaren: 

Och då blir det ju också missförstånd i hur de där lokala utvecklingsledarna skall arbeta [genom 
Områdesnätverken]. Vi har ju tre [utvecklingsledare] hos oss [Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen] där vi har pengar ifrån Hälsosjukvårdsnämnden och Västra 
götalandsregionen och skall bedriva folkhälsoutveckling på Hässleholmen, Sjöbo och Norrby. 
Det är tre områden som vi behöver verkligen lokalisera, och fokusera på. Och det är tre personer 
som tänker helt olika och uppfattar sina uppdrag på tre olika sätt. Två stycken har uppfattat 
mer, medans den tredje ******* som har kommit in: hon och jag har ungefär samma synsätt. […] 
Vi kan inte bara ge alla fritt utrymme...Det är mycket som sker just nu och det är saker som jag 
skall förhålla mig till, och det var jättekonfliktfyllt i våras, men den här personen som slutade för 
att hon inte visste sin roll, och nu blir vi ju varse, för mig, varför hon inte visste sin roll. För hon 
sitter i samma rum som två andra personer, som skall bedriva lokalt utvecklingsarbete, som säger 
att hon skall göra en viss sak, medans jag som förväntar mig att hon skall vara en viss förlängd 
arm i projektet som **** [Förvaltningschefen] säger.... […] Och vi hade enhetsdagen nu förra 
veckan […] men det blir väldigt varse om att vi har olika sätt att se på hur man skall organisera 
områdesutveckling. Det var två stycken som hade helhets folkhälsoperspektiv, som har jobbat 
som folkhälsoplanerare, övergripande en hel kommun. Medans två andra som inte har gjort det, 
de tyckte ju att man skulle utgå bara från mötesplatsen. Allt annat var inte deras ansvar, 
medans vi andra tycker att man borde se alla verksamheter, alla organisationer, arbeta [med 
områdesutveckling] genom dem, för att bedriva folkhälsoutveckling, i ett område. Man kan inte 
göra det genom ett forum, det går ju inte.84 
 

Det finns även en tydlig rädsla på mellanchefsnivån vilket försvårar samarbete vilket gör att 

gränsgångaren tar på sig den rollen i förvaltningen för att komma vidare med sitt uppdrag: 

jag känner att de är för rädda på mellanchefsnivå, vissa vågar inte "sätta ner foten". Och jag 
kritiserar våran chef jättemycket, och jag går och talar om för henne kring hur jag tycker att hon 
skall agera. […] För att jag inte är rädd för att uttrycka mig, för jag har ingenting att förlora. Och 
hon uppskattar att jag är så rak...och säger det hela tiden, men "va bra jag skall ta det här till 
mig"85 
 
Detta menar gränsgångaren kan ha att göra med en rådande konsensuskultur och att allting skall 

förankras i alla nivåer i förvaltningen: 

[…] när man får en chef […] som är mer processledare. Det är våran chef, hon gillar processleda. 
Allt i konsensus och man kommer inte till beslut […] Man måste naturligtvis göra grupper 

 
83 Intervju 2018-10-10. 
84 Intervju 2018-11-12.  
85 Intervju 2018-11-12. 
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delaktiga, men chefens beslut är faktiskt det som gäller: "Nu hör jag att alla inte är överens - men det 
här beslutar jag - punkt slut". Man kan inte i all oändlighet hålla på att processa och älta och så 
har det till exempelvis varit i våran grupp att vi skall processa vad själva uppdraget skall vara när 
det gäller områdesutveckling. […]86 
 

Ett oväntat hinder 

Facket visar sig vara en viktig nyckelspelare som måste inkluderas i planeringsprocesserna kring 

Allaktivitetshuset: 

måste man få med facket innan man överhuvudtaget har något förslag, för att det berör 
arbetare som skall jobba där i allaktivitetshuset. [minst fyra olika förvaltningar] […] de här 
fackliga organisationerna är väldigt starka här också, vill liksom verkligen, göra de anställdas 
röster hela tiden hörda, och det går ibland stick i stäv med, att man skall få en god organisation.87 

 

Mjuka och hårda perspektiv flätas samman 

Under hösten börjar gränsgångaren samtala med Tekniska förvaltningen om hur torget och 

närmiljön på Sjöbo skall kunna rustas upp med hjälp av byggbonuset. Det fanns en viss oro om 

att Tekniska förvaltningen skulle vara ”fyrkantigt” och svårt att jobba med. Gränsgångarens 

uppgift blev att se till att tekniska förvaltningens åtgärder och investeringar skulle ske enligt de 

önskemål, behov och problembild som hade etablerats av kraftsamlingen. Samtidigt blev det 

tydligt att det fanns skillnader mellan förvaltningarna: 

[det gäller att] vara lite ödmjuk då, när man kommer in från en mjuk förvaltning, till den här 
hårda förvaltningen, när man märker att de inte riktigt är vana, att arbeta på det här sättet. Men 
det kändes som att, de tog emot det väldigt väl. [Ingenjör på tekniska] "Ja självklart måste vi lyssna 
på invånarna och ni har ju gjort bra research, och det känns ju att det skall vi ha med oss i våra tankar, vi kan 
ju sätta igång på en gång utifrån, att det har uttrycks stort behov att belysningen behöver bli bättre på torget". Så 
att man ser redan innan årsskiftet förändring kring det. Sen så pratade vi om, det som är det stora 
problemet, är att få till rörelse, för att öka tryggheten. För det är också ett torg som är, har 
egentligen, utvecklats till att bli ett väldigt, tomt, stelt, helt utan rörelse, utan butiker och otryggt 
både på grund av belysning och att inte finns människor. Vad kan man göra, utifrån, 
byggnationen på torget, för att utveckla mer rörelse. Vi började prata om att ifall vi skulle kunna 
få till en labyrint, som man bygger in på torget, som uppmuntrar barnfamiljer komma dit, och 
vistas och umgås där på torget, stenlabyrinter som man springer i. Och att man också gör det 
tillgängligt för barnfamiljerna, genom att man bygger bänkar. Bänkar finns knappt på torget.88 
 

Inledningsvis upplevde gränsgångaren att reaktionen från tekniska var ”Jaa, hold your horses, skall vi 
göra sådana här grejjer?"89, samtidigt som diskussionen underlättades av att det nu fanns 1.9 Mkr 
avsatta för upprustning som tekniska kunde använda för olika åtgärder. Tekniska förvaltningen 
tog sig även ut till Sjöbo och inspekterade omgivningarna på Sjöbo. De höll med om att området 
var slitet och insåg att den belysning som fanns inte höll måttet.90 Trots tillgängliga ekonomiska 
resurser och beslut att rusta upp Sjöbo fanns det ett visst motstånd utifrån ett ekonomiskt 
tankesätt: 
 

 
86 Intervju 2018-11-02.  
87 Intervju 2018-11-02.  
88 Intervju 2018-11-02.  
89 Intervju 2018-11-02.  
90 Intervju 2018-11-02.  
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Sen så sade han [tekniska] att det är inte "så längesedan som en gjorde en stor satsning för att renovera 
torget, det var typ 2003 eller 2004, och utifrån avskrivningstiden, med kostnader och sådant, så, är det kanske 
inte riktigt hållbart att redan nu, göra en stor satsning” men samtidigt, så att finns de här pengen, det är 
ju inte en stor satsning, men de pengarna som kommer från byggbonus. Utan det handlar om att 
visa, någonstans, ett signalvärde mot befolkningen, att vi gör någonting utifrån vad de 
[invånare] tycker och tänker... 91 
 

Det är två kulturer som möts och som nu flätas samman: 

Ja, man märker att det, är liksom två kulturer som möts, men det är mycket som har, det har ju 
varit en process, där frågor har flätat sig samman, och där man har bättre förståelse, upplever 
jag, i Borås Stad, i alla fall, än vad man hade i Härryda till exempel. Där det finns en erfarenhet av 
att "vara på varandras kompetenser", så att det...jag ser positivt på det. 92 
 

Gränsgångaren som arbetar utifrån sin framtidsinriktade processledarmetod, märkte snabbt att 

det uppstod ett visst mått av krock med kulturen på tekniska förvaltningen när hen försökte 

ställa tydliga krav på nästa steg i handlingen. Ingenjören på tekniska förvaltningen behövde backa 

hem och förankra, vilket krävde en viss lyhördhet från gränsgångarens sida:  

Sen så är jag, ju väldigt effektiv som människa, och flera tillfällen, så ställde jag ju frågan [till 
ingenjören på tekniska förvaltningen]  "Ja, vad blir nästa steg, när är nästa steg.” Jag jobbar oftast 
så, redan nästa möte, redan nästa tanke, så att vi vet vart processen går vidare. Det märkte jag att 
så funkar det inte här [på tekniska förvaltningen i Borås]. [Ingenjören sade:] Nu återkommer vi [när 
vi har] förankrat det här med de här cheferna på tekniska, och sen så återkommer vi när vi har fått svar och hur 
vi skall gå vidare vid nästa tillfälle. Så jag vet ju inte exakt när. Men jag får ju bevaka, att det verkligen 
blir gjort... [jag ville egentligen ha nästa avstämningsmöte], men jag insåg att jag fick väl backa 
lite där, och inte bara vara för hård, för mycket framåt, första mötet, och tänka att: sen 
kanske…Jag tänker att det också är viktigt, att inte bara ånga på…Andra mötet så kan det vara 
"okay" /skratt/93 
 

Det mjuka medborgarlabbet 

Den 14 November 2018 invigs medborgarlabbet. I invigningen deltar ansvariga politiker, 

tjänstemän, invånare, intresseorganisationer och externa projektdeltagare. Gränsgångaren och de 

som deltar i Kraftsamlingen har aktivt kommunicerat att labbet skall ses som invånarnas plats. 

Det skall vara en tillåtande miljö och resurs för lokalsamhället. Samtidigt är gränsgångaren orolig 

för att vissa attityder kan bli ett hinder för hur labbet eventuellt kommer att nyttjas: 

Vi har ju skrivit att det här är en lokal, vi har tagit fram en broschyr, och i den står det att: "det här 
är en lokal som är för invånarna - är du intresserad av att ha någon, typ av aktivitet, verksamhet, så får ni höra 
av er". Och det är liksom att Bjuda in och det här får vi ju marknadsföra. Och jag märker att det 
finns ju de som vi möter, starka attityderna, mot att göra någonting själv, man vill, ha väldigt 
mycket serverat, och det har vi tagit upp innan, och det är ingen quick-fix på den. Och det är det 
som skulle kunna bli det stora hindret. Men någon bör vara intresserad, men det är det som är 
hindret, för föreningslivet också, att inte finns ett välutvecklat, föreningsliv, för att det inte finns 
frivilliga, som [engagerar sig] och det tycket jag är jättesynd att det är så... 94 
 

 
91 Intervju 2018-11-02.  
92 Intervju 2018-11-02.  
93 Intervju 2018-11-02.  
94 Intervju 2018-11-02.  
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Vid ett senare tillfälle förklarar gränsgångaren att attityder kan skilja sig åt mellan grupper i 

samhället vilket innebär att kommunen måste kunna jobba på olika sätt i olika miljöer för att 

kunna skapa delaktighet utifrån lokala förutsättningar: 

Men bara det här med att skapa delaktighet i samhället, det finns väldigt olika förutsättningar i 

olika områden och man har olika kulturer. Som till exempel kulturen bland [grupp a], där är 

man mer aktiv och vill vara med och påverka, vill göra själv. Den [grupp b] på Sjöbo vill inte 

göra själv. Det är en jätteskillnad i kultur. Och bara nå den här attitydförändringen. De som 

har haft det så bra i Sverige och levt i hela det här utvecklingsskedet från 40-talet till 70, när det 

hände så otroligt mycket. Eller ända fram till 90 liksom. Och hela IT-utvecklingen som också 

hänger med i den. ”Va? Vi som har fått så här mycket servat, ska vi börja gå tillbaka i utvecklingen och 

göra saker själv?” Det är jättesvårt.95 

 

Figur 10. 2018-11-14 Invigs medborgarlabbet. (foto: Borås Tidning) 

  

Invigningen av labbet upplevdes som positivt av besökare96 och av gränsgångaren, men samtidigt 

var gränsgångaren medveten om att det ”verkliga arbetet […] börjar nu och är inte helt lätt”97. Det blir 

tydligt för gränsgångaren att medborgarlabbet utmanar den befintliga organisationen. Det är 

svårt att fånga vad som medborgarlabbet egentligen är: 

Ja, [labbet] blir verkligen en sluss. […] Vi har också sagt att vi ska ha öppet nu måndagar och 
torsdagar. Och det är lite lurigt det där tycker jag, när man säger att man ska ha öppet. För vilken 
typ av verksamheten är det som skall vara öppet? Jag tänker ju inte att det är en 
mötesplatsverksamhet som mer … eller som Mötesplats Sjöbo, biblioteket och så. Utan det är att 

 
95 Intervju 2019-03-07.  
96 Spontana intervjuer med besökare kopplat till deltagandeobservationen under kvällen. 
97 Intervju 2018-11-22.  
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vi finns på plats för att ställa frågor om vad framtiden ska bli eller vara … man vill vara med och 
påverka att framtiden ska bli eller ställa frågor om kommunen och dess politik. Och då har 
faktiskt människor kommit in med medborgarsynpunkter och frågor som jag har slussat 
vidare, som jag har sagt att ”jag återkommer” såklart.98  

För gränsgångaren som nu arbetat snart ett år med Kraftsamling Sjöbo är inte idéen kring 

medborgarlabbet alldeles tydlig heller. Gränsgångaren har stundtals tvivlat på tanken med ett 

medborgarlabb. Samtidigt kan labbet kan fungera som en viktig symbol för det nya arbetssättet 

menar gränsgångaren: 

Ja. Så får jag en annan förståelse. ”Var det, det här [medborgarlabbet] det skulle bli?” För jag har inte 

riktigt förstått vad medborgarlabbet ska bli. Och det känns inte som att någon egentligen helt har 

förstått för att det är ingen som vet. Och jag har till och med hamnat i stunder där jag funderar 

på ”varför ska vi ha den här fysiska miljön över huvud taget? Varför har vi inte det här på Mötesplatsen?” 

Och så håller jag på och vacklar och ser vinster med att ha det så som det är nu kontra att se 

vinster med att det skulle blivit inom ramen för en annan redan befintlig verksamhet. Jag tänker 

att vinsten att det inte är i en befintlig verksamhet ser jag att man vågar ta nya steg. Det 

kan bli någonting annat. Är det en befintlig verksamhet så skulle det, tror jag, lite per 

automatik formas till det som redan är. Men här när man inte vet vad det är så finns det en 

större möjlighet till att forma det till någonting annat. 99 
 

Relationer och lokala strukturer 

Under året har kommunen arbetat med att skapa likvärdiga mötesplatser i Borås utifrån en 

enhetlig modell. Samtidig kan denna likvärdighet vara problematiskt menar gränsgångaren, för att 

det egentligen finns många typer av mötesplatser där invånarna träffas eller möter stadens olika 

verksamheter. Skall man dessutom jobba utifrån medskapande som ambition så kan det 

verksamheter behöva olika inriktning beroende på det lokala sammanhanget: 

För att okej, vi har en mötesplatsverksamhet som heter Mötesplats, som inte är samma som 

bibliotek som också är en mötesplats, och som inte är samma som fritidsgård som också är en 

mötesplats. Så att jag gillar egentligen inte att det heter Mötesplats Sjöbo eller att det heter 

Mötesplats Norrby. För att vi har annat … det är ett större samlingsord för någonting. Och de 

har precis gått igenom en omorganisation kring det här att det ska heta samma, Mötesplats 

Sjöbo, Mötesplats det. Och jag bara ”ah”. Och jag dissar det egentligen. Så därför försöker jag 

använda fysisk miljö eller fysisk plats med medborgarlabbet, men att det är mellanmänskliga 

möten som ska ske. […] Relationer som ska byggas.100 

För att det skall fungera måste det således råda: 

ett underifrånperspektiv. Att det är inte vi som kommer ifrån staden och ska bygga upp 

någonting. Och det här som jag har sagt innan till dig, jag kämpar ju med det hela tiden att 

inte veta. Det är skitjobbigt att ha den här lokalen som är invigd och som man inte riktigt vet 

vad det ska bli. Men nu har vi i alla fall fått fem stycken invånare och två stadsdelsvärdar som ska 

vara med ikväll [2018-11-22] och spåna ”vad är det vi ska göra av lokalen? Vad behövs där? Behövs det 

 
98 Intervju 2018-11-22.  
99 Intervju 2018-11-22.  
100 Intervju 2018-11-22.  
 



70 
 

griffeltavlor eller whiteboardtavlor? Vad ska vi ha för möbler? Behövs det soffor? Behövs det höj- och sänkbara 

bord eller …”101 

När medborgarlabbet invigdes fick gränsgångaren motta kritiska telefonsamtal från några av de 

informella ledarna i ”äldregänget”, som varit kritiska till de förändringar som sker kring 

Mötesplats Sjöbo: 

Det har varit väldigt mycket kritiska röster den här veckan. Via telefonsamtal. Det är de där 

gamla. [äldre som har tagit över Mötesplatsen]. I går så skällde en tant ut mig utifrån min 

replikväxling och att vi har dragit i gång processen med att det ska byggas ihop en breddad 

Mötesplatsverksamhet där vi ska försöka få olika verksamheter under ett och samma tak i 

biografen. Den här personen bor i det huset. Och den personen har ringt tidigare och skällt ut 

mig också: ”Mötesplatsen är bra som den är. Vi behöver bänkar, blommor, inget mer. Kom inte här och tro att 

du som inte ens bor på Sjöbo, du som inte ens kanske bor i den här staden”. För hon hade antagligen läst 

på personligt också. Och hon känner ju inte till min bakgrund naturligtvis.  Hon tror bara att jag 

är rikemansbarn som kommer dit och ska härja runt såklart. Och det säger hon: ”och så sitter du 

säkert där på ett fint kontor med 45 kvadratmeter inom staden och så är inte ens här ute. Vad kan du om Sjöbo 

egentligen? Det behöver inte förändras. Du ska veta, blir det som så här att du driver det här vidare så kommer 

jag dra i gång en grupp som motarbetar dig. Så du vet det”. 102 

Det är utmanande att möta personlig kritik från invånarna upplever gränsgångaren. I mötet med 

kritiska invånare behöver gränsgångaren nyansera och balansera frågorna: 

Och jag hade nog inte trott att jag skulle uppleva det jobbigt. För oftast så brukar jag kunna 

förhålla mig till det här med att skilja på vad som är sak och vad som är personangrepp. Jag tar 

inte åt mig när det gäller mina jobbgrejer, för jag har ju ett uppdrag att sköta. […] Sen så vill jag 

naturligtvis mötesgå invånarna. Och som jag försökte beskriva för den här invånaren i går … 

för hon var väldigt tydligt med att ”jag vet vad som är sant. Så du vet. Jag vet vad som är sant”. Och då 

sa jag ”jag vet också att det bor över 9 000 invånare på Sjöbo och det finns olika sanningar i så fall. Alla tycker 

inte likadant. Det som vi har påbörjat i projektet, de processer, det kommer inte bara ifrån en känsla av att vi 

tror att någonting ska göras, utan det är idéer som har uppkommit från invånarna. Så uppenbarligen så finns det 

olika önskemål. Och du tycker på ett visst sätt, och det är okej att tycka på det sättet”. Men hon la på luren 

till slut.  103  

Samtidigt är det viktigt att åsikterna måste ”komma upp på ytan” och att man fortsätter samtalet för 

att det är ”också [då] förändringarna börjar komma i gång” även om det är tufft som 

medmänniska ta emot sådan kritik och ilska menar gränsgångaren. Situationen underlättas delvis 

av att gränsgångaren inte bor eller är känd i kommunen, vilket gör det möjligt att ”vila” från de 

aktiva processer och konflikter som kräver ständig hantering. Gränsgångaren får även hantera 

frågor som inte har med medborgarlabbet att göra: 

Två damer som kom in som var väldigt resonabla och ville kritisera inte Mötesplatsen och inte 
medborgarlabbet, utan ville någonstans diskutera ”hur kommer det sig att man har dragit in turerna med 
151:ans buss och att inte 31:an går längs norrut? Det här försvårar tillgängligheten för många äldre. Vi vill bara 
veta hur man tänker. Det skulle vara intressant. Kan du föra de här synpunkterna vidare?” 
”Absolut” tyckte jag. Det var härligt möte. 104 

 
101 Intervju 2018-11-22.  
102 Intervju 2018-11-22.  
103 Intervju 2018-11-22.  
104 Intervju 2018-11-22.  
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Även ilska som berör den pågående omorganisation efter stadsdelarna och ändringen av 
verksamhetsinriktningen av Mötesplats Sjöbos får gränsgångaren hantera: 

Sen så kommer en arg man från torget som hade stått och pratat med *****, han som är ansvarig 
för Mötesplatsen . Och **** stod och pratade med två män där ute. Jag ville prata med ***** 
sen, men då kom inte ***** in utan då kommer den här arga mannen in. Presenterar sig inte utan 
säger så här: ”vad tänker du kring Mötesplatsen? Det är för jävligt rent ut sagt att Mötesplatsen är stängd på 
måndag eftermiddagar. Är det viktigare att ha arbetsplatsträffar? Jag har jobbat här i sex år”. 
[Gränsgångaren säger:] ”Ursäkta, vet du vem jag är? Det skulle vara trevligt att presentera sig. Vem är du?” 
Jag tycker det är så himla tråkigt bemötande, att man bara kommer och hugger och inte ens 
räcker fram handen. ”Vem är du?” Nej, för då skulle han inte klarat av antagligen att börja det 
aggressiva sättet.  […] Och så säger han att han är kusin till ****, som han har stått och pratat 
med torget. Och då tappar jag hakan totalt. Och då kände jag, det blev ett sånt totalt svek 
någonstans kände jag. För då kändes det inte som att **** är lojal. För vad står han [ansvarig för 
mötesplatsen] där ute på torget och säger och han [arga mannen] kommer in och skäller ut mig? 
Så då blev jag … i det sammanhanget så tog jag emot och lyssnade. Och sen så ställde jag lite 
skarpa frågor som att ”du kritiserar det här med att man har tagit bort frukostar på Mötesplatsen väldigt 
tydligt och väldigt skarpt. Men det kan väl inte vara så att en verksamhet bygger på en frukost? Menar du att 
bara för att frukosten är borta så finns det ingen Mötesplatsverksamhet? Det är precis så du låter. Jag vill bara 
tydliggöra det”. Och då visste han inte riktigt vad han skulle säga. […] Men sen efter mötet med 
honom så gick jag in och pratade med *****. Då sa jag ”för /invektiv/ *****. Vad är det du går och 
säger?” Då var jag tvungen bara att vara ärlig. För mig känns det som ett svek. Här kommer 
människor och det här är inte första gången. Det är väldigt många som pratar skit och tycker att 
det är för jävligt med den omorganisationen som har gjorts med Mötesplatsen. Jag jobbar inte 
ens med Mötesplats utan det är ett större sammanhang, och sen som får ta [kritiken och 
ilskan] det är jag hela tiden. Antagligen för att du [****] inte är tillräckligt stark i att vara lojal 
mot den organisationsförändring som har skett. Och vems verksamhet är det någonstans som 
har blivit berörd? Det är din verksamhet. Och där det som så att du över huvud taget vill göra 
någon förändring … du har aldrig kommit och pratat med mig att du skulle vilja ha stöd i 
kraftsamlingar. Nu får du faktiskt ta och snäppa [upp] dig lite grann. Ifall vi ska någonstans 
lyckas.105 
 

De rådande gängen på Sjöbo och maktstrukturerna blir en allt större utmaning Kraftsamlingen 

vilket kräver aktivt arbete med den lokala kulturen och ledarskapet: 

 

Och nu har de fått två nya chefer på fritidsgården och Mötesplatsen. För jag har diskuterat med 
både ***** [förvaltningschefen] och ***chefen för alla mötesplatser och öppen 
ungdomsverksamhet att det inte fungerar på Sjöbo och att det inte fungerar med den här 
maktpositionen som de här damerna har fått, att de skrämmer iväg ungdomar från torget. Och 
efter samtalet i går så förstår jag, den kvinnan kan nog absolut skrämma bort ungdomar ifrån 
torget. Men då har de i alla fall bestämt att då är det två starka ledarpositioner som har fått ta 
över ledarskapet tillsammans över fritidsgården och Mötesplatsen. De ska börja med att bygga 
en värdegrund med personalen, ett gemensamt team. Och de ska också försöka fundera på hur 
de ska ta ett samtal, bemöta invånarna. 106 
 

Samtidigt börjar gränsgångaren känna dessa grupperingar har fått alldeles för mycket fokus och 

tid: 

 
105 Intervju 2018-11-22.  
106 Intervju 2018-11-22 
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Ja. Och jag tror att många känner att de har fått ett förtroende för att det finns någon som 
verkligen vill hålla ihop någonting. Men sen så finns det de som inte har förtroendet också. Och 
jag tror inte att jag ska satsa på att vinna deras förtroende över huvud taget, utan de kommer 
nog alltid att finnas där. De har liksom bestämt sig. Sen så kanske det är någon, en och annan, 
som man vinner på vägen. Men det går inte att behandla kritiken att … den får inte ta riktigt så 
mycket tid som den har gjort. Jag känner att jag har alldeles för mycket att göra ändå. Så att jag 
blir lite stressad känner jag just nu, på grund av att det har uppehållits så mycket av min tid så att 
jag hinner inte med att fundera nästa steg över huvud taget. 107  
 

Dags att kavla upp ärmarna  

Under 16 November träffas den nya förvaltningsövergripande projektgruppen för första gången. 
I gruppen ingår Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen, 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Sociala 
Omsorgsförvaltningen, AB Bostäder och Innovationsplattform Borås. Styrgruppen är tänkt att ta 
ett gemensamt ledarskapsansvar för den gränsöverskridande projektgruppen. Gränsgångaren blir 
länken mellan styrgruppen och projektgruppen. Gränsgångaren ger projektgruppen bakgrunden 
till Kraftsamlingen, visar på statistik och kartläggningen som är gjord om situationen och läget på 
Sjöbo. Gruppen ensas om att kartlägga vad som är på gång i respektive verksamhet och vad som 
behöver göras för att kunna uppnå Kraftsamlingens mål: 

 

Nästa steg blir att påbörja en dialog om hur förvaltningarna och dess verksamheter kan bidra till 
att motverka en fortsättning av den negativa folkhälsotrenden samt hur vi tillsammans kan skapa 
ett mer attraktivt och hållbart Sjöbo som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och 
fritidsutbud. Vad görs redan idag, vad mer kan vi göra, finns det något vi kan enas kring, i vad kan vi 
samverka? Alla får i uppgift till nästa möte att fundera på ovanstående och föra en dialog med 
andra medarbetare inom respektive förvaltningar.108 

 

Gränsgångaren tar en processledarroll i det arbetet. Tar fram en mötesstruktur och en 
processmatris där relevanta verksamheter, effekter, mål och aktiviteter framgår. Vidare etablerar 
hen ett arbetssätt med ’aktivitetspunkter’ för att tydliggöra handlingsperspektivet för deltagarna. 
Gränsgångaren tar fram en mötesmodell som appliceras på alla möten som hen ansvarar för: dels 
för att skapa tydlighet genom en enhetlig mötesstruktur och för hålla frågor och aktiviteter 
levande över tid.109 Gränsgångaren tydliggör för den nya förvaltningsövergripande 
projektgruppen att representanterna för respektive förvaltning ansvarar för att vidarebefordra 
information och resultat kring projektet inom sin förvaltning och genomföra överenskomna 
arbetsuppgifter och rapportera hur det går. I förslaget förväntas gruppen att träffas varannan 
månad. Rollerna och ansvaret definieras tydligt mellan projektdeltagare och projektledaren.110  

 

Tröghet och tystnad 

Arbetet med att få tekniska förvaltningen att agera gällande Torget och utemiljön går fortfarande 

trögt i slutet av 2018. Pengarna finns tillgängliga och kommunfullmäktige har gett ett 

 
107 Intervju 2018-11-22 
108 Borås 20181116 
109 Borås 20180208 

110 Exempelvis så skall deltagarna bidra med sina olika yrkeserfarenheter; Samordna framtagande av förvaltningens 
mål; förankra och följa upp målen i sina förvaltningar; rapportera till projektgrupp. Projektledaren skall vara 
drivande och samordnande. (Borås 20181116) 
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samverkansuppdrag till FOF och Tekniska för att åtgärda Torget. Gränsgångarens fortsatta 

påtryckningar på Tekniska förvaltningen möts av tystnad i organisationen: 

[…] jag försökte förklara vid första mötet med tekniska och säga att nu är det som så här att vi 

har gjort massa arbete på Sjöbo och vi har haft dialog med invånare och det finns mycket 

synpunkter ifrån dem och jag är väldigt angelägen att det arbetet kommer in i utvecklingen av 

torget. Punkt slut. […] och vårt mål är ju att det ska bli mer rörelse på torget och att man inte 

bara ser över en belysning. Men belysning är nummer ett, som de sa. Självklart. Och då så här, 

ja, men då ser vi över belysningen innan jul och nyår och så började vi prata om andra 

processer och då så här bara, ja, men då tar du [områdeschef] med dig det här till tekniska … 

och så ska han [områdeschef] återkomma med hur långt de har kommit i de här processerna, 

för jag säger bara att det är dags att boka ett nytt möte. Ja, men de… och jag har skrivit tre 

mejl eller någonting och det kommer ju aldrig något svar. [Har pratat med andra chefer som 

inte heller vet hur situationen skall hanteras] Ska jag liksom ligga på eller inte ligga på? 

Medans jag är inte alls rädd för att förlora någon relation för jag tycker faktiskt någonstans att 

det kommit från så jäkla många håll att det är så dåligt, så undermåligt [utemiljön på Sjöbo], 

alltså det är ju inte tillgängligt ens på torget. Så måste man faktiskt ta itu med den. Det är 

pinsamt. Lägg varenda liten krona på det nu, akut. De har fortfarande inte fixat belysningen.111 

 

Gränsgångaren känner att hon måste vända sig till förvaltningscheferna och att man behöver en 

ny arbetsgrupp med bredare representation för att driva frågan vidare: 

Men jag känner att jag måste … Jag ska ta det här med [förvaltningschef för FOF], det måste 

vara liksom förvaltningscheferna sinsemellan. De måste liksom sätta ner hela handen, tror jag, 

liksom tillsagt gäller: ”nu jäklar, nu får ni lyssna, nu måste det vara en arbetsgrupp”. För det 

är det jag känner att det kan inte bara vara ett möte mellan oss [Gränsgångaren och Tekniska] 

och jag vill ju också få invånardelaktighet i den gruppen. Men de jobbar ju inte så, så att det här 

blir ju liksom … vi måste omvandla ett [befintligt] arbetssätt, göra en synvända. 112 

Arbetet för att få till en gruppering leder till resultat. Under våren 2019 tillsätts en projektgrupp 
(”Projektledning Torget”) med syfte att utveckla torget och närmiljön. I den tvärorganisatoriska 
gruppen deltar även RISE som en extern part. Trots trögheter och ständiga hinder i kommunens 
olika verksamheter upplever gränsgångaren att det i slutet av 2018 börjar ”röra på sig”. 
Kraftsamlingen blir tack vare invigningen av medborgarlabbet synlig för fler invånare och lokala 
aktörer på Sjöbo. Intresset för Kraftsamlingen och medborgarlabbet ökar och gränsgångaren får 
hantera allt fler förfrågningar från civilsamhället. Samtidigt innebär det ökade flödet av 
människor att pressen på organisationen och på gränsgångaren ökar. Detta skapar en ohållbar 
arbetssituation. Återigen behöver organisationen vara flexibel och möta upp med resurser för att 
kunna hantera den allt mer ”spända” situationen: 

 

För jag tänkte också att jag skulle på det styrgruppsmötet  [20 december] lyfta fram det att alltså 
nu har vi ju ett projekt som växer faktiskt väldigt fort. Mer än vad vi kanske riktigt lyckas att 
hantera. Jag känner att det har blivit sårbart för mig. Ja, och hur hanterar vi de här, alltså 
projektorganisationen växer ju inte, utan det är projekt som växer. Kanske behöver man se 
över det. Finns det liksom mer resurser att sätta in, för vi vill ju väl, vi vill ju göra … Så nu 

 
111 Intervju 2018-12-07 
112 Intervju 2018-12-07 
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börjar det bubbla överallt på Sjöbo. Nu börjar liksom Borås GIF [idrottsförening] ha jätteplaner. 
[..] de ju fotbollssektionen också nere på Sjöbovallen, men den är ganska så liten,  men då har de 
planer på att bygga ut Sjöbovallen och utveckla kring det. Och mycket visionärt och har haft 
möten kring det och bjudit in kommunen och bjudit in mig. 113 

 

Kritiska röster 

Insändare i Borås Tidning 2018-11-21 

Vad har karusellen på Sjöbo kostat? 
Stadsdelen Sjöbo har fått pengar för att lyfta upp området och detta projekt startades med några 
möten i våras. I Framtid Sjöbos lokaler fick vi boende träffa ett antal personer från kommunen. 
Idéer bollades och skrevs upp och sedan skulle projektet vara i gång. Vi lovades anslagstavlor för 
att kunna följa utvecklingen. Inget hände förrän nyligen, en hel lokal har hyrts för att folk ska 
komma med idéer igen och till och med ansöka om pengar för desamma. Hittills har 
projektpengar runnit iväg i värdelösa möten och löner och nu ska dessa ges bort, som jag ser det, 
till ingen framtidsnytta. Sjöbo torg är slitet och fult, med rostiga stuprör, trappräcken, bänkarna 
söndriga och spelbutiken, Postnords utlämningsställe, drunknar i sin lilla lokal och får tydligen 
inte hyra något större och AB Bostäder får Sjöbos projektpengar. Jag vill gärna se svart på vitt 
hur mycket den här karusellen har kostat hittills. Vart tog idéerna från de första mötena vägen? 
Varför kan inte Sjöbo Framtids lokal utnyttjas?  
 

Gränsgångaren och dennes chef svarar på Kritiken i Borås Tidning 2018-11-21: 

Insändaren skriver att projektpengar runnit iväg i värdelösa möten till ingen framtidsnytta. 
Många dialogmöten har genomförts, men det går inte i dagsläget att uttala något gällande 
framtidsnytta då resultat ännu inte kan ses. Utgångspunkten är att utvecklingen ska ske i 
medskapande med dem som bor och verkar på Sjöbo, och detta har tydliggjorts vid varje 
dialogtillfälle. Gällande återkoppling har kontinuerlig muntlig information givits på de möten och 
arrangemang som projektet deltagit i. Dock har den skriftliga återkopplingen dröjt på grund av 
att projektledningen velat bredda perspektivinsamlingen och genomföra fler dialoger för att 
möjliggöra för fler röster att höras. Den senaste dialogen genomfördes den 1 september och 
efter det har dialoger sammanställts och presenterades vid starten av Medborgarlabbet den 13 
november. Sammanställningen finns nu uppsatt på Mötesplatsen och vidare återkoppling om 
framtida processer kommer att ges genom Mötesplatsen och Medborgarlabbet. Sedan projektet 
startade har Borås stad återkopplat dialogerna till tjänstemän, politiker och lokala aktörer. Detta 
för att föra en diskussion om hur man kan bemöta invånarnas behov och den utveckling de vill 
se. Dialogerna har visat att invånarna önskar fler kultur och generationsöverskridande 
arrangemang, vilket har bemötts genom tre tillfällen under våren. Erikslundsskolan och 
Sjöboskolan har intensifierat elevhälsoarbetet, erbjudit läxhjälp och utvecklat satsningen "Sports 
for you". Invånare har uttryckt en önskan om en breddad mötesplatsverksamhet samt att öppna 
upp den gamla biografen. Det pågår en process där man inom kommunen, AB Bostäder och 
föreningar ser över möjligheterna med att bygga ihop mötesplatsen, fritidsgården och biblioteket 
tillsammans med föreningsverksamhet under ett och samma tak. Planen är att använda biografen 
som kärna. Det finns i nuläget en första skiss och processen fortsätter och kommer inom kort att 
lämnas till politiken för beslut. I dialogerna har det framkommit att man upplever otrygghet 
bland annat på grund av dålig belysning på Sjöbo torg och frånvarande vuxna. 
Belysningen kommer att åtgärdas inom kort och stadsdelsvärdar är på plats. Projektet har också 
möjliggjort för invånare att förverkliga idéer som inkommit på dialogerna genom att införa 
idébidrag på upp till 50 000 kronor. Det här är några exempel på vad som växt fram tack vare 
projektet och de dialoger som genomförts med invånare och lokala aktörer. Många processer är 

 
113 Intervju 2018-12-07 
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igång och för att lyckas genomföra positivt förändringsarbete krävs en stor portion uthållighet 
och delaktighet. Vi hoppas på invånarnas och lokalsamhällets fortsatta stöd i detta. *****, 
projektledare Kraftsamling Sjöbo, fritids och folkhälsoförvaltningen ******, verksamhetschef, 
fritids- och folkhälsoförvaltningen 
 

Sammanfattning 

Under uppstartsfasen genomför gränsgångaren 524 möten med varierande aktörer och 

organisationer (kommunala verksamheter, civilsamhället, regionala och statliga aktörer, 

myndigheter och boende).114 Se Tabell A3 i appendix för en lista på nyckelhändelser under året. 

Det är tydligt att projektledarrollen glider in i gränsgångarrollen som växer fram och blir allt 

tydligare. Kraftsamlingen visar sig kräva en omfattande gränsöverskridande interaktion, ständig 

koordinering och hantering av situationer som uppstår, vilket ställer krav på både gränsgångaren 

och den formella organisationen. Gränsgångarens utvecklar sitt arbetssätt över tid och 

processledarerfarenheter visar sig komma till nytta. Gränsgångaren ställs inför organisatoriska 

trögheter, får hantera konflikter och mottar själv kritik från varierande håll som central och synlig 

aktör i Kraftsamlingen. Under året börjar gränsgångaren arbeta med att ”pränta in” nya principer 

kring medskapande hos aktörer verksamma på Sjöbo, hos invånare och hos deltagande 

kommunala förvaltningar. Gränsgångaren möter oväntade kulturskillnader mellan förvaltningar 

som kräver hantering och konfliktlösning. 

En läges- och kunskapsbild skapas i samtal med professionen i början av året som lägger 

grunden för det fortsatta arbetet med Kraftsamlingen. Gränsgångaren inventerar samtidigt den 

’sociala strukturen’ i organisationen och relevanta verksamheter för att kunna inkludera 

nödvändiga aktörer i arbetet. Projektdeltagarna från RISE, Högskolan i Borås, Science Park 

Borås, Drivhuset, Grade UP, Innovationsplattform Borås, och Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen samlas för att etablera samsyn kring vision, projektupplägg och vilket 

ansvar respektive aktör har i projektet. Kraftsamling Sjöbo bäddas in i befintliga formella 

organisationsstrukturer som innovationsplattformens styrgrupp med förvaltningschefer 

(Styrgruppen), samhällsbyggnadsförvaltningens samarbetsuppdrag (samhällsbyggnadsprocessen) och 

lokala områdesnätverk på Sjöbo. Ett arbete startar för att mobilisera resurser, beslutsfattande, 

kompetens och professionen från den kommunala organisationen och verksamheter Sjöbo. Ett 

stort antal människor - varierande professioner, chefer, intressenter, projektdeltagare och 

beslutsfattare - samlas under året fysiskt exempelvis med hjälp av mötestekniker som workshops, 

men även genom personliga möten som initieras av gränsgångaren. Från den kommunala 

organisationer involveras runt 200 personer i arbetet under året. 

Medborgardialoger genomförs på Sjöbo och det görs försök att integrera invånarnas 

önskemål i planeringsprocesserna som pågår i olika förvaltningar. Gränsgångaren försöker 

etablera kopplingar mellan lokalsamhället på Sjöbo och relevanta delar av den formella 

organisationen. Det visar sig vara svårt att få relevanta förvaltningar att agera och prioritera om 

sina verksamheter baserat på invånarnas önskemål i den takt som upplevs vara nödvändigt. 

Gränsgångaren försöker påskynda planeringsprocesser hos förvaltningar och uppmanar till 

handling och fokus på Sjöbo. Inledningsvis lägger gränsgångaren mycket kraft och arbete för att 

etablera samsyn kring Kraftsamlingen för att bygga legitimitet för Kraftsamlingens arbetssätt 

över förvaltnings-, bolags- och nämndgränser. Det är ett arbete som leds av gränsgångaren. 

Exempelvis samlas ledande politiker från relevanta nämnder, bolag och kommunledning, i en 

gemensam process i syfte att etablera en bred samsyn kring vilka prioriteringar och åtgärder som 

krävs från respektive nämnd och förvaltning gällande utvecklingen på Sjöbo.  

 
114 Källa: Kalenderdata från gränsgångaren. 
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Medborgarlabbet som en medskapande och tillåtande miljö etableras i slutet av året, 

innovationspotten introduceras och en gränsöverskridande beredningsgrupp för 

innovationspotten skapas (”Sjöboråd”). Processen kring Allaktivitetshuset kommer igång 

sommaren 2018 och gränsgångaren samlar tre förvaltningar i syfte att etablera samsyn kring 

riktning och framtida verksamhetsinnehåll. Ett konceptförslag tas fram i början av sommaren 

och uppdrag ges till arkitektfirman Krook och Tjäder för att ta fram skisser på ett 

Allaktivitetshus utifrån konceptförslaget.  

Nya organisatoriska strukturer som är tänkt att främja gränsöverskridande samordning, 

samverkan och beslutsfattande skapas och implementeras under året av gränsgångaren baserat på 

de problem som uppdagas i arbetet med Kraftsamlingen (för en lista se Tabell A2, Appendix). 

Under hösten 2018 skapar gränsgångaren en tvärsektoriell projektgrupp för allaktivitetshuset 

(”Projektgrupp Allaktivitetshuset”) för att kunna intensifiera arbetet. En handlingsinriktad och 

gränsöverskridande projektgrupp (”Projektgrupp Kraftsamling Sjöbo”) etableras under hösten 2018, i 

syfte att samla alla relevanta förvaltningar i en gemensam problemlösningsprocess. Denna 

projektgrupp kopplas av gränsgångaren samman med den etablerade förvaltningsöverskridande 

styrgruppen (”Styrgrupp kraftsamling”). Ansvaren för att samordna och upprätthålla 

kommunikation mellan dessa grupper ligger på gränsgångaren. Gränsgångaren utvecklar metoder 

och verktyg för att kunna åstadkomma ett tydligt och strukturerat arbetssätt kring möten, 

uppföljning, informationsspridning och gränsöverskridande samordning.  

Vidare uppdagas problematiska institutionaliserade strukturer på Sjöbo kring 

Mötesplatsens kopplat till en grupp äldre på Sjöbo. Förändringarna kring Mötesplatsen leder till 

konflikter som gränsgångaren får hantera tack vare den kommunala oviljan att hantera 

situationen. Allt fler organisatoriska glapp och brister synliggörs genom det gränsöverskridande 

arbetet och gränsgångaren försöker hitta konstruktiva sätt för att kunna hitta lösningar på dessa 

brister. Exempelvis genom att skapa nya gränsöverskridande forum, nätverk och 

samverkansmiljöer, mäkla mellan aktörer och jobba med konfliktlösning. 
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Kapitel 5 – Från kraftsamling till krafttag 
Krafsamlingsfas 2019-2020 

Mitt namn är **** jag bor på Sjöbo. 
Jag såg att ni hade fixat en liten verksamhet som medborgarhus [Medborgarlabbet] så att folk på Sjöbo kan 
samlas, umgås och ha det trevligt. Det är nämligen så att jag har en ide som jag har tänkt på. Jag är duktig på 
att baka göra olika slags bakelser kan nästan allt inom bakelser och lite till. Det jag tänkte på är att jag kan 
erbjuda min tjänst av att baka goda bakelser och ordna fika och sånt till folk när dem samlas i lokalen. Den 
15 [November] såg jag att ni har öppet för samling att folk ska komma och samlas där, fika och umgås. Om 
ni är intresserade av mitt erbjudande så kan jag baka massa goda saker inför den 15 och liksom visa upp för 
er också vad det är för nåt jag gör helt gratis som en liten uppvisning.  Jag är 4 barns mamma. Jag har ganska 
många idéer. Vi kan ordna massa kalas för barn inte så dyrt heller som på alla andra ställen. Jag har lite kapital 
för att kunna börja och utveckla verksamheten. Jag skulle gärna vilja träffa dig och prata om det Om du nu 
tycker att det låter bra. Jag tänkte kanske vi kan samarbeta o fixa ett litet kafe för ett rimligt pris både för er 
och för mig och framförallt kunder. MVH **** (Brev till gränsgångaren den 2018-11-07). 

 

 

Aktiviteter tar fart 

Året 2019 inleds med kritik. En Sjöbobo hör av sig till kommunstyrelsens ordförande och klagar 

på att ”ingenting händer” inom Kraftsamlingen. Kritiken når gränsgångaren via hennes 

förvaltningschef som menar att ”nu får det hända någonting”. Trots att Kraftsamlingen börjar visa 

på resultat går det fortfarande trögt kring de mer påtagliga processerna som upprustning av 

Torget och Allaktivitetshuset. Många processer fortlöper men resultaten är inte synliga eller 

påtagliga för invånarna och politiker. Det har tagit över ett år för att få det kommunala 

maskineriet att rulla. De resultat som har uppnåtts under 2018 har till stor del varit av 

organisatoriska och institutionell art. Exempelvis nya samverkanskonstellationer, nya arbetssätt 

och gränsöverskridande nätverk. I början av 2019 intensifieras arbetet med att ta fram en 

förvaltningsövergripande handlingsplan för Kraftsamling Sjöbo. Projektgrupp Kraftsamling Sjöbo 

arbetar fram sex mål för det fortsatta arbetet på Sjöbo1, börjar med att kartlägga organisatoriska 

hinder och tar fram strategier och aktiviteter för att kunna uppnå målen. Sjöbogruppen tar i början 

av året fram en aktivitetsplan för Medborgarlabbet. Ambitionen är att erbjuda minst en aktivitet 

per vecka gentemot invånarna. Utöver de aktiviteter som planeras, pågår redan evenemang fyra 

dagar i veckan sedan början på året (teknikcafé, tjejgrupper, programmering för barn, bokcirkel 

och drop-in-tid på onsdagar och torsdagar). Borås Stad, Hemgården och RISE hjälps åt med 

bemanning och aktivitetsinnehåll på medborgarlabbet. Aktiviteter på labbet börjar marknadsförs 

via sociala medier och under Mars 2019 etableras metoden med månadsblad.2 Stadsdelsvärdarna 

börjar bli etablerade på Sjöbo och deras fysiska närvaro tycks uppskattas av verksamheter på 

Sjöbo.3 Under våren börjar åter diskussionen om behovet av att ”bredda” 

mötesplatsverksamheten kring Mötesplatsen och även diskussioner om Allaktivitetshuset. Sociala 

omsorgsförvaltningen (SOF) och vård- och äldreförvaltningen (VÄF) bjuds in i diskussionen om 

framtida verksamhetsinnehåll på Mötesplatsen. Gränsgångaren får under våren personalmässig 

förstärkning kring de administrativa delarna i projektet och hjälp med bemanningen i 

Medborgarlabbet som utökas med fler tjänster.  En utvecklingsledare för folkhälsa har ansvaret 

 
1 1. Förbättrade studieresultat; 2. Ökat deltagande i föreningslivet; 3. Ökad delaktighet/ inflytande i samhället: 4. 
Ökad psykisk hälsa och sociala relationer; 5. Ökad trygghet; 6. Ökad meningsfull sysselsättning (Borås 20190115) 
2 Borås 20190312. (protokoll från styrgruppen) 
3 Vilket framgår av protokoll från Områdesnätverk och Nätverk Barn och Unga. Stadsdelsvärdarna utgår från 
medborgarlabbet som plats. 
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för att hålla ihop Områdesnätverket på Sjöbo. Projektansökningar fortsätter att strömma in från 

invånare (till innovationspotten) och de flesta ansökningar beviljas efter små justeringar. Några 

av de kommunala verksamheterna som finns på Sjöbo (Mötesplatsen, AB Bostäder, 

Medborgarlabbet, Fritidsgården och biblioteket)4 börjar marknadsföra varandras verksamheter 

och aktiviteter genom sina respektive upparbetade informationskanaler.5Gränsgångaren får även 

till sig på att det sker någon slags förändring av attityder på Sjöbo: 

 

**** [gränsgångarens kollega] är ute och träffar väldigt många olika parter, och hon i sin tur har 

fått höra och fått bemöta väldigt positiva människor, och även personalen på mötesplatsen, 

fritidsgården och biblioteket, får höra av invånare att "Nu börjar det ju hända saker" här på Sjöbo 

och de som har varit de mest tråkiga och negativa, har liksom, ännu fler av [den gruppen], har 

vi ju "fått med”. Jag tror inte att det är någon som liksom säger "det händer ju ingenting". Jag har 

inte hört det på jättelänge.6 

 

Samverkansstrukturerna med Områdesnätverk Sjöbo, Nätverk barn och unga 10-16, och den 

verksamhetsövergripande projektgruppen för kraftsamlingen, tycks sammantaget bidra till bättre 

samverkan mellan verksamheter på Sjöbo erfar gränsgångaren. Sjöboskolan börjar samverka 

kring aktiviteter som sker utanför skoltid och således utanför skolans ansvarsdomän: 

 

Det är nya personer på plats, tex. […] en ny rektor på Sjöboskolan, som är helt på allt: "Ja, men vi 

kör" så att deras ungar skall komma och ha odlingsverkstad tillsammans med AB Bostäder på 

medborgarlabbet, i fyra tillfällen och så skall de bygga upp ett växthus där, så att växthuset ligger 

kvar fram till sommaren...i fönsterna, så att de kan gå dit och visa sina föräldrar, tänker vi, att det 

blir lite mer rörelse. 7 

 

Medling och diplomati 

När det kommer till processen kring allaktivitetshuset blir det tydligt att det finns en fortsatt 

intressekonflikt mellan Kultur och FOF. Kostnaden för Allaktivitetshuset är i början av året 

beräknat till 25 miljoner kronor. De framtida driftkostnaderna är fortfarande osäkra med tanke 

på att det verksamhetsinnehållet inte är definierad. Investeringen som berör ombyggnation av 

Biografen måste dessutom förankras hos kommunledning och central ekonomistyrning under 

våren. Samtidigt råder det olika synsätt och bilder av vad som skall åstadkommas i den nya 

verksamheten.8 Delvis handlar frågan om framtida driftkostnader och vilken förvaltning som 

skall bära den största kostnaden för drift och underhåll. Kulturförvaltningen strävar efter ett 

”traditionellt bibliotek” och Fritids- och folkhälsoförvaltningen strävar efter en ”flexibel 

verksamhet” som går att anpassa till varierande behov. Denna mål- och värdekonflikt är delvis 

anledningen till att processen kring Allaktivitetshuset har dragit ut på tiden. Gränsgångaren 

menar att det är viktigt att förvaltningscheferna kommer överens innan frågan om 

Allaktivitetshuset skall diskuteras på kommunalrådsberedningen i april:  

 

 
4 Familjecentralen tycks enbart kommunicera sin egen verksamhet via sociala medier. 
5 Exempelvis via sociala medier som instagram och facebook. 
6 Intervju 2019-04-19 
7 Intervju 2019-04-19 
8 Workshop med gränsgångaren och AA på Innovationsplattform Borås 2019-02-18. Fältanteckningar 2018:01:87 
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 [förvaltningschef FoF] och [förvaltningschef Kultur] har suttit ner lite för att de inte har varit 

helt överens kring uppdraget med allaktivitetshus, och det blev jag väldigt varse om. Jag satte 

ihop ett möte med dem och [de var oense] och det var konfrontation som var bra, tror jag, för 

att man måste synliggöra vissa bitar. Och jag blev väldigt varse om att så här kan de inte hålla på 
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en KB [kommunalrådsberedning]. Det går inte. Ja. Och det har resulterat i att det ska bli en 

projektstudio [igen] faktiskt kring alla mötesplatsers [det vill säga hela kommunens] samverkan 

med kultur. Den här helhetslösningen, hur man kan nyttja samlokalisering och samfinansiering 

och så. Inte bara för Sjöbo utan alla enhetschefer från alla mötesplatser och från kulturen.9 

 

Frågan om hur dessa två förvaltningar skall samverka kring en gemensam verksamhet visade sig 

vara större än frågan om allaktivitetshuset på Sjöbo. Verksamhetsupplägget i allaktivitetshuset på 

Sjöbo var tänkt att bli mallen för de framtida mötesplatser och allaktivitetshus i Borås och 

lärdomar från mötesplatserna på Norrby- och Hässlehuset skulle tas tillvara på.10 De respektive 

förvaltningarna sökte fortfarande efter sina roller och arbetssätt efter omorganisationen som 

skedde 2017. I mötet mellan förvaltningarna som berörde allaktivitetshuset intog gränsgångaren 

en förmedlande och diplomatisk roll för att få processen att gå framåt: 

Ja, och det blev nog väldigt tydligt när jag kanske pressar lite. ”Vad är din roll och vad är din roll?” 

Och då synliggörs skillnaderna. Och att jag kanske inte bara höll med vår egen förvaltning 

vilket blev kanske ett litet svek för vår förvaltningschef, men där är ju det här med 

gränsgångare och … Jag får ibland ta lite såna här obekväma roller och jag vet att innerst inne 

känns det bra, men ibland så svajar jag också och då kan jag nästan bli lite rädd och tänka bara 

”åh, vad har jag gjort nu? Var det så bra?” 11 

Problemet visade sig i grunden handla om gränser. Verksamheter (bibliotek, mötesplatser, lokal 

utveckling) som förr låg under samma ”organisatoriska tak” separerades efter omorganisationen 

2016/17 och förväntas nu åter samverka kring en gemensam verksamhet, fast denna gång med 

separata budgetar, separata förvaltningschefer och olika politiska nämnder: 

Så har de [förvaltningscheferna] till exempel inte tydliggjort något uppdrag kring den här 

samlokaliserade verksamheten innan, utan här står man sen då med olika ägare av verksamheter 

som ska samköra under ett och samma tak. Och det är klart att det blir slitningar när man inte 

har diskuterat vissa saker innan. Men sen så tycker jag att det är viktigt att ... som i den här 

projektstudion som kommer att bli, att man lyfter för- och nackdelar, för att jag tror att Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen tycker till exempel att kulturen är så rigida och de vill hålla fast vid sin 

rigida syn på biblioteksverksamhet och deras öppettider. Samtidigt så kan jag förstå att man 

kanske inte ska ha bibliotekspersonalen till allt. Vi har andra verksamheter som har öppet på 

kvällar. Varför kan man inte lika väl använda den personalen på kvällar? Varför ska man använda 

all personal till allt? Medan foffen [Fritids- och folkhälsoförvaltningen] då tycker att jo, men ska 

man ha samlokaliserad verksamhet så ska alla ställa upp. Och jag håller inte riktigt med om det 

för att jag kan tycka att ibland kanske det är bra att dela av stora hus, att inte allt ska vara öppet, 

för det kostar att ha allting öppet med personal också. Och det finns andra sätt att lösa saker 

och ting på. Och vill man till exempel som biblioteksverksamhet stänga av med väggar och låsa 

för att man är rädd för stöld och så med vissa böcker, det tycker jag att ja, men gör det, det är väl 

fine. Man kan säkert hitta någon annan typ av lösning om man skulle vilja lämna tillbaka böcker 

 
9 Intervju 2019-03-07 
10 All mötesplatsverksamhet flyttades från Stadsdelarna 2016/17 (när stadsdelarna togs bort) och delades upp i olika 
förvaltningar: biblioteksverksamhet till kulturförvaltning, mötesplats för äldre till vård- och äldreförvaltning, 
fritidsgårdsverksamhet till Folk- och fritidsförvaltningen och övrig Mötesplatsverksamhet till Folk- och 
fritidsförvaltningen. Nu förväntades verksamheterna samsas kring Mötesplatserna igen, fast denna gång med 
starkare gränser mellan förvaltningar- och nämnder. (se tabell A1, Appendix) 
11 Intervju 2019-03-07 
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på kvällarna. Det är väl inga problem. […] Och det är så att det är jobbigare för dem som har 

kvällstjänster för det är jobbigare att pyssla och det är mer sjukfrånvaro och det är inte helt lätt 

att anställa de obekväma arbetstiderna. 12 

Det råder hos förvaltningarna således olika syn på personalpolitik, verksamhetsinnehåll och på 

vilket sätt kostnader skall fördelas mellan förvaltningarna. Samtidigt menar gränsgångaren att 

Kraftsamlingen i sig framhäver andra värden än de rent förvaltningsekonomiska: 

Sen så är det med kraftsamlingar som jag tycker att man får också någonstans påpeka att man 

måste släppa på pengapåsen lite grann när vi har ställt oss bakom. Att vi måste visa invånarna att 

det är faktiskt viktigt, att vi också vill satsa på deras område. Och det finns många viktiga 

värden som vi ändå har diskuterat kring det här med allaktivitetshuset, just med att det kan 

skapa relationer över generationer. Det kan skapa relationer mellan flera kulturer. Det kan 

skapa bättre samverkan mellan föreningsliv och mellan offentliga verksamheter. Det blir 

ett gemensamt uppdrag för våra barn och unga som vistas. Ja, många synergier som vi kan få 

med oss av det, som det är viktiga argument för. 13 

Under våren hade parterna, efter en turbulent process, nått en överenskommelse om likvärdiga 

arbetsprinciper för hela kommunen: 

De [olika verksamheterna] blev tvungna att sätta sig ner och skriva en "Grundbeskrivning" av ett 
uppdrag - vad är uppdraget liksom egentligen, och det har också resulterat i att det har varit en 
projektstudio, mellan chefer, när det gäller Mötesplatsverksamhet och biblioteksverksamhet, och 
alla de här verksamheter....det handlar inte bara om Allaktivitetshuset, utan det är för att hitta en 
samsyn kring öppen mötesplatsverksamhet, att vi skall kunna synkronisera vårt bemötande till 
invånaren, både mellan kultur, öppen mötesplatsverksamhet och fritids öppenverksamhet, vilket 
kommer att resultera i positiva värden, för de samlokaliserade verksamheterna, som finns på 
Hässleholmen, Norrby, och skall bli på Sjöbo. 14 Och [arbetet i] projektstudion, det var högt och 
lågt, inte så positivt från alla håll. Det framkom ju att man har olika sätt att tänka, för hur man 
skall organisera Mötesplatsverksamhet. Det visste vi ju...och jag vet FOF-förvaltningen har ju sitt 
sätt att tänka och tycker att det är det rätta och kulturen tycker att sitt är sitt rätta....och så blir 
FOF förbannade att [kulturen] inte är så flexibla, och, att de är så rigida i sitt sätt att tänka, att det 
inte går att förändra, medans egentligen går det att ifrågasätta oss själva i det hela, hur flexibla 
och nytänkande är vi /skratt/ vi skall också ha vårt sätt. Medans jag egentligen inte är för det ena 
eller det andra, utan står där i mellan i "mellanmjölkens land" och jag "ser och hör vad ni säger" 
men, båda två har ju poänger, någonstans, men vi måste ju förlika, mötas någonstans. 15 

 

Under försommaren kvarstår de olika synsätten mellan förvaltningarna och nya sparkrav i 

organisationen innebär att det ekonomiska utrymmet för ett eventuellt allaktivitetshus krymper. 

Biblioteksverksamheten är fortfarande rädd om sin profession men samtidigt är samtalet 

konstruktivt och målsättningen om att få till ett Allaktivitetshus står kvar: 

 

Jag tycker att de för en bra, konstruktiv dialog nu. Så att det är positivt. Och det känns som att 
de samarbetar bättre, förvaltningscheferna och hittar möjligheter och försöka att se ”hur ska vi 
möjliggöra detta för att inte politiken ska säga nej?” Och bana vägen för det, för de vill verkligen båda 

 
12 Intervju 2019-03-07 
13 Intervju 2019-03-07 
14 Intervju 2019-03-07 
15 Intervju 2019-03-07 
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två. Och det är ju bra, tänker jag.16 

 

Sammanvävning 

De samhällsproblem verksamheterna i Sjöbo har pratat om under ett antal år, ”lyfts” i början av 

2019 till en handlingsinriktad struktur. Under våren 2019 börjar den nya 

förvaltningsöverskridande projektgruppen jobba med kartläggning av vad som sker eller planeras i 

respektive förvaltning och verksamhet kring Sjöbo. Gruppen skall ta fram en gemensam 

handlingsplan och effektmål som skall uppnås. Syftet med kartläggningen är ”framför allt att 

synliggöra vad görs inte. Finns det luckor? Vad kan vi göra mer och bättre.”17 Gränsgångarens 

arbetsuppgifter under våren går bland annat ut på att processleda den gränsöverskridande 

projektgruppen, delta på områdesnätverksmöten, träffa invånare och föreningar på 

Medborgarlabbet, skriva nämndärenden, avrapportera löpande till styrgruppen, hålla samman och 

projektleda externa projektpartners och driva på parallella processer kring upprustning av torget, 

realisering av allaktivitetshuset och åstadkomma en kulturförändring18 hos de olika 

verksamheterna på Sjöbo och hos invånarna. Gränsgångaren håller samtidig i ”kärnan” av 

kraftsamlingen som handlar om att hitta nya gränsöverskridande sätt att jobba med komplexa 

frågor som exempelvis… 

 

…de specifika sociala utmaningarna som man ska aktivt arbeta för att ta itu med för att kunna 

vända den negativa trenden som har trätt fram [på Sjöbo]. Och det handlar ju bland annat om 

vad kan till exempel individ- och familjeomsorgen, Social- och omsorgsförvaltningen 

tillsammans med AB Bostäder [kan] göra för att utmana den sociala och psykiska hälsan. När vi 

ser då att ensamhet och isolering och vi kan se också studieresultat som kan påverka den 

psykiska hälsan och där grundskolan har sin roll. Och där de också arbetat för att kunna få till en 

bättre kompetensutveckling med personalen på Sjöboskolan när det handlar om vissa metoder 

för att komma åt de här barnen som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som påverkar 

både psyket och skolresultat. […] [eller] till exempel Vård- och äldreförvaltningen [som] jobbar 

också aktivt för att nå de här ensamma äldre. Har påbörjat nya metoder för uppsökande 

verksamhet till exempel och hur kan man matcha att få volontärer till att stötta ensamma äldre 

till att komma ut och gå promenader tillsammans med dem. Vi har gjort en inventering vad 

som görs i respektive förvaltning. 19  

Projektgruppens inventering och analys är tänkt att ligga till grund för en handlingsplan som skall 

presenteras för styrgruppen under hösten 2019. Gränsgångaren ser arbetet som en långsiktig 

process där fler aktörer och samhällsdomäner kommer inkluderas i Kraftsamlingen: 

varje process har sin del i projektet och när man har kartlagt det här och man har kommit till det 

stadiet där saker börjar bli självgående så kan man gå på mer detaljer tänker jag. Och då 

tänker jag bland annat med sociala föreningars del som jobbar mycket med den psykiska ohälsan, 

hur kan vi involvera dem. Och där har vi börjat nysta till exempel i det här med föreningslivet. 

Och ****** då som har mer den här operativa rollen på Sjöbo nu, vi har verkligen fördelat 

våra ansvarsområden, har utvecklat ett föreningsnätverk som i dagsläget inte innefattas av de 

sociala föreningarna men tanken är att bjuda med dem också för att se alla föreningens roll, och 

 
16 Intervju 2019-05-22 
17 Intervju 2019-03-07 
18 Medskapande som filosofi 
19 Intervju 2019-03-07 
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framför allt de sociala föreningarnas roll i hur man kan utveckla den psykiska hälsan. Sen så 

tycker jag att Närhälsan har också egentligen, hälso- och sjukvården, en del i det hela men av 

erfarenhet så är det jättesvårt för de räknar pinnar. [läs: fokus på ekonomi] De har inte resurser 

att över huvud taget jobba med främjande och förebyggande arbete. Och jag har stångats 

blodig i mitt folkhälsoarbete tidigare.20 

 

Det handlar även på sikt att kunna ”väva in” regionala sjukvården (Närhälsan på Sjöbo) in i 

Kraftsamlingen och det pågår ett antal i projekt i gränsgångarens förvaltning som tangerar 

sjukvårdens verksamhet som borde kopplas ihop med Kraftsamlingen menar gränsgångaren: 

Vi har ett annat projekt också inom Fritid- och folkhälsoförvaltningen som har resulterat i att det 

ska anställas någon form av samordnande funktion på mötesplatserna som ska jobba med FYSS 

och FaR. Och FYSS är fysisk aktivitet på recept och det är i nära samarbete med Närhälsan. Och 

syftet är att minska patienter som självmedicinerar och självmotionerar, för det är väldigt mycket 

som man kan bota med motion och enkel rörelse. Och framför allt när det handlar om psykisk 

ohälsa så behöver man långt ifrån alltid äta så mycket mediciner och … Man behöver väldigt 

mycket hjälp och stöd med lågtröskelverksamhet för att komma in och bli fysiskt aktiv, och då 

kommer de att jobba ihop, tror jag, med Närhälsan. Det handlar om det, för att Närhälsan är de 

som skriver ut fysisk aktivitet på recept medan en samordnare som utgår från mötesplatsen 

förenar samverkan med de olika parter som ska göra den här lågtröskelverksamheten för 

individen som slussas ut från Närhälsan. 21 

Förvaltningscheferna i styrgruppen är lyhörda för Kraftsamlingens arbetssätt och hjälper löpande 

till att mobilisera resurser, tid och mandat på ett gränsöverskridande sätt.22  

 

HÄNDELSE 2019-04-29: Kommunalrådsberedning om Allaktivitetshuset 

 

Det är en lönsam satsning på ekonomiska! 

Under kommunalrådsberedningen (KB) motiverades investeringen på Allaktivitetshuset genom 

berättelser om positiva sociala och ekonomiska effekter som ett allaktivitetshus som bygger på 

medskapande kan generera. Exempelvis effekter som ökad lokalt engagemang, värdet av ökad 

tillit och värdet av att kunna fånga upp barn- och ungdomar innan de hamnar i ”utanförskap” 

och blir ”efterhandskostnader”. Resonemanget framgår av följande planeringsdokument som 

aldrig visades upp för politiker:23 

Sociala investeringar - till KB 
- på Sjöbo finns en del indikatorer som sticker ut mest negativt 
- investeringen skulle kunna ge dessa effekter 
- använda de mål vi vill nå 
- uppskatta tiden som invånarna har lagt ner på att tala om vad de vill ha kopplat till tillit och 
trygghet 
 
Hur många timmar har vi lagt ner på dialoger och vad har invånarna sagt? 
Före projektet 2016 

 
20 Intervju 2019-03-07 
21 Intervju 2019-03-07 
22 Intervju 2019-05-22 
23 Borås 20190412 
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- totalt 50 personer och ca 2 timmar = 100 timmar 
 
KS projektet [Kraftsamling Sjöbo] 
- information Jan -18, 54 inv a 3 timmar = 162 timmar 
- 72 inv 2 timmar = 144 tim 
- föräldrar 12 inv 1 timma = 12 timmar 
- barn 24 inv 1 tim = 24 timmar 
- socialdem 42 inv 1 tim = 42 timmar 
- pop up 100 besökare 1 timma = 100 timmar 
- idéburna 12 inv 2 tim = 24 timmar 
- återkoppling uppstart 60 inv 1 tim = 60 timmar 
- Sjöbodagen ca 100 inv a 1 timma = 100 timmar 
- Idébidragen idéburna Sjöborådet 3 inv 8 timmar = 24 timmar 
- Idébidragen 5 inv 4 tim = 20 timmar 
- Invånargrupp 7 inv 10 tim = 70 timmar 
- Aktivitetsgrupp Medb labb 5 inv 6 tim = 30 timmar 
- Arrangemang av invånare 1 inv 4 timmar = 4 timmar 
- Föreningsnätverket 8 inv 8 tim = 64 timmar 
Totalt: 980 timmar i underkant 
  
Hur förhåller sig det till det vi vet om tillit? 
Vad innebär det för Sjöbo om 12,8% hamnar i utanförskap? 
Vilka mål har vi sagt att vi vill nå? 
 
Utanförskap 
År 2016 bodde 1560 barn 0-19 år på Sjöbo 
12,8 % riskerar att hamna i utanförskap 
0-20 år investeringskostnad 3,6 mkr vilket för Sjöbo innebär 
5 616 mkr = 5,6 miljarder24 
 

För att hålla en mer positiv ton gentemot politiker fokuserade gränsgångaren, 
förvaltningscheferna för Kultur och FOF istället på vilket sätt Allaktivitetshuset skulle kunna 
bidra till stärka det sociala kapitalet på Sjöbo.25 Efter kommualrådsberedningen får 
förvaltningschefer signal från central ekonomistyrning om att minska investeringskostnader med 
25 % [vilket ungefär innebär -6 Mkr]. Kommunstyrelsen ville att projektgruppen skulle 
återkomma med ett nytt förslag utifrån de nya ekonomiska ramarna.26 Följande resonemang 
framfördes av gränsgångaren för kommunalråd, ekonomistyrning och utvalda nämndpresidier:  
 
Vi har sett det sociala deltagandet som ett sätt att skapa ett socialt kapital på Sjöbo! 
Vi har sett dialog i olika skepnader som vårt främsta verktyg i syfte att skapa en starkare 
samhörighet mellan de boende, deras stadsdel, civilsamhället och Borås Stad. Vi har tidigt i 
projektet bjudit in invånare och civilsamhället till informationsmöten i syfte att uppnå en 
förståelse för vad projektet innebär och tydliggjort att utvecklingen av Sjöbo kan endast ske om 
vi gör det tillsammans. Därför har vi i projektet anordnat olika dialogforum för att möjliggöra en 
samsyn kring vad som behöver utvecklas för att Sjöbo ska bli ett mer attraktivt och hållbart 
område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. Sammantaget har det 
genomförts åtta dialogtillfällen under 2018. Vi har även bjudit in invånare i etableringen av 
Medborgarlabbet då invånare deltagit både i workshops gällande utvecklingen av labbets miljö 

 
24 Borås 20190412 
25 Borås 20190429b 
26 Intervju 2019-05-22 
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och dess verksamhet. Invånare, föreningar och våra olika Mötesplatser har tillsammans arbetat 
fram ett aktivitetsutbud för våren på Medborgarlabbet utifrån invånarnas behov. Sammantaget 
har Sjöbobor deltagit och varit medskapande i projektet ca 980 h under året vilket är det 
socialt kapitalet. Vi har byggt upp sociala nätverk och band mellan olika individer och grupper 
- detta för att förtroenden ska kunna etableras. Vad vi behöver ha med oss i åtanken är att 
tilliten behöver underhållas - om vi inte fortsätter och tillvaratar medborgarnas 
synpunkter går tilliten snabbt förlorad.27 
  

Ide möter formell byråkrati 

Under hösten 2018 när Medborgarlabbet invigdes etablerades Innovationspotten och ett 

Sjöboråd. Sjöborådet beslöt att finansiera idén om att anlägga en discgolfbana på Sjöbo. Idén till 

discgolfbanan skickades in av boende på Sjöbo. Gränsgångaren kände vid tillfället till 

idrottsföreningen Borås GIF planer på att utveckla Sjöbovallen och kopplade därför samman 

invånaren med föreningen. Att anlägga en discgolfbana innebär att åtgärder måste göras på 

marken, vilket innebär att kommunens planprocess aktualiseras. Gränsgångaren tog på sig rollen 

av en ”idébärare” och lotsade in iden in till den kommunala byråkratin. En för invånaren tillsynes 

”enkel fråga” visade sig innehålla många komponenter, som exempelvis varierande lagstiftning, 

frågor om markägandeskap, bygglov, fem förvaltningar som behövde involveras, ansvarsfrågor 

och frågor om ekonomiska konsekvenser: 

Och de [eldsjälarna] har gjort väldigt mycket research och det är positivt att föreningen har ett 

engagemang tycker jag. Det måste man ta vara på och då måste vi också ha ett snyggt 

bemötande tycker jag från kommunens sida, men det blir samma part som också blir delaktiga i 

discgolfbanan. Så en svårighet blir att de ska få ett delbidrag i det stora hela. Och båda två 

handlar om, egentligen, en del i stadsplanering också, för att bara få anlägga en discgolfbana 

[innebär ett] intrång på att förändra skogen, röjning, vems är marken, placering, drift och 

underhåll, vad säger detaljplan och så vidare.28 

Men är det inte bara att ”köpa lite korgar och ställa ut där?” undrar en invånare under ett möte på 

Medborgarlabbet. Men samtidigt blev det för gränsgångaren tydligt det att det inte fanns någon 

vana eller befintliga arbetssätt av att gå föreningar och invånare till mötes i den ”nya” 

organisationen29. Konsekvensen blev att gränsgångaren blev tvungen att ”trampa in” nya 

gränsöverskridande stigar mellan förvaltningarna och mellan lokalsamhället och kommunen: 

men då har de [föreningarna] inte fått veta någonting. För att de tror att allting är genomförbart. 

Och det är så viktigt hur man sköter kommunikationen och är ärlig, och om man inte vet så 

tar man reda på det. Men då blev vi varse om att de hade i sin plan … Eftersom de [Borås GIF] 

inte visste om [att man behövde] bygglov så lovade vi från Borås Stads sida [att hjälpa till] Och 

jag har utsett ***** då som är utvecklingsledare som kontaktperson för dem som idébärare så 

varje idé har sin kontaktperson. Men ***** visste inte hur hon skulle väga så då fick jag ta över 

den här bollen. ”Men hur brukar ni bemöta föreningar?” ”Nej, vi brukar inte bemöta dem. De får sköta det 

här själva”. ”Ja, men vet du … Vad är det som gäller? Hur får jag reda på vad är det för typ av mark? Vems 

 
27 Borås 20190429b. Presentationsmaterial. 
28 Intervju 2019-03-07  
29 Under kommun- och stadsdelstiden fanns det i Sjöbo upparbetade arbetssätt för att arbeta med lokalsamhället. 
Dessutom hade kommun- och stadsdelarna ett helhetsansvar kring sina geografiska områden och agerade som ”en 
röst” mot facknämnder som hanterade exploateringsärenden. (Se Figur 21, Appendix). Det har samtidigt funnits 
formella kanaler för att kunna initiera idéer från invånare, exempelvis ePetitioner där invånare kan lägga upp idéer 
och få stöd för sina förslag. Dessa ärenden bereds sedan av kommunstyrelsen.  
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är marken? Alltså ni måste hjälpa en förening med vem de ska kontakta, vem de ska söka bygglov hos. Man 

måste hjälpa”. Man kan i så fall till och med ha pratat med Tekniska [förvaltningen] och Mark och 

Exploatering [MEX] som har hand om vissa processer. ”Ja, hur ska vi förhålla oss till föreningen?” 

Har man inte gjort det? Nej, det verkar inte så. 30 

 

Gränsgångaren börjar under våren koppla samman relevanta förvaltningar och kompetenser för 

att iden skall kunna hanteras och integreras i planeringsprocessen: 

Men då blir det att jag drar ihop ett möte. Jag tar kontakt med Mark- och Exploateringschefen. 

”Hallå, vi är i ett akut läge”. Och jag måste ha **** från Tekniska [ansvarar för park och 

grönområden] och jag måste ha den och den och den personen, och alla kunde inom kort varsel. 

Fantastiskt. Och så bjuder jag in ****chefen från oss [FoF]. Och egentligen så skulle jag kunna 

tycka att det är han som över huvud taget ska ta initiativet till det här. Det är självklart. Det ligger 

inom ramen för hens uppdrag, men hen gör inte detta. […] Det var jag som ledde mötet 

för att det var jag som hade frågeställningarna och jag skulle träffa idébäraren på kvällen för 

***** kunde inte, som var kontaktperson, och då skulle vi vägleda dem [eldsjälarna].31 

Under mötet visade sig att marksituationen var komplicerad. Den eventuella discgolfbanan och 

de framtida aktiviteterna kan komma att påverka stadens olika ansvarsområden. Nyttan av att 

anlägga ännu en discgolfbana ifrågasattes från experterna som såg mer strategiskt på frågan.  

Och för att också ta reda på vems är marken, och det är [tekniska förvaltningens] mark. Och det 

var parkmark och enligt detaljplan är det parkmark fast det [i realiteten] är skog, det är inga 

parker. Så får inte parkmark upplåtas till någon annan än kommun och det får inte ske 

några arrenden. Och det här var meningen att det skulle bli en föreningsdriven aktivitet för att 

det över huvud taget skall gå att genomföra. Och enligt detaljplanen så får det inte vara ett ansvar 

från en förening på grund av att kommunen ändå har det sista ansvaret om det sker olyckor. Om 

det sker skada på naturen, […] brand och så vidare som kanske någon annan har förorsakat, så 

då vill man ha en kommunägd drift och underhåll av det här. Och dessutom så såg också 

tekniska ... blev också ett hinder för att de ser att den här typ av anläggning kan ge stora skador 

på våra träd för att de här discarna som är så pass hårda. Och att ”det finns 5,5 discgolfbanor i Borås 

Stad. Varför ska man behöva [en till på Sjöbo]”? 32 

Men gränsgångaren stod på sig och påtalade att detta är en viktig satsning. Kraftsamlingen har 

som ambition att jobba medskapande och främja lokalt engagemang och delaktighet i 

samhällsutvecklingen. Det är viktigt att kunna visa på resultat, att idéer som kommer från 

invånare realiseras eller att de hanteras på ett professionellt sätt. Tekniska förvaltningen och 

Mark- och Exploatering är viktiga parter för att kunna realisera idéer: 

Men efterhand så fick vi nog dem till att förstå att de har en jätteviktig del i själva 

kraftsamlingen. Alltså de måste skapa förutsättningar för att kunna göra förändringar för att 

överhuvudtaget ge föreningen möjlighet att få till mer rörelse, få till mer föreningsaktivitet som 

är någonting som står som ett av våra mål. Och det insåg de också, men ... Och då blev de 

varse om att ja, finns det några avtal för att Borås GIF har redan aktivitet som bedrivs på 

Sjöbovallen. Det visste inte fritid- och folkhälsoförvaltningen, om det hade skrivit något avtal 

med Borås GIF och då visste inte mark och exploatering. Har det inte skrivit några avtal om hur 

 
30 Intervju 2019-03-07 
31 Intervju 2019-03-07 
32 Intervju 2019-03-07 
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man ska vistas på den här marken och vad den ska användas till så har vi dragit igång en härva 

här nu som kanske behöver göras justeringar och förändringar och göra det rätt från början. […] 

Och så insåg de att ”ja, men då kanske vi måste göra förändringar i detaljplanen. Det kanske är dags att se 

över”. Ja, och det är väl jättebra om det blir så, så klart.33 

Efter upprepade möten med inblandade förvaltningar upplevde gränsgångaren att det hade skett 

en viss ”förskjutning” i både attityder och insikter hos de ”hårda” förvaltningarna: 

och de fick väl förståelsen för de mjuka värdena på ett helt annat sätt än vad de hade innan. 

Och jag tror att det verkligen behövdes, det här mötet, för framtida samarbeten också. För 

att det finns en inställning på Fritid- och folkhälsoförvaltningen, att [tekniska och mark- och 

exploatering] är så jävla svåra att ha att göra med. […] och jag förstår inte varför har man den 

inställningen, att de ska vara så svåra att ha att göra med? Jag upplevde inte att de var så svåra att 

ha att göra med. […] Jag tycker att [Mark- och exploateringschefen] var helt fantastisk och 

klarsynt, men det handlar om kunskapen. Och det var också min inställning inför mötet, att vi 

träffas för att jag inte har en kunskap kring de här frågorna. Ni [experter] måste bistå mig med 

förståelse för att jag måste vara tydlig och konkret mot de som ansöker [inom Kraftsamling] om 

saker och ting. Och skulle det vara helt kört så får man säga det nu. Alltså det går inte att 

komma sen om ett par månader för då har de skapat ännu mer förhoppningar och förväntningar. 

Och det är så det har skett, tror jag, lite innan, när jag läser mellan raderna och får en viss känsla. 

34 

Det tar alltså inte helt stopp på mötet med experter och planerare. Under arbetets gång föds en 

kompromiss där tekniska, fritids- och folkhälsa, mark- och exploatering och invånare (som inom 

förvaltningen representeras av gränsgångaren) försöker arbeta för en lösning som ”fungerar” för 

alla inblandade parter: 

Så då ska de [experterna] ta reda på vissa saker och så skulle vi ta reda på vissa saker och hur vi 

ska gå vidare. Och det resulterar också i det här mötet, för att de blev väldigt varse om att det vi 

vill skapa på Sjöbo och vad som är syftet med det här Sjöbo Arena överhuvudtaget. Det är att 

det ska bli mer rörelse ner mot Sjöbovallen och sen att det ska bli mer rörelse mot torget i och 

med allaktivitetshuset. Det är två delar. [Mark-och exploateringschefen frågade ifall] det blir mer 

rörelse ner mot Sjöbovallen genom att man gör en discgolfbana där nere? Man kanske ska göra 

en discgolfbana som ett stråk ner till Sjöbovallen rakt igenom skogen istället? Det var framför allt 

[Mark och exploateringschefen] som kom med den idén, tanken, och det tyckte jag var jätteklokt. 

Sen så är det en längre process för tekniska ska acceptera att röja ner träd och kanske få 

belysning i skogen. Jag vet inte ifall det behövs belysning i och för sig när det är en 

discgolfbana, men ska det bli mer rörelse där så kanske det behövs då. Men det var i alla fall en 

intressant tanke som de inte var helt emot. Jag tror inte att Borås GIF eller invånare är heller 

emot. 35 

 

Tekniska förvaltningen, som enligt rådande detaljplan ansvarade för marken, var inte intresserade 

av att anlägga och sköta en discgolfbana på Sjöbo. Trots alla vällovliga ambitioner tyckes frågan 

hamna i ett organisatoriskt mellanrum. Arrende av allmänna platser är inte möjligt36; att ändra en 

detaljplan kan ta flera månader och måste i sådana fall prioriteras upp av politiker i 

 
33 Intervju 2019-03-07 
34 Intervju 2019-03-07 
35 Intervju 2019-03-07 
36 Borås 20190404 
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kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden; tekniska förvaltningen som sköter marken, 

ville inte ta på sig fler uppgifter och kostnader. Här krävdes ett mått av kreativitet. 

Gränsgångaren föreslog att discgolfbanan skulle bli ett test, en tillfällig lösning under några år. 

Mark- och exploateringsavdelningen bekräftade att discgolfbanan sannolikt inte kommer att 

bryta mot rådande detaljplan ifall upplägget kan vara tillfällig. Det visade sig även att Tekniska 

Förvaltningen hade planer att sköta om området genom röjning av sly, vilket bidrog till en 

”öppning” för att kunna skapa förutsättningarna för en inbäddad naturbana. Gränsgångaren 

fortsätter driva frågan och agerar som medlare mellan förvaltningarna och mellan staden och 

Borås GIF. En projektgrupp tillsätts under våren för fläta samman idébärarnas kompetens, 

Borås GIF och engagemang och Tekniska förvaltningen som planerade röja sly i skogsområdet. 

Exempelvis görs gemensamma besök i skogen för att diskutera bansträckning och vad som 

behöver göras. Under Maj 2019 annonserar Kraftsamling Sjöbo och Borås GIF att en 

discgolfbana kommer att öppnas under hösten 2019. Borås Tidning skriver en artikel: 

Hört talas om Sjöbo Arena?  

- Skylten är ett första steg för att få i gång projektet, säger Ulf Fransén från Borås Gif. Visionerna 

sträcker sig mycket längre än så - ett rejält ansiktslyft står för dörren. [...] På några års sikt ska 

området utvecklas till ett fullfjädrat frilufts- och rekreationsområde, lite som en variant av 

Kransmossen. En möjlig bromskloss i förvandlingen av det som tidigare hette Sjöbovallen är 

detaljplanen från 1953 som till stor del pekar ut området som parkmark, och inte idrottsmark. 

Kommunen ser positivt på Borås Gifs engagemang för närområdet, en plats med outnyttjad 

potential i stadens friluftsliv På gång är en hinderbana och en discgolfbana. [...] Dessutom vill vi 

se bättre belysning och säkrare vägar hit. [...] Vi har inte hittat samarbetsformerna på Sjöbo 

riktigt tidigare men det är roligt att det tas initiativ, säger Hans Andersson, verksamhetschef på 

fritids- och folkhälsoförvaltningen. [...] Här på Sjöbo har vi fått in lite nya ledare samtidigt som 

kommunen har sitt projekt Krafttag Sjöbo [Sic! Kraftsamling], förklarar Ulf Fransén Borås Gifs 

nytändning. I juni ska politikerna i fritids- och folkhälsonämnden ta upp frågan om ett framtida 

frilufts och rekreationsområde på Sjöbo.37 

 

Tekniska utför nödvändiga markarbeten under sensommaren, sätter upp skyltar och lägger upp 

banan i samarbete med Borås GIF. Under hösten 2019 öppnas discgolfbanan. 

 

 
37 Borås Tidning 2019-05-16. Nu är Sjöbovallen redo för ett skönhetslyft. 
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Figur 11. Discgolfbanan annonseras i sociala medier. 

Närmanden 

Tekniska förvaltningen lägger in arbetet med Torget och belysningen i sin projektmodell och 

planeringsarbetet börjar i början av 2019 och är öppen för att fler deltagare i projektgruppen. 

Samtidigt upptäckte gränsgångaren att det fanns informations-och kunskapsluckor i delar av 

kommunens organisation och föreslog därför frågan kring torget måste hanteras utifrån ett 

helhetsperspektiv för att slippa suboptimering och ineffektivitet: 

Så att både jag och **** [RISE] och sen så har vi bjudit med AB Bostäder för att synka den här 

allaktivitetshusprocessen, för det innebär också utbyggnation på torget. Så att man inte gör saker. 

För det visste inte tekniska. De hade ingen aning om den processen och bara ”ojdå, då får vi se 

till att vi synkar ihop det”. Och sen så hade AB Bostäder också uppmärksammat att den 

huskroppen där mötesplatsen ligger i dag har fått problem och de behöver dränera. Och då kom 

vi fram till att då ska vi sammanslå alla arbeten samtidigt så att man inte behöver göra i flera 

omgångar och dra upp torget. Så det kändes som att det var också en väldigt bra konstellation 

och att vi skulle ha möte nästa vecka igen då. 38 

Gränsgångaren bjöd med experter från Tekniska förvaltningen till Sjöbo torg under våren för att 

etablera en gemensam problembild. Återigen blev skillnader i ambition och förhållningssätt 

mellan Tekniska förvaltningen och Kraftsamlingen tydliga: 

Den andra gången [mötet], så var vi ute på Sjöbo, på torget, och då var det också så, att 

[projektledaren från tekniska] "Ja, nu har vi de här pengarna  [1,9 Mkr, byggbonus] och då kan vi göra 

det här och det här och det här". Ok, men vi kan inte bara tänka på punktinsatser, här och nu, för 

då kommer [gränsgångaren]  /skratt/ Verkligen, jag kände mig sådan, för han bara titta på mig 

och tänk om blickar kunde döda. /skratt/ […] Alltså båda förvaltningar, tekniska förvaltningen och 

även AB Bostäder och Fritids- och folkhälsoförvaltningen, och alla vi som träffas här idag, är 

ju till för invånarna. Vi vill ju invånarnas bästa och kommer det de här behoven och 

önskemålen och titta själv hur det ser ut [på Torget]: "Skall vi godta detta?". Har vi inte mer 

pengar, så får vi väl äska mer medel. Då får vi tänka långsiktigt och lägga in det i budget 

och "alla får dra sitt strå med politiken". Och sen så vände han [projektledaren från tekniska] på 

foten och så började han gå åt ett annat håll och så skulle vi göra någonting annat. Men man 

 
38 Intervju 2019-03-07 
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märkte att han fick med sig det. För sen så skickade jag saker efter mötet, och han blev så himla 

trevlig i tonen och så bara "aaah....men du har en poäng i det du säger, det är bra **** [gränsgångarens 

namn]..." /skratt/39 

Tekniska förvaltningen jobbar ofta utifrån tydliga uppdrag, beslutade ramar och gärna i 

projektform, medan kraftsamlingen bygger på medskapande och skall främja en positiv långsiktig 

utveckling i stadsdelen: 

och där blev det så tydligt, att det är en människa som jobbar i projektform, "bara vi har gjort 

det vi skall inom ramen för det här projektet" . Byggbonusmedlen: "check på den". Jag ser inte det här 

projektet [Kraftsamlingen] som någonting som vi blir färdiga med...utan vi har implementerat 

kanske någonting, som är början till någonting långsiktigt och som vi måste fortsätta med 

alla förvaltningar och bedriva liksom, våra fortsatta processer, för att det skall kunna bli bra. För 

vi hinner inte på tre år att göra allt det som ett samhälle behöver, i en god samhällsutveckling. 

40 

Samtidigt upplever gränsgångaren att det nära samarbetet med Tekniska förvaltningen har 

bidragit till en viss förändring. Under arbetet med Kraftsamlingen upplever gränsgångaren att det 

har uppstått en viss öppenhet för att ”lyssna” på de lokala behoven och önskemålen som 

förvisso förmedlas av gränsgångaren: 

nu sitter faktiskt lyktstolpar uppe. Och då kommer [Tekniska] också, att tillåta oss, att bedriva, 

viss popupverksamhet på torget, snabba lösningar, så att det liksom blir synligt för 

invånarna, sen så, sade vi att "lyssna av lite snabbt med invånarna vad vill de ha". Vill de ha mer 

bänkar så fixar vi mer bänkar nu? ”Ah ,men va bra..." Så redan nu skall [Tekniska] fixa fler bänkar 

runt blomsterarrangemangen, innan sommaren, så att nu sker det ganska konkreta saker. 41 

 

Gränsgångaren upplever att samverkan inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen och mellan 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, tekniska förvaltningen och mark- och 

exploateringsavdelningen har förbättrats delvis tack vare Kraftsamlingens kollaborativa ambition.  

har det varit mycket med relationerna med tekniska [och Mark och exploatering]. För att jag 

berättade för dig också att vi har mött på patrull kring, en av idébärarnas [tanke om] 

discgolfbanan. Men, på senaste mötet då fick vi de [förvaltningarna] med oss, och det var helt 

fantastiskt. […] för det var en heeeeelt annan stämning. Det har också skapat att vi har fått 

en bättre samverkan inom vår förvaltning [Fritids- och folkhälsoförvaltningen], med 

föreningsanläggningar, förening och anläggning, och de som, ansvarar för park och leder...som 

jag har varit väldigt mycket koordinatorn mellan de olika parterna, för att de också satt 

igång andra processer, med Borås Gif, så har vi velat liksom "vart ligger de i processerna" och 

få med helheten till tekniska....men de var i alla fall väldigt villiga med att, eftersom det är 

parkmark och det inte går att arrendera ut, den marken, så kan någon ta på sig att arrangera 

med discolfbana, som underhålls och drivs av tekniska. Vi kan sätta dit provisoriska korgar 

och utvärderar sen.42 

 
39 Intervju 2019-04-19  
40 Intervju 2019-04-19  
41 Intervju 2019-04-19 
42 Intervju 2019-04-19 
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Tekniska förvaltningen, som är van att jobba i projektformat, har exempelvis engagerat sig i 
frågan om discgolfbanan trots att det inte fanns befintliga projekt, formella uppdrag eller 
nämndbeslut. Arbetet med att anlägga en ny discgolfbana görs dessutom ihop med intressenter: 

Tekniska har varit och rekat, markerna runt och föreslagit en annan typ av bana, så nu skall vi 
träffa Borås GIF och den invånaren som har kommit med förslaget, och göra en ny banläggning, 
där vi också bjudit med Ymer som har erfarenheter, av att anlägga banor, så det här kommer bli 
en ny bana, på ett nytt ställe, där vi ser att det också kan skapa rörlighet mellan, Sjöbovallen och 
Bostadsområdet där uppe. 43 

Även Mark och Exploateringsavdelningen har försökt hitta sätt att vara tillmötesgående och 
anpassa sig efter behoven från Kraftsamlingen. Ansvarsfrågan är viktig för mark- och 
exploateringsavdelningen, vem som skall bekosta, underhålla och återställa marken nu och i 
framtiden när verksamheten eventuellt läggs ner: 44 

Borås GIF har ju stora visioner, vill ju förändra och vill få till en stor arena, Sjöbo Arena, det 
skall vara multiaktivitetsyta, och när ni [Mark och exploatering] har de här, strikta reglerna kring 
parkmark och att vi inte får, lov att skriva avtal med föreningen om att ha drift och underhåll 
själva, så kommer inte de kunna utveckla det här...då är det liksom, ah men så säger [Mark och 
exploatering] "Vi kanske skall se lite mellan raderna...ah...vi kanske skall se lite positivt...de [Borås 
GIF] har ju liksom goda visioner nu..." 45 

De nya samtalen mellan MEX, FOF, Tekniska som förs inom Kraftsamlingen tycks ha resulterat 
i att de olika verksamheterna har närmat sig varandra: 

För att det känns som att processen med våra möten ledde till att vi fick liksom ett större 
förtroende och förståelse för hur vi ska gå tillväga till exempel här nu på Sjöbo och jag inser ju 
att FOF:en har ju en ***enhet. [Och de] har ju ibland gått sina egna vägar tidigare. Och det 
har ju retat tekniska och Mark- och Exploatering, Samhällsbyggnad och Miljöförvaltningen också 
för den delen. Man har liksom tagit egna beslut. Och det är ju inte okej, så klart inte. Och då 
får jag ju syn på detta och tycker att vi måste hitta en systematik i det och det här är ju vad *** 
också har beskrivit innan. *** har ju varit väldigt duktig på att hitta de här strukturella 
förändringarna som behöver göras. […] Det tänker jag egentligen utifrån det här arbetet med 
kraftsamlingen också, för jag fick liksom att ja, men vi behöver liksom inte starta nya grupper 
och så där, nej, men kom och tala om för mig vilken grupp [det finns flera samverkansgrupper 
inom Samhällsbyggnad] som man skulle kunna gå igenom.46 

 

 
43 Intervju 2019-04-19 
44 Ansvarsfrågan artikulerades tydligt av MEX under flertal möten. 
45 Intervju 2019-04-19 
46 Intervju 2019-09-23 
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Figur 12. Verktygsbiblioteket invigs i Maj 2019 på medborgarlabbet. 

Självspelande piano? 

Under senvåren 2019 är det tydligt att kraftsamlingen växer, flera parallella processer är i gång 

och fler tjänstepersoner och frivilliga från ideella sektorn jobbar aktivt med Kraftsamlingen. Flera 

nya samverkansgrupper, projektgrupper och nätverk har startat och kommit igång på Sjöbo: 

mycket positivt som händer [...] Och jag känner att jag inte är så ensam längre. Men nu känns 

det inte som att jag gör så himla mycket - nu är det andra som gör. Det är väl dithän man 

skall komma. Nu är det aktiviteter på Medborgarlabbet, tis, ons, tor, fre...och det är liksom "a 

ja" och det ser ju människor att det händer saker där också. [...] känns som jag har [fått] väldigt 

mycket mandat och tilltro, tillit till det som jag gör. [...] Sen så slits jag med, hur stor, 

delaktighet de olika parterna skall ha, ser tex. RISE, Högskolan i Borås är ju väldigt delaktiga, 

Hemgården, jättedelaktiga, alla brinner ju för att verkligen bidra till att vi skall etablera ett 

medborgarlabb. Och det upplever inte jag att varken Drivhuset eller Science Park gör och kan 

ibland ifrågasätta, varför har man gått med i det här projektet överhuvudtaget. 47 

Gränsgångaren känner att det inte borde vara hennes uppgift att få de medverkande 

projektpartners att agera: 

drivhuset säger att de är ju väldigt upptagna, och vi skall hålla i vägledningen, vi skall fixa det 
här...men, jag tycker inte det räcker med att jag skall komma och säga att [ni skall göra saker]. Det 
skall finnas ett eget värde, ett eget driv, för att de också skall se: Jo, egentligen skall vi inte 
behöva ha, ursäkta, drivhuset med i projektet, för att de skall göra det här som de skall göra ändå 
[att hjälpa entreprenörer] så att då skulle jag skulle gå till drivhuset, som projektledare och säga 
såhär: ”vi har den här situationen på Sjöbo, med de här idebärarna, de skulle behöva vägledning”. 48 

 

Under sommaren för gränsgångaren dialog med Drivhuset och de undersöker vidare på vilket 
sätt Drivhuset skulle kunna komma in i projektet på ett tydligare sätt. I samtalet föds tanken att 

 
47 Intervju 2019-04-19 
48 Intervju 2019-04-19 
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Drivhuset skulle kunna arrangera en jobbmässa på Medborgarlabbet under hösten 2019. 
Processen kring Torget går fortfarande trögt under senvåren. Trots etablerad projektgrupp, 
artikulerad välvilja från Tekniska förvaltningen och tillgängliga ekonomiska resurser, måste 
Gränsgångaren fortfarande aktivt driva på för handling. Kraftsamlingens ambitioner får inte 
företräde för de prioriteringar och planeringshorisont som redan etablerats inom den avdelning 
på Tekniska förvaltningen som ansvarar för gatumiljöer: 

Jag tycker ju att det är jobbigt med torgprocessen, att den inte är kanske så smidig som man 
skulle önska, för att det hänger ju på att jag och *** [RISE] ska ta så himla mycket initiativ. Så 
nu måste jag ju ringa den här projektledaren från tekniska och fråga ”Vad är er plan? Kan du 
ge en bättre skiss av vem som gör vad?” Jag skulle vilja ha ett uppföljningsmöte som är 
inplanerat i augusti för att känna mig lugn och trygg i att processerna lever vidare. Men det har 
inte han skickat ut. […] Ja, de har en massa annat som står på tur. De har jättemycket på 
sommaren, säger de. Så att de ska ju börja med markarbetet i augusti. […] De har liksom alla 
blomsterarrangemang och sånt runt om i staden som är deras uppdrag också. Och visst, det är 
mycket. Och så är de väl kanske inte full styrka, full bemanning under sommaren. […] Man kan 
inte prioritera det här [torget] före det som redan har beslutats. Och det kan jag förstå på sätt och 
vis.49  

Vidare möter gränsgångaren ett oväntat motstånd mot utvecklingen av torget från polisens 
representant i lokala områdesnätverket. Polisen menar att upprustningen av torget riskerat att 
leda till ökad otrygghet, på grund av att folk (även kriminella) kommer att vilja uppehålla sig på 
torget när torget blir mer attraktiv och tillgänglig. Exempelvis riskerar nya blomsterarrangemang 
bli platser där droger göms menar polisen. Gränsgångaren ifrågasätter polisens udda syn på 
utvecklingen.50 

Social infrastruktur 

Under våren börjar allt fler aktiviteter och evenemang synas på medborgarlabbet. Den 

kostnadsfria lokalen används dessutom av ungdomar, familjer som bor på Sjöbo, av 

privatpersoner och föreningar. Föreningen fritidsbanken planerar för att starta en filial under 

Medborgarlabbet, tjejjouren Magnolia vill använda lokalen för att hålla kurser i Självförsvar, och 

föreningar använder lokalen för sina samverkans- och medlemsmöten. Det anordnas bland annat 

symöten, tv-spelkvällar, läxhjälp, progameringskurser, barnkalas, pysselkvällar. Medborgarlabbet 

börjar få studiebesök från andra kommuner. Ett arbetssätt för loggning av och reflektion över 

frågor som kommer från möten med invånare införs under sommaren. Gränsgångaren berättar 

att ryktet av medborgarlabbet börjar spridas ”mun till mun” och att medborgarlabbet fått… 

…besök av två tjejer som går i sexan på Sjöboskolan. De är intresserade av dans. De dansar idag 

i vardagsrummet, och behöver mer plats för att kunna öva. Undrar ifall de kunde använda 

mötesplatsen [medborgarlabbet] som lokal. Det är totalt fyra tjejer, som kommer från olika delar 

av staden. En från Hässleholmen, en från Norrby och två från Sjöbo. De träffas varje onsdag. 

[gränsgångaren har också frågat] om de kan tänkas sig uppträda, exempelvis på Sjöbodagen den 7 

September. De tyckte det var jättekul och de var vana att uppträda. De kunde även tänkas 

inkludera fler tjejer som var intresserade av dans.51 

  

 
49 Intervju 2019-05-22 
50 Intervju 2019-05-22 
51 Samtal på Medborgarlabbet den 2019-05-22. Fältanteckningar 2019:01:02:10 
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Figur 13. Barn från Sjöboskolan har planterat växter. (Foto: Lisa Andersson) 

Under sensommaren tycks även vissa individer från den ”problematiska” gruppen äldre på Sjöbo 

börja bli mer tillmötesgående:  

Till exempel så är det invånardrivna aktiviteter varje söndag nu till exempel på Medborgarlabbet. 

Har gett en nyckel till en invånare till och med som har sina workshops. Och häromdagen kom 

en … värsta surtanten från början [en av de informella ledarna för gruppen äldre], in på labbet 

och utan att säga någonting om att mötesplatsen är stängd och det där jävla fikat och allting som 

man har varit så sur kring, utan bara genuint intresserad och nyfiken: ”vad är det här inne, det är så 

mysigt, det verkar så intressant och hur skulle man kunna göra någonting här” och bla, bla, bla. Och sen så 

kom hon till det där, ja, mötesplatsen är ju stängd och vi gillar ju att sitta och fika. Och då är **** 

[kollegan] så himla bra, ”Ja, men det kan ni göra här.” ”Ja, men man kan inte köpa fika.” ”Nej, men ni 

kan arrangera er egen fika.” ”Ja, men jag gillar ju att jobba lite ideellt, jag skulle kunna arrangera såna fikor 

här.” ”Ja, inga problem. Men ni får låna lokalen så kan ni arrangera era fikor här. Det finns kaffebryggare, ta 

med ert eget kaffe, gör ert eget hembakta. Ja, så tar vi och stänger lokalen just då så har ni egna sammanslutning, 

inga problem.” /skratt/ Och det är liksom bara … Hon som har varit så sur och tvär, jag tänkte 

hon tyckte ju att det här var en jättebra idé.52 

 

HÄNDELSE 2019-05-10: Föreningsdag för elever på Sjöboskolan 

HÄNDELSE 2019-05-11: Föreningsdag på Sjöbotorg 

Etablerade strukturer och relationer 

Under våren 2019 - när allt fler tjänstemän och frivilliga blir delaktiga i arbetet med Sjöbo – 

delegerar gränsgångaren allt mer av det operativa utvecklingsarbetet till kolleger i hennes 

förvaltning. Det operativa teamet kring kraftsamling Sjöbo består under våren av fyra personer. 

Gränsgångaren börjar renodla sin roll som organisatör i Kraftsamlingen och börjar betrakta sig 

själv som en byggare av strukturella förutsättningar. Arbetssättet börjar institutionaliseras och det 

gränsöverskridande arbetet upplevs ”flyta på” utan behov av kraftfulla insatser från 

gränsgångaren. 

 
52 Intervju 2019-09-23 
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Ja. Så jag är projektledare. Jag har egentligen absolut inte någonting [att göra] med den lokala 

delen som ska finnas kvar. Så jag ger ju förutsättningar för de befintliga strukturerna att 

utvecklas egentligen. […]  

I: Men du fortsätter att länka ihop aktörer på olika sätt och driver förändring? 

För att ge det lite extra kraft, extra mobilisering så klart. Men jag är ju inte så operativ 

längre som jag har varit. För att de strukturerna fanns inte innan, men nu har vi ju byggt 

upp de strukturerna. Så att nu är ju ****, **** [delaktiga] … De andra här tar ju väldigt mycket 

mer av de samverkansprocesserna som inte jag behöver vara så delaktig i längre, utan det har ju 

egentligen kanske byggts upp, kan man väl säga, utvecklats. […] Jag vill gärna vara här [på 

Sjöbo], för jag tycker att det är väldigt roligt. Jag känner inte att det går som projektledare att 

bara vara på ett kontor, utan jag vill gärna vara här mycket och försöker förlägga av mina möten 

också här på Medborgarlabbet. Men däremot att jag inte behöver hålla verksamhet öppen. Och 

att jag inte alltid behöver bedriva samverkansprocesser, för den måste bli hållbar [för hennes 

arbetssituation och för organisationen i form av ”självgående” processer]. Vi ska bara hitta en 

struktur för det som de fortsätter med. Som till exempel att jag tog initiativ till att bjuda in 

en samverkansgrupp mellan de olika verksamheterna. Och jag kan ju tycka att det är ju hur 

simpelt som helst. Men det är ju ingen som gör det. Ja, ja, men ifall vi får i gång det här och 

att det börjar bli en systematik, att man har de här mötena fyra gånger per år så kommer ju 

det leva vidare utan mig, för att jag har ju egentligen ingen funktion att jag jobbar för 

någon verksamhet sen.53 

Denna nya samverkansgrupp skall exempelvis komma fram till ”Hur kan vi ta ett gemensamt ansvar 

kring de här barnen som inte har någonstans att ta vägen? Hur kan vi ta ett gemensamt ansvar för de ungdomar 

som inte ska finnas på till exempel fritidsgården? Hur kan vi tackla det? Kan vi samverka i de här frågan?”54 

När Kraftsamlingen är inne på halvtid aktualiseras tankarna på långsiktig organisering och på 

vilket sätt de strukturer, erfarenhet och kunskaper som har producerats inom Kraftsamlingen 

kan överleva och föras över till nästa fas. Det handlar om att få Kraftsamlingen fungera 

långsiktigt, att nödvändiga strukturer, nätverk, relationer och arbetssätt fortsätter att verka och 

vikten av att förvalta det sociala kapitalet som byggts upp: 

vem ska jag fasa ut sen till exempel? Jag är ju väldigt noga med att dokumentera allt, som du 

vet. Så att allt går ju liksom att ta över. Och det är ju också varför jag vill dokumentera allt […] 

Och så kan man ju utveckla det utifrån det på sitt eget sätt. Annars så blir det så himla sårbart, 

tänker jag.  Men jag kommer ju lobba … Jag har ju redan pratat med **** [förvaltningschef 

FOF] om det också, ”hur tänker ni?” Alltså, det är ju inte jag som ska tänka här, men hur 

tänker ni [chefer] utifrån det här ”vem ska jag fasa ut?” Det måste ju per automatik egentligen vara 

en viss projektledare som har all kunskap. Det skulle vara väldigt ineffektivt om det är någon 

annan som ska se till att det ska försöka fasas in på något sätt. Och jag kanske inte ska jobba 

heltid som projektledare med infasningen eller utfasning, eller hur man nu ska säga. Och jag 

är jättenoga med att uttrycka det. Alltså, vi jobbar på tilliten och jag tycker verkligen mig se att 

vi har gjort framsteg i tillitsresan här på Sjöbo. Absolut inte i mål på något sätt och det är 

små framsteg. Men de är så betydelsefulla. Och därför tycker jag att vi måste ta tillvara och 

fortsätta på det som vi har byggt upp. 55 

 
53 Intervju 2019-05-22 
54 Intervju 2020-01-30 
55 Intervju 2019-05-22 
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Resan från rollen som utvecklingsledare till en gränsgångare som institutionsbyggare har växt fram 

organiskt under arbetet med Kraftsamlingen.  

Jag är väldigt nöjd med Borås som arbetsgivare på så sätt att de har haft väldigt stort förtroende 

för mig. Jag har ju verkligen kunnat bedriva det här på mitt sätt och tillsammans med andra 

parter […] Men däremot så kan jag inte tänka mig att gå tillbaka till utvecklingsledarroll inom 

folkhälsa. Det ser jag alldeles för fyrkantigt och tråkigt. Jag har lärt mig så mycket saker på 

vägen som jag inte trodde fanns i mig. Inneboende krafter som jag … som har 

synliggjorts. Och potential som har växt som andra chefer inte har gett mig förtroendet att få 

utveckla. Och jag känner att jag går gärna på ett annat stort projekt. […] Jag är ingen 

förvaltare. 56 

Samtidigt ställs gränsgångaren inför en paradoxal situation med tanke på att gränsgångarrollen är 

relationell och personberoende: 

… Inledningsvis så fanns jag ju med på vartenda event och bara med att bygga på labbet. 

Jag gör ju ingenting på labbet längre, utan där finns det ju andra. ***** och ***** och de andra 

verksamheterna kommer hit och lånar ut nycklar, fixar och donar så att … ja, vi har liksom 

börjat att bli självgående. Och det underlättar ju väldigt mycket för mig. Och då blir det andra 

bitar som tar lite mer plats som kanske blir de här stora mer penseldragen. [men jag ser inte att 

jag försvinner helt från Sjöbo] För att någonstans så … Det blir ju nästan lite personliga 

relationer också.57 

Det informella, det vill säga personliga relationerna, etablerade sociala nätverk, tilliten och 

förtroendet är förutsättningen för det formella verksamheter menar gränsgångaren: 

Det är ju så personbundet och människor rör på sig. Och jag tänker liksom att, får vi 

invånarna med oss så är det viktigaste. För då kommer verksamheterna. Det här är bakvänt 

tänk, förstår jag, för att det inte så man brukar tänka. Och jag märker det när jag pratar i 

förvaltningen, jag tänker alltid invånarnas bästa. Och man tänker liksom … Som 

mötesplatserna när de pratar. De tänker verksamhetens bästa. Men verksamheten kommer 

att funka om det är människor som är glada och nöjda och vill komma och besöka. Just 

nu så är det bara gamla som vill komma och besöka. Och då funkar inte verksamheten. Ja, då får 

vi försöka göra något annat.58  

Ett steg framåt, två bakåt 

Kraftsamlingens team slås plötsligt sönder under sommaren. Dagen innan gränsgångaren skall gå 

på semester, får hon reda på att det sker en omorganisation inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen. Den lokala utvecklingsledaren (som byggt upp relationer med lokala 

aktörer och föreningar under åren 2018-2019), skall från och med nu enbart fokusera på 

drogförebyggande frågor. Förändringen av det sammansvetsade teamet skedde utan dialog med 

gränsgångaren. En nyckelperson ”försvinner” från Kraftsamlingen och teamet får åter hittat sina 

samarbetsformer. Gränsgångaren får efter semestern återigen ta en mer operativ roll och bygga 

upp strukturer. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ersätter förlusten av utvecklingsledaren med 

en annan tjänsteperson. Samtidigt innebär detta den nya personen måste ”sättas in” i 

 
56 Intervju 2019-05-22 
57 Intervju 2019-05-22 
58 Intervju 2019-05-22 



97 
 

Kraftsamlingen och det sociala sammanhanget på Sjöbo. Personen måste börja bygga upp 

relationer och etablera tillit mellan aktörer på Sjöbo. 

Och vi hade ett jättebra möte, hon [den nya kollegan] och jag, i torsdags, men det är också som 

jag sagt, att nu ska jag börja om, nu blir det en ny parhäst. Det blir också liksom två steg 

tillbaka, nu måste vi bli ett team och jag måste sätta in henne i ett nytt arbete och att hon 

ska förstå våra olika roller, vi ska förstå projekten ihop och vi måste också prioritera vad ska 

hon göra, vad ska jag göra.59 

 

 

 

Figur 14. Insändare i Borås Tidning. Mötesplatsen på Sjöbo stängs ner utan officiell förklaring under 
sommaren 2019. (Borås Tidning 2019-07-29) 

 

 

Figur 15. Vård- och äldreförvaltningen svarar på insändaren som kritiserade mötesplatsens nedstängning. 
(Borås Tidning 2019-07-31) 

Även för Mötesplatsverksamheten på Sjöbo sker förändringar under sommaren. Den fysiska 

lokalen stängdes ner efter en hel del utmaningar med den grupp äldre som har kränkt och hotat 

både besökare och medarbetare.60 Vård- och äldreförvaltningen och Fritids- och 
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folkhälsoförvaltningen söker under hösten 2019 fortfarande sätt att samverka kring den 

gemensamma Mötesplatsen på Sjöbo. Gränsgångaren har skapat en samordningsgrupp, där 

enhetschefer från de olika förvaltningarna (VÄF och FOF) förväntas att träffas regelbundet för 

att diskutera den framtida inriktningen av Mötesplatsen. Gruppen sammankallas och processleds 

av gränsgångaren. Målet är att bredda mötesplatsverksamheten men även arbeta fram 

värdegrunden som skall genomsyra verksamheten. Oviljan att ta tag i svåra och konfliktfyllda 

frågor, gör det svårare att hantera motstridiga intressen över förvaltnings- och 

verksamhetsgränser uppfattar gränsgångaren: 

 

Men då måste ju de [VÄF och FOF] också förstå varandra och varandras kulturer. Och då 

måste man ju ha chefer som är med sina medarbetare och pratar. Nej, då är jag ju där och hade 

en konfliktlösning med dem i fredags utifrån att jag bara skulle presentera kraftsamlingen för 

jag är så rak. Och de uppskattade det skitmycket. För att det är ingen som vågar att vara rak. 

Och då säger jag bara  ”nej, men nu tycker jag faktiskt att du är väldigt oschysst mot den där personen när du 

säger på det här sättet, har du funderat på din egna roll i det här?” ”Oj”. Och då blev det liksom att man 

blev mer öppen för förändring. Och de skulle lösa det här själva, de hade ingen chef med sig. 

Man ska gärna lösa men man ska inte säga hur saker och ting är.61 

 

Precis som med allaktivitetshuset (som under 2019 började kallas för ”Sjöbohuset”) finns det 

olika kulturer och perspektiv som visade sig krocka. Vård- och äldreförvaltningen bar på en 

”äldre tradition”. VÄF hade en mer rigid syn på verksamheten och var tydligt inriktad på en 

likriktad verksamhet över hela Borås. Mötesplatsverksamheten är bara en liten av den 

omfattande verksamheten som riktar sig mot äldre i Borås. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

har sedan omorganisationen (när Mötesplatsverksamheterna flyttades från stadsdelarna till FOF) 

strävat efter att likrikta verksamheten utifrån en ”ny” och enhetlig mall. Gränsgångaren fick ta på 

sig en förmedlande roll mellan förvaltningarna som hade svårt att hitta samsyn: 

Jo, men Vård- och äldreförvaltningens aktivitetsutbud tänker de ju bara utifrån de själva, de 

involverar inte FOF:en i det och de gör som de alltid har brukat [göra]. Hur ska vi kunna tänka 

och jobba tillsammans om de bara kör sitt race? Och det är som så att de har en större … 

De är mycket mer rigida för att de jobbar likadant i hela Borås stad utifrån då friskvård för äldre. 

Och då sa jag att ja, men då måste man ju släppa det och försöka göra på ett nytt sätt här 

på Sjöbo och ska vi få ett gemensamt aktivitetsutbud genom medborgarlabbet så är det, det 

uttrycket som gäller. Punkt slut. Och då måste vi jobba tillsammans. Och de var ju 

införstådda med det, men det är bara att vi måste hitta former och det var ju tydligt samtidigt 

att de har ju en kultur. […] De har alltid gjort så, men hur ska vi kunna bevara delar av det 

som är viktigt för dem, men ändå kanske göra någonting på ett annorlunda sätt och hitta 

de här formerna. Sen så är det en i FOF:en [kollega] som är jävligt snabb och inte tålmodig och 

vill typ gå ifrån mötet med en gång och bokat ett möte mitt i mötet och sitter med sin telefon 

och så sa jag bara, ”ja, det du utstrålar nu är ju inte att du vill samarbeta när du sitter med din telefon”. 

”Och ska dessutom på ett annat möte, det är ju inte heller okej”. Han blev ju helt paff då. Och vi har en 

jättefin relation, han och jag, och han säger bara ”Fan, ****, du är så jobbig ibland, men samtidigt så är 

det jättebra”. 62 

 
61 Intervju 2019-09-23 
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Frågan kompliceras ytterligare av det faktum att den nya samordnande verksamheten dessutom 

skall bygga på en medskapandefilosofi som bygger på att invånarna och civilsamhället skall göras 

delaktiga: 

Och det är det jag känner ibland en liten oro för. Har man verkligen förstått vad det innebär 

med ett medskapande? Har man inte förstått så kan man säga nej till exempel till 

allaktivitetshuset. Har man förstått så säger man inte nej. Jag kan känna lite så här att blir det som 

så att man säger nej så vet inte jag ifall jag vill jobba kvar som projektledare, för då har man 

kanske inte förstått. Och då får vi ha ett internt snack, vad menar vi egentligen, ska vi ställa oss 

bakom ett medskapande arbetssätt? Och det är någonting som kanske är viktigt att 

problematisera, tänker jag. Vad innebär medskapande? Det är en väldig skillnad i en 

medskapandedialog kontra en dialog. Alltså, vi har ju jobbat med medborgardialog som inte 

har varit medskapande, anser jag. Medans här kommer man in i en dialog där man ska ha 

medskapande, där man tar tillvara på inte redan färdiga förslag som man ska konsultera 

medborgarna i.63  

Det blir tydligt för gränsgångaren att det krävs en gemensam identitet för att kunna svetsa 

samman aktörer över förvaltningsgränser kring ett eventuellt allaktivitetshus: 

… ett ”vi” med både bibliotek, mötesplats, fritidsgård, medborgarlabbet och … Det har 

varit så intressant hur de har kunnat se det som en konkurrerande verksamhet liksom tidigare 

också.64 

Utifrån respektive verksamhetsperspektiv tycks det vara svårt att se hur ansvaren skall fördelas 

gemensamt i en verksamhet där två olika förvaltningar och kulturer förväntas agera gemensamt: 

Ja. Och bara här nu senast i fredags, att försöka få dem [FOF, VÄF] till att förstå att…  

För det är väldigt många gånger som det kommer upp, ”ja, men vad kan projektet [Kraftsamlingen] 

göra då?”. ”Nej, projektet gör ingenting, vi stärker upp ert arbete, det är ni som är de här lokala  

ambassadörerna som måste få till att se till att det blir förändring, jag som projektledare kan 

inte se till att det blir förändring i verksamheterna, det är ni. Det är ni som träffar människorna hela tiden och 

vad är det som er verksamhet kan förändra för att kunna möta de här sociala utmaningarna vi har på Sjöbo? Vi 

kanske inte kan erbjuda precis samma aktiviteter som vi alltid har gjort”. 65 

 

Det blir tydligt för gränsgångaren att det krävs en större kulturförflyttning. Det är anledningen 

till att hon under hösten 2019 börjar planera för en ”framtidsworkshop” med alla berörda 

förvaltningar och verksamheter. Workshopen skall hjälpa till att etablera en ”gemensam 

identitet” för den nya verksamheten på Mötesplatsen, samt synliggöra och problematisera 

medskapande som verksamhetprincip: ”Vad är det som behövs för att arbeta fram ett bättre vi, ett 

bättre samarbete, en bättre samverkan”.66 Vidare menar gränsgångaren att de inarbetade 

arbetssätten och etablerade rutinerna hos respektive förvaltning kan försvåra tackling av lokala 

utmaningar på Sjöbo: 

Kanske man behöver ändra sitt mindset? ”Ja, vi ser att det är jättemånga isolerade i den målgruppen”.  

Jag försökte bara synliggöra för dem tills jag bara, vi gör alltid som vi brukar, skickar ut då till 

exempel information via AB bostäders ambassadörer, sätter upp i deras trappuppgångar. Men, 

 
63 Intervju 2019-11-05 
64 Intervju 2019-09-23 
65 Intervju 2019-09-23 
66 Intervju 2020-01-30 



100 
 

hur många procent av bostadsbestånden har AB bostäder kontra hur många procent är det som 

är bostadsrätter? Ja, 50 % är bostadsrätter på Sjöbo, 50 % når vi inte. Och vi har alltid bara 

gjort precis på samma sätt. Är det inte dags att ifrågasätta [ert arbetssätt]? Och han bara 

tittar på mig som ett […] UFO. Han bara, ”nej, men vi måste göra på ett annat sätt”. ”Vi kanske måste 

kontakta de här hyresgästförening… eller, bostadsrättsföreningarna”. … Jag [gränsgångaren] kan inte 

göra allt. Ni [er verksamhet] måste ju också kontakta [andra] för att hitta 

[informations]kanaler, för att nå ut. För ska jag göra allt så kommer det aldrig bli liksom 

beständigt. Ja, [men då sade de] ”nej, men vi har så mycket, vi har så mycket så vi kan inte”. Nej, men 

gör rätt saker då. 

 

Denna rädsla att konfrontera skillnader i synsätt, kritisera befintliga arbetssätt eller synliggöra 

värdekonflikter, i syfte att kunna hitta nya vägar till förändring eller skapa kompromisser, visar 

sig även i möten med invånare: 

Och ytterligare ett exempel är ju från den här konfrontationen med invånare, med de äldre som 

har fått köra sitt race på Sjöbo. Och jag kan absolut ha fel, men det är min ståndpunkt att det 

handlar om att också kunna säga, ”nej, ni har faktiskt gått över gränsen, man får inte bemöta 

människor på det här sättet som ni har gjort”. Men jag har fått till mig, tycker jag, ifrån vår 

förvaltning, ifrån verksamhetschefen där, att nej, man säger inte så, utan man stänger ner 

[som med Mötesplatsverksamheten under sommaren 2019], drar för en lucka. […] Man bemöter 

inte konfrontationerna. 67 

Det är viktigt att vara tydlig och visa när besökaren överträder en gräns menar gränsgångaren: 

Alltså, när du bemöter mig på det här sättet [ex. kränkning] skulle jag kunna säga till invånare: 

”Så har du ingenting här att göra för jag blir ledsen, jag blir kränkt. Punkt slut. Och går du inte ut självmant så 

ringer jag polisen”. Ja. Så gör vi med ungdomarna, varför kan man inte göra så på mötesplatsen? 

[med vuxna]. 68 

Under hösten 2019 har nya samarbetsformer mellan äldreomsorgen, kommunala bostadsbolag, 

arbetslivsförvaltningen, kulturen, skolan och fritidsverksamheten etablerats. Exempelvis 

Projektgrupp för Allaktivitetshuset och Samordningsgrupp för mötesplatsen. Processerna kring det 

eventuella allaktivitetshuset och den breddade mötesplatsverksamheterna har kommit igång. 

Vidare pågår arbete med att ta fram gemensam handlingsplan i den verksamhetsöverskridande 

gruppen Projektgrupp Kraftsamling Sjöbo.  Samtidigt börjar det i slutet året dyka upp allt fler signaler 

på besparingar upp hos de verksamheter som deltar i Kraftsamling Sjöbo. Det handlar främst 

hot om nerdragningar av verksamheter som inte är lagstadgade. 

vi har jättemycket neddragningar på vår förvaltning [Fritids- och folkhälsoförvaltningen] och det 

som dras ner på först och främst, det är ju naturligtvis de främjande och förebyggande frågorna 

som inte är lagstadgade, tyvärr.  Och jag kan inte se konsekvenserna riktigt ännu, men pratas ju 

väldigt mycket att vi ska spara, vi ska spara, vi ska spara. Vi har aldrig haft sådana sparkrav inom 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen som vi har nu och utifrån de diskussionerna så har jag ju 

naturligtvis en farhåga att vi över huvud taget inte kommer att få igenom den här planen med 

allaktivitetshuset. 69 

 
67 Intervju 2019-09-23 
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I början av 2020 kommer nya besparingskrav gällande skolan och fritidsverksamheten. Det 

visade sig att en upphandlingsmiss runt den nya samdistributionscentralen i Borås, ledde till 

kraftigt ökade livsmedelskostnader.70 Skolan och äldreomsorgen ställdes inför kostnadsökningar 

som inte fanns budgeterade. Tack vare den nya ”köp-och-sälj-modellen” som etablerades mellan 

de olika förvaltningarna vid omorganisationen 2017 (skolan och fritidsverksamheten) kom 

kostnadsökningen även påverka Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter: 

 

Allvarligt talat, gör det någon skillnad allt detta när det sker så mycket organisatoriska 

förändringar som skapar sämre förutsättningar för att kunna få till en bra utveckling på Sjöbo? 

[…] Ja, och du läste väl i tidningen där, skolan skulle dra in på att köpa in tjänster ifrån 

fritidsledarna, och det är ju FOF:en [Fritids- och folkhälsonämnden] som drabbas. Och då är det 

både öppen ungdomsverksamhet och mötesplatsverksamhet som drabbas och då, för att de inte 

ska behöva kanske säga upp några personer så anställer de ingen kanske nu, till den. Och så 

känner man, ja, men det var ju bra då. [ironi] Det blir ju väldigt mycket kraftsamling här. [ironi] 

Nej, inte alls. Utan man drar in på personal. Mm. Sen så förstår jag ju, de har sin budget och de 

hade räknat. Men sen … Det är ju fel i systemet. Och ska man ha fritidsverksamhet, som 

skolan är skyldig att erbjuda, så ska de ju ligga under skolans finansiering och budget, och 

regleras. Varför håller man på och köper in de tjänsterna? I min förra kommun där är det 

skolan som ansvarar för hela fritidsverksamheten. Och så är det nog i de flesta kommuner. 

Varför håller … För det här har varit ett problem här innan, vet jag, att de håller på och reglerar 

fram och tillbaka. Och så ena året så drar de in och nästa år … Och de som drabbas, det är ju 

barn och ungdomarna, då. Och så precis när barnkonventionen har blivit lag så ska barnen 

drabbas. 

 

Arbetet med att ta fram en gränsöverskridande handlingsplanen har visat sig vara arbetsintensivt 

och det är utmanande att få den egna förvaltningen att jobba utifrån Kraftsamling som 

långsiktigt arbetssätt. Det har varit en utmaning att hitta en samsyn i vem som ska ingå i 

projektgruppen samt hur vi kan utveckla arbetet framgent med att få projektgruppens arbete att 

innefatta andra stadsdelar. Vidare visat det sig att samhällsplaneringsprocessen fortfarande inte 

hänger ihop i staden trots pågående reformer och ”särskilda samarbetsuppdrag”: 

Jag vill ju tänka en process i förlängningen och det här är ju någonting som jag också upplever 

[varit utmanande att få till delaktighet]i det systematiska arbetet med en handlingsplan [startade 

Nov 2018]. Det har varit en lång process med gruppen, inget som vi bara liksom på en månad 

ska ta fram, utan det är en jobbig process man måste ta sig igenom med inventering, se hinder, se 

möjligheter, vad behövs mer och bla, bla, bla. Och då tänker jag att jaha, en handlingsplan här 

nu, det är ju ingen idé att mäta några direkta indikatorer eller direkta resultat av det här, utan det 

är intressant att se vilka processer som sätts i gång och då skulle jag liksom vilja att vi får till 

en processuppföljning och att det blir en systematik att den här gruppen fortsätter att 

träffas och att jag föreslår även att utvecklingsledaren i folkhälsa … eftersom vi har tre områden 

som ska prioriteras. [Norrby, Hässleholmen, Hulta] […] Och det här [Kraftsamling Sjöbo] 

kanske ska bli en modell för de andra områdena. Är inte det en grupp då som skulle kunna 

fungera för de andra områdena också, att man tar in det? Och när jag föreslår det här för ****, 

som är chef då på Fritids- och folkhälsoförvaltningen, så tittar hen lite konstigt på mig, men 

 
70 Borås Tidning 2020-01-11. ”Elever och äldre betalar notan för miljösuccén”. Det handlar om minst 10 Mkr enligt 
artikeln. 
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”men, nej, men vi håller ju på att jobba fram utvecklingsplaner för de andra områdena”. Jo, det är det vi har 

försökt att säga, att det här är ett större systematiskt arbete och Sjöbo, kan man inte lugna sig lite 

med dem och ta hjälp av det andra som vi gör och att det kanske kan få bli en förlängning? […] 

Så det är massa såna här härvor som jag känner just nu som jag stångas med internt i vår 

förvaltning. […] Man jobbar i stuprör i sin egen förvaltning. 71 

Arbetet med handlingsplanen flyter på och deltagarna uppfattar arbetssättet som givande. I 

arbetet med att identifiera organisatoriska luckor och förbättringsområden, lyfts även frågor som 

berör FOFs olika verksamheter upp till diskussion. Gränsgångaren uppfattar att hen står med de 

ena benet i den egna förvaltningen och det andra benet i den gemensamma Kraftsamlingen: 

Det är ju skithäftigt och alla verkar tycka att det är roligt, att det är givande. Och det kommer 

fram saker som jag tycker vi behöver ta med oss till vår förvaltning. Eftersom jag då råkar 

tillhöra Fritids- och folkhälsoförvaltningen så känner jag ibland lite skam över ja, men varför 

lyssnar vi inte på det här? Finns ju massa som har massa bra kunskap. Till exempel så tycker man 

då, varför har man lagt ner föräldrastödet? [COPE] Och så tar man med sig den frågan … ***** 

tog med sig den frågan till vår förvaltning, ”nej, men vi har redan försökt”, men det finns ju liksom 

inget intresse [från föräldrarna], men det kanske var då. Nu är det en ny tid, nu måste man 

kanske tänka annorlunda och man kanske behöver göra på ett nytt sätt och finns det då en 

stor efterfrågan och det ska stå med i handlingsplanen; och det är någonting som projektgruppen 

och dessutom kanske styrgruppen nu i oktober beslutar, så då är det bara att gilla läget. 72 

 

 
Figur 16. Jobbmässa på Medborgarlabbet 2019-11-13. I samarbete med Drivhuset och Näringslivenheten 
Borås Stad. (Foto: Borås Stad) 

Stabilisering 

De insikter och lärdomar som har skapats i möten med invånare, ideella sektorn, 

gräsrotsbyråkrater, professionen, kommunledningen, politiker, förvaltningar, forskare, företag, 
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experter och intressenter har under 2019 börjat materialiserats i officiella dokument. Exempelvis 

beskrivs Kraftsamlingen på följande sätt för politikerna i officiella dokument: 

Socioekonomiskt utsatta bostadsområden tenderar enligt forskning att ha lägre sammanhållning, 

svagare sociala nätverk, sämre socialt stöd mellan grannar och därmed också en lägre kollektiv 

förmåga. Det sägs också att människor med sämre ekonomiska förutsättningar oftast har ett 

lägre socialt och samhälleligt deltagande. Det är något som även framkommit i Kraftsamling 

Sjöbo varför dess fokus blivit att arbeta med att bygga sociala relationer, skapa förtroenden 

och få invånarna delaktiga i samhällsutvecklingen på Sjöbo. Enligt forskning ses 

mellanmänskliga relationer, tillit, medskapande och ett deltagande i lokalsamhällets 

utveckling som viktiga faktorer och värden för social hållbarhet, hållbar samhällsutveckling och 

för en positiv folkhälsoutveckling. Därför har projektet arbetat med kontinuerliga dialoger och 

medskapande metoder för att utveckla detta. Arbetet med att bygga sociala relationer har 

setts som ett led i att skapa större förtroende mellan kommun och medborgarna och på så 

sätt försöka öka intresset för ett socialt deltagande. Tanken med att få invånarna delaktiga 

är att ge invånarna inflytande över de sammanhang som de är en del av. De är experter på sin 

egen situation och sitt område. Mötesplatser såsom Biblioteket, Mötesplats Sjöbo, Fritidsgården 

och Medborgarlabbet är betydelsefulla offentliga rum där vi skapar förutsättningar för att öka 

de sociala relationerna, skapa förtroenden med lokalsamhället, få invånarna till att bli aktiva 

medskapare i frågor som påverkar deras liv och vardag. Samverkan mellan våra mötesplatser 

är ytterst viktig och det är genom mötesplatserna vi kan arbeta aktivt med dessa sociala 

värden och på så sätt utveckla tryggheten, motverka ensamhet och socialt utanförskap och bygga 

och utveckla tilliten mellan staden och lokalsamhället. Det allaktivitetshus som föreslås 

placeras centralt för att knyta ihop norra delen med södra delen. Ett gemensamt hus 

underlättar samverkan genom att alla verksamheter finns under samma tak och behöver 

organisera sig tillsammans och på så sätt kan effektivisera och förbättra servicen för invånarna 

samt uppnå gemensamma mål. Framgångsfaktorn är att vi samverkar över olika professioner 

och förvaltningsgränser för ett bättre utfall både ekonomiskt och resursmässigt. 

Verksamheterna i huset skulle dessutom tillgodose flera behov och intressen på området. En 

satsning i centrum binder ihop området och skulle öka möjligheten till möten mellan människor 

och mellan generationer och främja aktiviteter och rörelse på området året om. Det handlar om 

att tillsammans med invånare bygga ett tryggare, attraktivt och mer välmående samhälle. 

Det handlar inte bara om att bygga, det är människorna som gör området och relationen 

mellan kommun och invånare är därför avgörande. Det är viktigt att ta hänsyn till 

påbörjade medskapande processer och ha med i åtanken att tillit är något som behöver 

underhållas - om vi inte fortsätter och tillvaratar medborgarnas synpunkter går tilliten 

snabbt förlorad. Förslaget med ett nytt Sjöbohus bygger på Sjöbobors efterfrågan och har 

framkommit i dialog med invånarna. 73 

 

Verksamhetsinnehållet i den eventuella74 framtida Sjöbohuset kom att beskrivas följande sätt 

gentemot nämndpolitiker som ställde sig bakom förslaget: 

Sjöbohuset ska bli en publik byggnad som föreslås utformas för att kunna fungera som ett nav 

för aktörer, såsom idéburna verksamheter, som vill verka för att tillgodose behov i området. 

En flexibel samlingslokal i huset skulle kunna nyttjas för större arrangemang, men också 

fungera som en ”hall” för aktiviteter som exempelvis teater, dans, föreläsningar och e-sport. En 

 
73 Borås 20190823 
74 Inga beslut är tagna i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktiga under slutfasen av studiet. 
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cafédel behövs som en gemensam knutpunkt i huset. Genom att bygga ett större kök skapas 

möjligheten att kunna laga mat tillsammans och umgås, ett intresse som finns hos många grupper 

i närområdet och som förhoppningsvis gör att fler vuxna vistas i området. Tanken är att det ska 

bedrivas verksamhet för olika åldrar och kulturer utifrån ett tillgänglighets-, jämställdhets- och 

normkritiskt perspektiv. Tanken är att huset nyttjas året om, dag som kväll. För att möjliggöra 

detta krävs att många aktörer i och utanför närområdet tillsammans kraftsamlar och lägger 

resurser och gemensamt fyller Sjöbohuset med verksamhet och aktiviteter.75 
 

Föreningsalliansen Olympia har deltagit i arbetet med Sjöbohuset och agerar även som 

remissinstans på de förslag som arbetas fram av kommunen och arkitektfirman Krook och 

Tjäder.76 Föreningsalliansens delaktighet i driften av biografdelen är avgörande för ett beslut för 

ett framtida Sjöbohus. Arbetet med handlingsplanen i den gränsöverskridande projektgruppen 

för kraftsamlingen kopplas tydligare till ledningsstrukturen. Gränsgångaren föreslår för styrgruppen 

med förvaltningschefer, att gruppen bör fortsätta med regelbundna träffar efter projektavslut, för 

att se till att Kraftsamlingens intentioner blir realiserade. Vidare förslår gränsgångaren att 

handlingsplanen bör ses som ett ”levande dokument” och att handlingsplanen bör följas upp 

regelbunden, exempelvis genom avstämningar i styrgruppen. Förvaltningscheferna i styrgruppen 

ställde sig bakom förslaget: 

 

Det är ju handlingsplan då som har framtagits [godkänts] av styrgruppen, och jag har skapat en 

uppföljningsmodell under årsbasis för vad som ska göras under året, där det blir ett 

systematiskt uppföljningsarbete som ska processledas. Och det är också accepterat av 

styrgruppen att det här arbetssättet ska fortleva efter projektslut och att det är utvecklingsledaren 

för folkhälsa som ansvarar för den samordningen när projektledaren slutar [gränsgångaren]. Så 

att jag som projektledare ska försöka testa det här arbetssättet under det här året och se om det 

funkar nu, då. Och sen så har det utsetts ansvar, tydligt ansvar, vilka som ansvarar för vad i 

uppföljningen.77 
 

I slutet av året börjar diskussioner föras kring hur verksamheten kring labbet och Kraftsamlingen 

skall kunna fortleva när den VINNOVA-finansierade delen avslutas. Styrgruppen och 

gränsgångaren signalerar att den långsiktiga tanken är att skala upp ”Sjöbo 2.0 till Sjöbo 3.0 genom en 

eventuell framtida Sjöbohus”78. I händelse att politiker inte väljer att satsa på ett Sjöbohus, skulle 

medborgarlabbet som funktion kunna integreras med Mötesplatsen på Sjöbo.79 Samtidigt har 

erfarenheten i Kraftsamlingen visat på svårigheter att kombinera olika verksamhetsfilosofier. 

Medskapande som ide har visat sig stå i kontrast mot rådande kulturer och arbetssätt i 

kommunens olika verksamheter. Denna insikt är också anledningen till att gränsgångaren 

planerar att etablera utbildningsprogram i syfte att Kraftsamlingens arbetssätt skall bli 

institutionaliserad:  

 

[Medborgarlabbet ska] finnas kvar som plats, så att den ska absolut inte stängas ner. Och det har 

varit ett krav ifrån mig, att absolut kan vi börja integrera, och det är väl smart, för att tänka steg. 

När inte projektet [Kraftsamling] finns. Och det är väl bra och naturligt nu att vi ska försöka 

tänka gemensamt för mötesplatsens utveckling. För det ser jag ju som labbet … Vi behöver 
 

75 Borås 20190823 
76 Borås 20191203; Borås 20181127 
77 Intervju 2020-01-30 
78 Borås 20191010 
79 Borås 20191010 
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tänka annorlunda hur vi bemöter invånarna. Man kan inte göra som man har [gjort]… 

Och då ska jag handleda, egentligen, all personal [mötesplatsen och fritidsgården] har vi 

bestämt, då. I egentligen det arbetssättet, förhållningssättet som vi har använt oss av i 

uppbyggnaden av själva medborgarlabbet och … framför allt den här dialoguppbyggda 

verksamheten som det har varit, ett underifrånperspektiv och hela tiden göra invånare 

delaktiga och möjliggöra för invånarna att kunna bidra till samhällsutvecklingen och 

vara delaktiga i den, och att det finns en lokal för även privata ändamål att låna gratis. Och det 

är inte möjligt med mötesplatsen ens i dag. […] 80 

 

Även befintliga rutiner och strävan efter likvärdighet kan utgöra ett hinder: 

 

P: För att de [Mötesplatsen] har i sitt reglemente skrivit att man inte får låna [lokalen] den till 
annat än föreningar. 
I: Det är ju ett reglemente, kan man inte skriva om den? 
P: Ja, men de ser det inte riktigt så, för det ******* som är ****chef och hon säger ju att allt ska 
se likadant ut på alla mötesplatser. 81 
 

I slutet av 2019 får gränsgångaren slutligen ansvaret för att hålla i helheten kring 

Allaktivitetshuset och fläta samman de olika verksamheterna, föreningen Hemgården, facket, 

hyresvärden, fastighetsägaren och arkitektbyrån. Gränsgångaren känner också att processen 

börjar flyta på utan behov av den täta kopplingen till styrgruppen: 

 

Ja, nu har vi en tidsplan och det var väldigt tydligt i december, när vi träffades i den här gruppen, 

att ”nu får **** [gränsgångaren] i uppdrag att processleda en verksamhetsgrupp och bjuda in arkitekten och 

projektledare ifrån AB Bostäder. Och det ska finnas en skiss som är färdig i mars, som ska upp i nämnderna 

och för kommunalrådsberedning i april och till AB Bostäders styrgrupp i april för att sen kunna beslutas i KS i 

maj” […] Ja. Så att arkitekten har fått deadline … 26 februari [2020] ska arkitekten ha tagit fram 

ett nytt förslag utifrån de behov som uppstår i den här processen med grupperna. Jag har i dag 

skickat över material till arkitekten och till projektledaren och de håller på att utreda möjligheten 

med medborgarlabbet och att bygga ihop. Så då kommer vi träffas, alla verksamheter, och bjuda 

in även facket igen då, eftersom det blir en ny process, och även tillgänglighet från LFF 

[Lokalförsörjningsförvaltning], till det mötet den 26:e för att se vad för redigeringar som behöver 

göras i skissen för att det ska bli en slutlig skiss. […] Nu har vi splittat [delat] och sagt att 

ledningsgruppen behöver inte vara med i de här mer verksamhetsnära frågorna, sen när idéskiss 

har tagits fram och man är klar så går den vidare till ledningsgruppen och då kopplar man på 

LFF [lokalförsörjningsförvaltningen] igen, och då börjar de att ta fram ett avtal. 82 
 

HÄNDELSE 2020-01-15: Mötesplatsen invigs efter renovering efter varit stängd i 6 månader 

 

Även förhållningssättet hos ”problematiska” grupp äldre på Sjöbo som hade annekterat 

Mötesplatsen, verkar långsamt förändras: 

 

 
80 Intervju 2020-01-30 
81 Intervju 2020-01-30 
82 Intervju 2020-01-30 
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Nej, men det är kontinuerligt en och annan som vänder, som får en annan attityd, vilket är 

någonstans alltid, så här, kvittot … Ja, Gud, vad skönt, ytterligare en person som kom och sken 

upp. Och **** kommer nästan varje gång som hon varit på labbet och säger: 

”Nu kom den in i dag och har vänt”. Och jag bara ”Ja, men vad skönt, vad härligt att höra”. Men det är 

inte som så att det är tio åt gången, utan det är en eller två åt gången. Ja, och där har man väl 

kanske vänt i alla fall hälften av de här då [40 personer], känns det ju som. Och nu har det varit 

väldigt lugnt efter att mötesplatsen har öppnat igen, men det är ju väldigt tydligt … Man har ju 

försökt att bygga om eller fräscha till mötesplatsen med lite färg och Jackie har varit där och 

målat en vägg. Annars så är det ungefär som det har sett ut innan. De har bytt belysning. Nu ser 

man det ju mycket bättre utifrån, från torget, när man väl kommer. Så att det blir mer 

inbjudande. Men jag tror inte att det är det som gör att människor bara kommer in, för det 

fortfarande samma gamla gubbar eller kvinnor som sitter där och inte gör någonting och sitter 

och tittar på tv:n och tar sin kaffe. Och det ska ju finnas för dem också, så klart, dem kan vi inte 

mota bort. Men så länge de finns där så är det svårt att få in de andra, för det finns någonting … 

Man har respekt för att de har motat bort …Och sen så tror jag att andra människor har 

upplevt det som hot. Och nu är det ju jätteviktigt, tror jag, att man … För att få dit nya 

målgrupper så måste man locka dit fler människor på något sätt och då måste man ju ha något 

aktivitetsutbud för de här andra målgrupperna, som gör att människor kommer dit och att man 

verkligen förstår varför man ska vara där och vilka möjligheter det finns för dem att få vara där. 83 

 

 

Sammanfattning 

Under kraftsamlingsfasen (2019-2020) genomför gränsgångaren runt 600 möten med varierande 

aktörer och organisationer (kommunala verksamheter, civilsamhället, regionala och statliga 

aktörer, myndigheter och boende). Från den kommunala organisationer involveras runt 203 

personer (politiker och tjänstemän) i Kraftsamlingen.84 Se Tabell A3 i appendix för en lista på 

nyckelhändelser under året. Kraftsamlingen tar fart under 2019 och blir allt mer 

handlingsinriktad från att ha varit mer ”utforskande” under första året. Projektledaren börjar 

identifiera sig själv som gränsgångare och har utvecklat ett specifikt arbetssätt för att få 

Kraftsamlingen att fungera. Styrgruppen tar på sig ett allt tydligare ansvar för Kraftsamlingen och 

hjälper till med att mobilisera resurser när projektet växer. Medborgarlabbet invigs i slutet av 

2018 och en tvärsektoriell Sjöbogrupp bildas för att samplanera och -skapa ett verksamhetsinnehåll 

i medborgarlabbet. (se tabell A2 i Appendix). Verksamheter på medborgarlabbet kommer igång 

och samverkan förtätas mellan medborgarlabbet och de befintliga verksamheterna på Sjöbo: 

bibliotek, Mötesplatsen, fritidsgården, ungdomsgården, skolan och familjecentralen. 

Innovationsprojekt som fått finansiering från innovationspotten börjar genomföras av invånare 

och civilsamhället (ex. Discgolfbanan) och Kraftsamlingen länkas samman med stadens 

planeringsprocesser. Månadsbladet (”Medborgarlabbets Månadsblad”) etableras som en 

gemensam kommunikationsplattform för alla verksamheter på Sjöbo. Verksamheter på Sjöbo 

börjar hjälpas åt sprida varandras aktiviteter och information genom sina upparbetade 

kommunikationskanaler. Stadsdelsvärdarna börjar arbeta aktivt på Sjöbo och kopplas närmare till 

Kraftsamlingen och lokala Områdesnätverket. Kraftsamlingsteamet stärks runt gränsgångaren, 

roller och arbetsuppgifter blir tydligare. De bildar ett team. Gränsgångaren intar en mer strategisk 

roll i början av året och lämnar över allt mer av det operativa arbetet till sina kolleger när det 

visar sig att gränsöverskridande samverkan fungerar allt bättre. Lokala utvecklingsledare skapar i 

 
83 Intervju 2020-01-30 
84 Källa: Kalenderdata från gränsgångaren. 
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början av året samverkansnätverket (Meningsfull fritid) i syftet att stärka samverkan mellan skola, 

föreningsliv och fritidsverksamhet kring aktiviteter som riktar sig mot barn- och ungdomar som 

inte nyttjar de befintliga verksamheterna. Exempelvis anordnas föreningsdagar den 10-11 Maj på 

Sjöbo torg och Sjöboskolan. Under året pågår arbete för att ”bredda” och likrikta verksamheten 

på Mötesplatsen som domineras av äldre. Arbetet med Mötesplatsen leder till friktion mellan 

förvaltningarna och konflikter mellan kommunen och brukarna. Mycket tid går under året åt att 

skapa samsyn över verksamhetsgränser kring verksamhetsinnehåll på Mötesplatsen. På grund av 

hot och mobbing stängs Mötesplatsen under sommaren och delar av verksamheten flyttas till 

Medborgarlabbet. Gränsgångaren skapar en samordningsgrupp för att kunna få Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen att hitta en samsyn kring 

verksamhetsinriktningen. Under försommaren sker oväntad omorganisation och teamet runt 

gränsgångaren ”slås sönder” vilket gör att kraftsamlingsteamet börjar söka nya samarbetsformer 

under hösten 2019. Denna omorganisation är också anledningen till att samverkansnätverket 

Meningsfull fritid läggs ner. Gränsgångaren tar åter en mer operativ roll på Sjöbo efter sommaren 

2019. Den nyskapade föreningsalliansen (Föreningsallians Olympia) kommer igång under året och 

integreras med planeringsprocesserna kring Allaktivitetshuset som under året döps till 

Sjöbohuset. Arbete för att skapa förvaltningsövergripande samsyn kring verksamhetsinnehåll i 

Sjöbohuset pågår under året. Förvaltningar har svårt att hitta gemensamma spelregler och 

förhållningssätt kring Allaktivitetshuset. Den ekonomiska nedgången i kommunen gör att 

investeringsutrymmet och ambitionsnivån kring Sjöbohuset minskar. Den externa 

expertgruppens kompetenser kommer Kraftsamlingen till gagn under året: exempelvis 

bemanning av medborgarlabbet; stöttande av gränsgångaren i sitt arbete och genomförande av 

jobbmässa på Sjöbo. Under året kopplas två nya projekt till Kraftsamlingen. Ett 

stadsplaneringsprojekt SIGURD som finansieras av Vinnova och ett konstnärligt projekt som 

finansieras av Statens konstråd. Den gränsöverskridande projektgruppen (”Projektgrupp 

Kraftsamling Sjöbo”) som leds av gränsgångaren jobbar under året med att identifiera brister och 

hinder i respektive verksamhet och identifierar vilka utmaningar i stadsdelen som skall fokuseras 

på. Gruppen tar fram en handlingsplan som presenteras för styrgruppen under hösten 2019. 

Processen kring upprustning av Torget börjar ge resultat i form av utbytt belysning, byte 

stenläggning och nya blomsterarrangemang. Arbetet med att införa medskapande som 

organisationsmodell fortsätter under året och struktur för utbildning av befintlig personal skapas. 

Gränsgångaren börjar bädda för ett tillbakadragande och lyfter fram behovet av att tänka 

långsiktigt och lämna kvar fungerade strukturer och relationer efter Kraftsamlingen. Samtidigt 

finns det signaler som indikerar att tilliten håller på att etableras i lokalsamhället och att de 

pågående konflikterna runt äldre börjar klinga av. 
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Figur 17.  Sammanfattning av Kraftsamling Sjöbos underliggande processer och resultat. 
Processerna som beskriv här drevs framåt och upprätthölls av gränsgångaren.  
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Kapitel 6 – Gränsgångaren som ledare i 

mellanrummen 
 

Leadership involves plumbing as well as poetry 

- James March 

The executive becomes a statesman as he makes the transition 

from administrative management to institutional leadership. (Selznick 

1984/1957, s.4. min kursivering) 

A meshwork is interwoven trails rather than a network of 

intersection routes. The lines of the meshwork are the trails along 

which the life is lived. And […] it is in the entanglement of lines, 

not in the connecting of points, that the mesh is constituted. 

(Ingold, 2007, ss. 80-81; min kursivering) 

 

Introduktion 

I kapitel 4 och 5 har gränsgångarens organisatoriska vardag belysts och den första 

forskningsfrågan ”vilka problem upplever gränsgångaren inom Kraftsamling Sjöbo samt på vilket sätt hanterar 

gränsgångaren dessa problem” besvarats. I föregående kapitel har några av de strukturella problem 

som gränsgångaren ställts inför och fått hantera illustrerats. I det här kapitlet ges svar på den 

andra och tredje forskningsfrågan: ”Hur kan man förstå gränsgångarens praktik i gränsöverskridande 

sammanhang?” samt ”på vilket sätt bidrar den gränsöverskridande praktiken till samverkansprocesser?”  

För det första kommer jag att jämföra gränsgångarpraktiken i Kraftsamling Sjöbo med 

rådande beskrivningar av gränsgångare i samverkansmiljöer. Det vill säga, jämföra de empiriska 

mönster från studien mot de teoretiska koncept som etablerats av andra forskare. Därefter 

kommer jag diskutera på vilket sätt jag tolkar att gränsgångarpraktiken i Kraftsamling Sjöbo 

skiljer sig jämfört med rådande beskrivningar av gränsgångare i samverkansmiljöer. Därefter 

kommer jag föreslå att gränsgångarpraktiken i Kraftsamling Sjöbo kan förstås som en form av 

ledarskapspraktik. Gränsgångarens specifika arbetssätt och fokus på de institutionaliserade 

delarna i organisationen för att åstadkomma organisatorisk anpassning i en stökig inter-

organisatorisk miljö, har motiverat mitt val av Selznicks teori om institutionellt ledarskap. En viss 

korsbefruktning sker mellan teori om gränsgångare och Selznicks teori om instutionella ledarskap 

tack vare gränsgångarens fokus på den inter-organisatoriska miljön. Selznick förstod det 

institutionella ledarskapet i förhållande till en organisation, men gränsgångaren i kraftsamling 

Sjöbo har ett bredare fält av organisationer och aktörer att ta hänsyn till. Det är därför jag valt att 

kalla ledarskapspraktiken för ledarskap i mellanrummen. Jag kommer även reflektera över på vilket 

sätt jag tolkar att gränsgångarpraktiken som institutionell ledare bidrar till samarbetsprocesser.  

 

Gränsgångare i Kraftsamling Sjöbo jämfört med rådande gränsgångarlitteratur 

I Kapitel 4 och 5 blev det tydligt att gränsgångarrollen växte fram gradvis baserat på de 

strukturella problem som projektledaren ställdes inför och fick hantera. Projektledaren blev ställd 

inför intressekonflikter, samarbetssvårigheter, organisatoriska trögheter, otydliga ansvarsgränser, 
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förhärskande arbetssätt och kulturella skillnader mellan förvaltningar och externa 

samarbetspartners. Den inter-organisatoriska miljön som gränsgångaren agerade inom visade sig 

vara ”stökig” och fragmenterad i praktiken. Gränsgångaren fick hantera en ständig ”ström av 

strukturella problem”. Projektledarrollen och de arbetsmoment som vanligtvis förknippas med 

projektledning, visade sig inte vara tillräckliga för att beskriva det arbete som behövde 

genomföras i realiteten. Det vill säga, för att hålla ihop aktörer, driva kraftsamlingen framåt och 

åstadkomma resultat krävdes en annat slags praktik. Arbetet för att hålla samman aktörer och 

driva projektet framåt visade sig kräva omfattande gränsöverskridande interaktion (vertikal och 

horisontell interaktion), mellanmänskliga möten, konflikthantering och ständig problemlösning. 

Det vill säga både ”intern gränsgångeri” i relation till den egna hemmaorganisationen såväl som 

”extern gränsgångeri” i relation till aktörer och organisationer som deltog i den inter-

organisatoriska miljön. I slutet av kapitel 2 presenterades de fyra vanligast förekommande 

gränsgångarprofiler i gränsöverskridande samverkanskonstellationer utifrån rådande litteratur: (1) 

Brobyggaren; (2) Mäklaren; (3) Fixaren och (4) Entreprenören. van Meerkerk och Edelenbos (2018a) 

är tydliga med att dessa profiler inte är exklusiva eller ömsesidigt uteslutande. Författarna menar 

att dessa profiler kan komplettera varandra givet att de återfinns i en och samma 

samverkansmiljö. Samtliga av ovan nämnda profiler är i olika grad applicerbara på 

gränsgångarens arbetssätt inom Kraftsamling Sjöbo. Samtidigt har gränsgångarens praktik i 

Kraftsamling Sjöbo visat sig vara mångfacetterad och profilbeskrivningarna fångar inte fullt ut 

gränsgångarens praktik. Det finns empiriska mönster som inte fullt ut fångas av rådande 

beskrivningar av gränsgångare i samverkansmiljöer.  

Gränsgångarpraktiken kommer enligt tolkning ”närmast” både den strategiskt inriktade 

brobyggaren som skapar förutsättningar för samverkanskonstellationer och den socialt skickliga 

mäklaren som främjar samarbetsprocesser och skapar nödvändiga kopplingar mellan 

verksamheter. Samtidigt agerar gränsgångaren som entreprenör genom aktiv problemlösning, 

transformering av institutionella ordningar (Lawrence, Suddaby, & Leca, 2009) och genom 

skapande av nya formella organisatoriska strukturer och verktyg (Lawrence & Phillips, 2019) som 

på olika sätt är tänkta att främja gränsöverskridande samverkan. Enligt rådande litteratur är 

entreprenören främst fokuserad på sina egna strävanden. (e.g. Obstfeld, 2005; van Meerkerk & 

Edelenbos, 2018a, ss. 106-109) Skillnaden är att gränsgångaren som ”entreprenöriell agent” 

(DiMaggio, 1988) skapar nya och transformera rådande formella och informella strukturer för 

kollektiva ändamål: exempelvis för att åstadkomma fungerande samverkan och problemlösning. 

Gränsgångaren i Kraftsamling Sjöbo skapar formella och informella strukturer i syfte att främja 

gränsöverskridande samarbete. Gränsgångaren agerar tidvis även som den ”problemdrivna” 

fixaren genom att finnas på Sjöbo, genom att möta invånare, föreningsliv och lokala 

verksamheter, hjälpa till med lösning av konkreta problem och stötta lokala aktörer. 

Gränsgångaren i Kraftsamlingen tolkat som fixaren, lotsar exempelvis människor genom de 

byråkratiska ordningarna, hjälper till att mobilisera resurser och beslutsfattande, förflyttar 

information mellan de organisatoriska stuprören, håller viktiga frågor levande över tid och agerar 

som medlare i konflikter när de uppstår. Det är också tydligt att gränsgångaren i Kraftsamling 

Sjöbo strävar efter långsiktiga och strategiska mål och försöker ena en mångfald av aktörer vilket 

enligt van Meerkerk och Edelenbos (2018a) är typiskt för brobyggaren. Gränsgångaren tolkat som 

brobyggare söker efter att etablera långsiktiga gränsöverskridande samverkansmiljöer på Sjöbo och 

skapa forum där viktiga frågor kan hanteras. Men gränsgångaren löser samtidigt upp praktiska 
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”knutar” och problem som uppstår på grund av samarbetssvårigheter, dysfunktionella 

organisatoriska strukturer, institutionella skillnader, bristande resurser och/eller konflikter.  

Bilden som framträder här visar att gränsgångaren i Kraftsamlingen är en strategiskt 

inriktad aktör som försöker åstadkomma kollektiv handling baserar på överordnade mål och 

värden. Men gränsgångaren i Kraftsamlingen är även operativt inriktad, löser konkreta problem 

och hanterar av situationer som uppstår i organisationen och i den inter-organisatoriska miljön. 

Gränsgångaren i Kraftsamlingen rör sig vertikalt i hierarkiska ordningar (från gräsrotsnivå på 

Sjöbo till mellanchefs- och kommunledningsnivå) och horisontellt över professionella, 

administrativa, organisatoriska och domänmässiga gränser. Legitimiteten i den formella vertikala 

strukturen följer av att kommunens förvaltningschefer och politiker tydligt har uttryckt vikten av 

Kraftsamling som gränsöverskridande arbetssätt. Legitimiteten i den horisontella strukturen, 

exempelvis i mötet med experter visade sig kräva ytterligare förhandling, övertalande och 

relationsbyggande, vilket illustrerades i de föregående kapitlen. Gränsgångaren i Kraftsamling 

Sjöbo möter i sin vardag således varierande institutionella miljöer (förvaltningskulturer, 

professionella gemenskaper, politiska beslutsforum, invånargrupper, företag, föreningar och 

myndigheter). Dessa varierande miljöer visade sig kräva olika förhållningssätt och 

kommunikationsstrategier för att kunna koordineras och/eller integreras i det gemensamma 

organiserandet av kraftsamlingen. (c.f. Voltan & De Fuentes, 2016) Trevillion (1992, s. 50) kallar 

denna kommunikativa och översättande praktik för ”kulturellt mäklande”. Williams (2019) är 

tydligt med att denna översättande och inkännande egenskap är viktigt för gränsgångare som ofta 

agerar i situationer och miljöer där olika perspektiv, värden, förförstålser och kulturer möts. 

Gränsgångaren i Kraftsamlingen agerar som brobyggaren, mäklaren, entreprenören och fixaren 

beroende på vilka situationer och problem som gränsgångaren ställs inför i sin organisatoriska 

vardag. Gränsgångarens praktik i Kraftsamling Sjöbo visade sig vara mer komplex och 

sammansatt än vad gällande litteratur om gränsgångare beskriver. Jag kommer att argumentera 

för att gränsgångaren i Kraftsamling Sjöbo kan tolkas som en specifik form av ledarskap med 

hjälp av Selznicks teori om institutionellt ledarskap. 

 Jag skall nedan beskriva fyra återkommande teman som ett sätt att mejsla fram 

gränsgångarrollen i Kraftsamling Sjöbo. Dessa teman är följande: ledarskap, meningsskapande och 

kulturbyggande, metastyrning, praktisk problemlösning. Därefter kommer en syntes att göras och en 

diskussion följer huruvida gränsgångaren kan förstås som en institutionell ledare i mellanrummen. 

 

Tema: Ledarskap 

 

man får känna av stämningen lite…man måste kunna ifrågasätta och 

ibland göra det lite obekvämt och ställa krav. Jag kan inte bara förvänta mig 

att alla processer går framåt och att alla vill, för att alla vill med minsta 

möjliga insats. Men jag måste kräva ibland att insatsen behöver kanske vara 

lite mer än minsta möjliga…  (intervju) 

Det handlar om att man nystar sig fram på olika delar som har trasslat 

ihop…  (intervju) 

 

Jag argumenterade i föregående avsnitt att gränsgångarprofiler som (1) brobyggaren; (2) mäklaren; 

(3) fixaren och (4) entreprenören inte fullt ut fångar gränsgångarpraktiken som den kommer till 

uttryck i Kraftsamlingen. Trots att dessa profiler tillsammans täcker in många egenskaper hos 
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gränsgångaren i Kraftsamling Sjöbo finns det aspekter som inte fångas med rådande 

beskrivningar. Det är denna extra aspekt som jag har tolkat som en slags ledarskapspraktik. Det 

finns relativt få studier av gränsgångare i samverkansmiljöer utifrån ett ledarskapsperspektiv. (e.g. 

Fleming & Waguespack, 2007; Williams, 2012, s. 100ff)  Gränsöverskridande 

samverkansprocesser utmärks ofta av strukturell komplexitet och heterogenitet. (e.g. Huxham et 

al., 2000) Det är inte säkert att de människor som deltar i samverkan delar problembild, värden, 

kunskapssyn, målbild, ambitioner, intressen eller har samma organisatoriska eller resursmässiga 

förutsättningar. (ibid.) Med andra ord tenderar gränsöverskridande samverkansmiljöer utmärkas 

av fragmentering vilket innebär behovet av olika former av ”integrative arrangements” (Greenwood, 

Raynard, Kodeih, Micelotta, & Lounsbury, 2011, s. 356) och/eller någon form av integrativ 

ledarskapspraktik. (Jansen, Tempelaar, Bosch, & Volberda, 2009) Wijen och Ansari (2007) 

föreslår att det krävs en situationsanpassad praktik för att kunna motverka och/eller lösa möjliga 

handlingsdilemman som riskerar att följa av komplexa och gränsöverskridande 

samverkansprocesser. (c.f. Ansell, 2011; Ansell & Torfing, 2014) Wijen och Ansari (2007) menar 

att det krävs en pragmatisk praktik som de valt kalla för kollektivt institutionellt entreprenörskap:  

 

Practitioners should be conscious of, and draw on, the panoply of drivers of collective institutional 
entrepreneurship that operate in confluence, both concurrently and sequentially. Rather than 
deadlocking collective change efforts and fomenting ‘turf battles’ by targeting a subset of 
stakeholders with a few, predetermined change instruments, collective institutional entrepreneurs 
should explore the best possible (combination of) instruments to engage divergent institutional actors at different 
points in time. For example, entrepreneurs may first appeal to relatively like-minded actors, through 
ethical inducements and common ground exploration, to generate a critical mass, then mobilize 
reluctant actors through appropriate incentives, timely information dissemination, empathy with 
divergent viewpoints, devising arrangements which others perceive as fair, and ‘shaming’ the 
defectors into fulfilling responsibilities, and, finally, build capacity and regularly perform 
assessments to sustain and implement change. Since agency is dispersed, it is critical for collective 
institutional entrepreneurs to engage credible others who fulfill complementary roles in the 
institutional work required for undertaking and maintaining collective action.  (s., 1094; min 
kursivering) 

 

Wijen och Ansari (2007) menar att det krävs en situationsanpassad och dynamisk praktik för att 

motverka eventuella handlingsdilemman som komplexa miljöer tenderar att leda till. Gash och 

Ansell (2007) lyfter upp behovet av ”faciliterande ledarskap” som…  

 

… a critical ingredient in bringing parties to the table and for steering them through the rough 
patches of the collaborative process [...] Although ‘‘unassisted’’ negotiations are sometimes 
possible, the literature overwhelmingly finds that facilitative leadership is important for bringing 
stakeholders together and getting them to engage each other in a collaborative spirit [...] to move 
collaboration forward, leaders must often intervene in a more directive way to shape the agenda. (s. 
554) 

 

Vad som orsakar dessa handlingsdilemman, institutionella eller organisatoriska hinder varierar 

beroende på samverkanskonstellation, aktörssammansättning, rådande kulturer, vilka frågor som 

hanteras och hur samarbetet utvecklas över tid. Dessa potentiella problem följer av 

gränsöverskridande organisering (Huxham et al., 2000) och kräver någon form av hantering. 

(Huxham, 2005) Med andra ord finns det ingen universallösning att applicera. (c.f. Ansell, 2011) 

Kraatz (2009) föreslår en återgång till Selznicks klassiska teori om institutionellt ledarskap. Kraatz 



113 
 

menar att det krävs en annan typ av ledarskap i institutionellt pluralistiska och föränderliga 

miljöer: 

 

Pluralism in the institutional environment has the effect of creating persistent internal tensions within 
the individual organization itself. Contending logics interpenetrate the pluralistic organization, and 
different people within its boundaries project different identities and purposes upon it. As a result, 
the organization confronting institutional pluralism appears to be a Selznickian institution in at 
least his minimal sense (i.e. in terms of being a divided entity with multiple shifting objectives that 
are politically determined by the pulling and hauling of its rival constituencies).  (s., 71) 

 

Kraatz argumenterar således för att rörliga och pluralistiska miljöer kräver ett ständig närvarande 

institutionellt ledarskap. Denna form av ledarskap fokuserar på människornas tankesätt, vad 

människor värderar, mellanmänskliga relationer och institutionaliserade handlings- och 

tankestrukturer. Selznick (1984/1957) beskrev institutionellt ledarskap som pragmatisk och 

utmaningsdriven praktik som adresserar institutionaliserade strukturer i organisationen. Selznick 

förstod institutionellt ledarskap som en tillfällig praktik, som aktualiseras när det uppstår 

konflikter, sociala slitningar eller när organisationen behöver ”anpassa” sig i relation till någon 

form av intern/extern krav eller i relation till förändrade förutsättningar för organisationen. 

Institutionellt ledarskap handlar enligt Selznick om att åstadkomma en förbättrad ”anpassning” 

eller ”samstämmighet” av organisationen och dess verksamhet i relation till någon form av 

problembild eller omvärldsförändringar. Barnard (1948) menar att ledarskap handlar om att ”... 

promote appropriate adjustment of ends and means to new environmental conditions” (s. 240). 

Institutionellt ledarskap behövs enligt Selznick i situationen där organisationen som 

”helhet” (det vill säga både de tekniska/formella och institutionaliserade strukturerna) behöver 

kalibreras eller justeras och där det inte räcker med omstrukturering av enbart formell 

organisationsstruktur (exempelvis genom förändring av gränser, introducering av nya 

teknologier, centralisering-decentralisering, förändring av hierarkiska ordningar, rutiner osv.) Det 

vill säga, i situationer där det krävs en förändring eller anpassning av institutionaliserade 

strukturer i organisationen. (Washington & Boal, 2008) Selznick argumenterar att all form av 

ledarskap är “... a kind of work done to meet the needs of a social situation.” (1984/1957, s. 22) Den 

institutionella ledaren är enligt Selznick först och främst en ”... agent of institutionalization, offering a 

guiding hand to a process that would otherwise occur more haphazardly, more readily subject to the accidents of 

circumstance and history”. (ibid., s. 27) Det vill säga, institutionellt ledarskap handlar enligt Selznick 

om att facilitera processer som sannolikt hade kunnat utvecklas på egen hand. Selznick gjorde en 

åtskillnad mellan traditionellt ledarskap och institutionellt ledarskap. Exempelvis menade 

Selznick att traditionellt ledarskap handlar om att… 

 

…smooth the path of human interaction, ease communication, evoke personal devotion, and allay 
anxiety; he is more concerned with persons that with policies. [his] main contribution is to the 
efficiency of the enterprise”. (ibid., s. 27) 

 

Det traditionella ledarskapet fokuserar på de formella och tekniska delarna av organisationen 

enligt Selznick. Det institutionella ledarskapet fokuserar på sociala situationer och 

institutionaliserade strukturer i organisationen i relation till det “större bilden”. 

 

The problem is to link the larger view on the more limited one, to see how institutional change is 
produced by, and in turn shapes, the interaction of individuals in day-to-day situations. The closer 
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we get to the areas of far-reaching decisions, the greater the need for this deeper and more 

comprehensive understanding of social organization”. (Selznick, 1984/1957, s. 4) 
 

Selznick menar att institutionellt ledarskap är i grunden “art of institution-building” (ibid., 153). Det 

traditionella och institutionella ledarskapet behöver dock inte vara ömsesidigt uteslutande. 

Institutionellt ledarskapet innebär att fokus förskjuts från mellanmänsklig interaktion till 

organisationen som ”helhet” – det vill säga organisationens mission, grundläggande filosofi eller 

värden som organisationen förväntas realisera eller eftersträva. Institutionellt ledarskap ”behövs” 

exempelvis när klyftan mellan vad människor gör i praktiken och vad organisationen förväntas 

eller behöver göra blir för stor. (c.f. Meyer & Rowan, 1977) Eller när den sociala situationen i 

organisationen kräver det på grund av konflikter, opportunistiskt beteende, stark klanbildning 

eller på grund av interna slitningar och konflikter (se resonemanget i teoriavsnittet). Selznick 

(1994) förtydligar att “negotiations and compromise, interest-balancing and dispute resolution are activities 

intrinsic to the institution.” (s. 290) Dessa problematiska situationer kräver enligt Selznick fokus på 

de informella och sociala dimensionerna i den formella organisationen eller dess institutionella 

omvärld. Selznick såg det institutionella ledarskapet främst i relation till en organisation och dess 

samspel med den institutionella miljön.  

För det första har gränsgångaren i Kraftsamlingen ett bredare fält av aktörer och 

institutionaliserade strukturer att ta hänsyn till. (se Figur 3 och Figur 19) Det handlar inte enbart 

om att åstadkomma en organisatorisk anpassning som Selznick uttryckte det (Selznick, 1948, 

1984/1957) - utan en inter-organisatorisk anpassning som även inkluderar aktörer från civilsamhället, 

myndigheter, företag och invånare. (e.g. Wolfram, 2016) Gränsgångaren agerar således främst i 

en inter-organisatorisk miljö som utifrån ett institutionellt perspektiv kan karaktäriseras som 

heterogen, dynamisk och fragmenterad. Den inter-organisatoriska miljön i Kraftsamlingen kan 

beskrivas med adjektivet ”stökig”: 

  

• Rådande professionella och politiska skillnader  

• Människor som ”kommer och går” (ex. personalomsättning, varierar sammansättning av aktörer i 

Områdesnätverket på Sjöbo, varierade grupper av invånare och föreningar som deltar över tid) 

• Överlappande ansvarsgränser (ex. flera verksamheter som är organisatoriskt åtskilda ansvarar 

eller behöver ta ansvar för gemensam miljö eller verksamhet) 

• Strukturella hål (ex. ansvar saknas, arbetssätt/rutiner saknas, nödvändiga institutionaliserade 

strukturer saknas eller är dysfunktionella) 

• Rådande intresse- och värdekonflikter 

• Aktörer har olika målbilder om hur och vad som skall åstadkommas inom Kraftsamlingen 

• Rörlig problem- och målbild (ex. vad som händer på Sjöbo, i organisationen och i omvärlden) 

• Rådande institutionaliserade strukturer (ex. kring Mötesplatsen). 

 

van Meerkerk och Edelenbos (2018a) menar att fragmenterade och komplexa samverkansmiljöer 

kräver en dynamisk praktik som går ut på att… 

 

…dealing with issues of fragmentation rather requires organization and management of continuous 
process of mutual alignment, coordination, and cooperation. […] This implies an important role 
for boundary spanners who constantly move within and outside of their home organizations to 
meet other stakeholders from different organizations and sectors in order to align their 
organizational actions to the action of others. This is a constant and dynamic process due to 
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external changes (environment of stakeholders, policy changes, etc.) and internal changes because 
new priorities are set, goals are formulated, procedures are established, etc. (s., 27-28) 

 

Precis som Selznick betonar Van Meerkerk och Edelenbos vikten av att fokusera på de 

mellanmänskliga och institutionaliserade strukturerna för att åstadkomma gränsöverskridande 

samarbete i rörliga och komplexa miljöer. I redogörelsen i kapitel 4 och 5 blir det tydligt att 

gränsgångaren opererar i en föränderlig och institutionellt komplex miljö. Gränsgångaren 

försöker balansera intressen, får hantera en mångfald av frågor och uppblossande intresse- och 

värdekonflikter som delvis tycks vara en följd av institutionella skillnader och varierande 

organisatoriska förutsättningar.  

För det andra: förutom institutionell komplexitet (Greenwood et al., 2011) utmärks 

Kraftsamlingen av rörliga mål- och problembilder. Kraftsamlingens överordnade mission handlar 

om att transformera en stadsdel med gemensamma krafter. Frågorna som hanteras är 

sammansatta och komplexa och det är inte säkert att det finns enkla lösningar. (Brown, Harris, & 

Russell, 2010) Kraftsamlingen förutsätter gränsöverskridande problemlösning vilket adderar en 

ytterligare komplexitetsdimension. Problembilden, det vill säga, vilka utmaningar det finns i 

stadsdelen byggs upp stegvis och genom utforskande. Det vill säga, vad människor skall göra, 

vem som skall göra det, när saker skall göras, med vilka resurser och vilka som skall göra 

någonting ihop, byggs upp löpande allt eftersom inom Kraftsamlingen. För det tredje utmärks 

Kraftsamlingen av att ansvar och resurser är ”utspridda” på olika organisatoriska enheter och 

domäner. Problemet accentuerades ytterligare när stadsdelsnämnderna (som hade ett ”enat” 

ansvar för stadelen) ersattes av facknämnder. Sammantaget utmärks Kraftsamling Sjöbo och den 

inter-organisatoriska miljön av följande egenskaper: 

 

• Institutionell komplexitet 

• Rörlig problem- och målbild 

• Fragmentering av ansvar och resurser 

 

Med andra ord råder det en ständig osäkerhet och tvetydighet kring vad som händer, vad som 

skall göras, när någonting skall göras och med vilka resurser. Samtidigt pågår det ”ordinarie 

verksamhet” hos de deltagare som tillhör någon form av formell organisation. Kraftsamlingens 

”dynamiska” arbetssätt innebär ett behov av ständig anpassning, resursmobilisering, 

intressebalansering, beslutsmobilisering och eventuell omprioritering hos respektive delaktig 

verksamhet. Denna dynamiska logik skapar friktion i förhållande till den mer ”linjära” 

verksamheten som bygger på planering, tydliga ansvars- och policygränser och gällande beslut. 

Dessa hastighets- och logikkrockar blev tydliga i arbetet med Kraftsamlingen. Exempelvis 

trögheterna kring att få tillträde till lokal för medborgarlabbet, realisering av medborgarinitiativ 

kontra rådande prioriteringar, krocken mellan planerade insatserna kring Torget kontra behovet 

av snabba insatser, eller behovet av resursmobilisering och insatser från stadens sida när 

projektet ”växte”.  

Sammanfattningsvis innebär Kraftsamling som arbetssätt ett ständigt behov av kalibrering 

och justering av handlingar utifrån en rörlig mål-/problembild och en ständig integration av en 

mångfald av aktörer. Det institutionella ledarskapet i Kraftsamlingen handlar således om att 

facilitera en ständig anpassning av den egna organisationen och hos externa aktörer som är 

delaktiga i Kraftsamlingen i relation till de mål- och problembilder som växer fram stegvis i 
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arbetet med att tackla lokala utmaningar i stadsdelen. (se även 'transformativt ledarskap' Burns, 

1978) Utifrån Selznicks förståelse av institutionellt ledarskap, krävs det en ständig närvarande 

ledarskapspraktik som försöker åstadkomma integration och ökad målkongruens genom att 

fokusera på de institutionella dimensionerna i organisationen och i detta fall i den inte-

organisatoriska miljön (e.g. Miller, 2008) Institutionellt ledarskap kan enligt Selznick leda till att 

organisationen som helhet blir på ett ”bättre sätt” anpassad till de problem eller värden som 

eftersträvas. Det krävs en institutionaliseringsprocess som innebär någon form av förskjutning av 

värden, arbetssätt eller institutionaliserade tankestrukturer. Tillåts denna institutionalisering ske i 

den formella organisationen blir organisationen institutionellt förtätad baserat på den nödvändiga 

omställningen enligt Selznick. (Selznick, 1948, 1984/1957) Gränsgångaren som institutionell 

ledare styr1 inte direkt utan ”offering a guiding hand to a process that would otherwise occur more 

haphazardly”. (Selznick, 1984/1957, s. 27) Utifrån min tolkning av gränsgångarpraktiken i 

Kraftsamling Sjöbo kan följande återkommande delpraktiker identifieras som ett sätt att 

åstadkomma ovan nämnda integration och anpassning: 

 

1. Etablering av gemensamt meningssystem och samverkanskultur 

2. Metastyrning  

3. Skapa integrativa strukturer baserat på de problem som uppstår i Kraftsamlingen 

 

Dessa delpraktiker kommer att diskuteras vidare och illustreras i kommande avsnitt men här 

följer en kort sammanfattande beskrivning:  

 

1. För det första går ledarskapspraktiken ut på att ständigt påminna aktörer om viktiga värden och 

skapa en känsla av att Kraftsamlingen är en angelägen och viktig satsning. Detta gör gränsgångaren 

i Kraftsamlingen exempelvis genom berättande, rollspel, visionsarbete, genom att ta fram enhetlig 

kommunikations- och bildmaterial och genom att ständigt påminna om varför Kraftsamlingen 

finns, berätta om dess syfte och mission och dess förhållande till samhälleliga värden som 

hållbarhet, folkhälsa och demokratiska ideal. Den här praktiken tolkar jag handlar om att etablera 

en samsyn och bygga legitimitet för Kraftsamling som gränsöverskridande arbetssätt. Det handlar 

om att åstadkomma delad meningssystem och samverkanskultur. 

2. För det andra går ledarskapspraktiken ut på att ge en ständig återkoppling till vad som händer, 

inhämtning och spridning av information, uppmaning till handling och ansvarstagande, påminna 

folk om vad de förväntas att åstadkomma, ”tjata”, motivera människor, kritisera det som upplevs 

vara ”fel” utifrån Kraftsamlingens ”perspektiv”, hänvisa till legitima auktoritära strukturer för att 

frammana handling hos de formella delarna i organisationen. Det handlar om att åstadkomma 

förbättrad fokus och att få olika verksamheter att prioritera ”rätt saker”. Gränsgångaren använder 

”mjuka” (stöttande, uppmuntrande, påminnande osv.) såväl som ”hårda” taktiker (hänvisning till 

beslut, hierarkiska strukturer osv.). Detta förstår jag som metastyrning. 

3. För det tredje är gränsgångaren en praktisk problemlösare som svarar mot olika typer av strukturella 

problem som följer av det gränsöverskridande arbetssättet. Gränsgångaren skapar nya, kopplar 

mellan och försöker förändra befintliga strukturer (formella och informella) i syfte att främja 

gränsöverskridande samarbete, problemlösning och institutionaliseringsprocesser. 

 

Gränsgångaren försöker etablera ett delat meningssystem och samverkanskultur, löser praktiska 

problem och hanterar olika former av strukturella problem som kan vara av formell och 

 
1 Dessutom saknas formell mandat att styra aktörer som har sina respektive styrdomäner att förhålla sig till. 
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informell karaktär. Gränsgångaren adresserar institutionella strukturer och bygger samtidigt 

teknisk infrastruktur för att få samarbete att fungera; denna form av dubbla strukturering har 

potentialen att främja kollektiv och gränsöverskridande handling. Gränsgångaren tolkat som en 

ledare är inte en auktoritär eller karismatisk ledare utan snarare en facilitator som ständigt 

påminner om värden, utmanar rådande ordningar och skapar förutsättningar för att människor 

skall kunna samarbeta, löser konflikter och hjälper aktörer att komma överens. Gränsgångare 

agerar som ledare i mellanrummen2. Det vill säga ”mellan” formella organisationer, förvaltningar, 

professionella gemenskaper, domäner och institutionaliserade strukturer i form av 

samarbetskonstellationer och sociala nätverk. Men gränsgångaren försöker samtidigt skapa 

integrativa strukturer för att brygga samman och/eller över mellanrummen. 

Mellanrumspositionen har sina fördelar. Emirbayer och Mische (1998) menar att aktörer som är 

positionerade i ”intersection of multiple-relational context” kan snarare få en ökad kapacitet för 

handling och möjlighet att intervenera. 

 I Tabell 6.1 nedan följer en jämförelse mellan gränsgångarens arbetssätt i Kraftsamlingen 

som jag tolkar det och Selznicks beskrivning av institutionellt ledarskap. 

 

 

Tabell 6.1 

Jämförelse mellan Selznicks teori om institutionellt ledarskap och empiriska mönster i studien 

 

Selznicks definition  Gränsgångarpraktiken i Kraftsamling Sjöbo 

Institutionella ledaren adresserar 

institutionella dimensioner i sin praktik 

Gränsgångaren söker att påverkan rådande arbets- och 

tankesätt; introducera nya normer; skapa nya och/eller vitalisera 

rådande institutionaliserade strukturer; skapar förutsättningar 

för gränsöverskridande interaktion och konflikthantering. 

Gränsgångaren adresserar moraliska frågor som ansvar och vad 

som är moraliskt angeläget (värden). 

Institutionella ledaren försöker påverka 

aktörer genom förhandling och/eller social 

influens 

Gränsgångaren deltar i förhandlingssituationer; skapar 

strukturella förutsättningar för förhandling mellan parter som 

står långt ifrån varandra. Gränsgångaren försöker influera 

aktörer genom berättelser, uppmuntran, ”tjat”, retorik eller 

genom att hänvisa till legitima strukturer (ex. förvaltningschefer, 

politiker, myndigheter eller forskare)  

Institutionella ledaren adresserar de tekniska 

dimensionerna i sin praktik  

Gränsgångaren skapar formella forum för samverkan och 

samarbete; använder sig av formella hierarkier och 

beslutsstrukturer för att mobilisera resurser och ansvar; skapar 

nya verktyg för processledning, kommunikation och 

gränsöverskridande samarbete. 

Institutionellt ledarskap är emergent svar på 

någon form av diskrepans 

Gränsgångaren började arbeta som traditionell projektledare 

men rollen förändrades fyra månader in i projektet tack vare 

problematiska situationer som uppstod inom Kraftsamlingen. 

(ex. konflikter, behov av gränsöverskridande samsyn, 

organisatoriska trögheter, svårigheten att tackla 

samhällsutmaningar över professionsgränser, 

intressemotsättningar, värdekonflikter osv.)  

Institutionellt ledarskap kan vara en informell 

roll 

Gränsgångaren har ingen formell chefs- eller ledarskapsroll i 

den formella ”hemmaorganisationen”. Den formella titeln är 

 
2 Furnari (2014) använder begreppet ‘interstitial space’. Tyrstrup (2007) använder ’organisatoriska mellanrum’. 
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projektledare och gränsgångaren står längst ner i den formella 

organisatoriska hierarkin. 

Institutionellt ledarskap handlar om att 

åstadkomma en balansering eller avvägning 

mellan mål och intressen 

Gränsgångaren söker ständigt lyfta och kommunicera 

målkonflikter eller mål som är svårförenliga. Gränsgångaren 

skapar även strukturella förutsättningar för att aktörer skall 

kunna hantera målkonflikter och prioriteringsfrågor. 

Institutionellt ledarskap handlar om att skapa 

en förbättrad målkongruens 

Gränsgångaren försöker få aktörer att ”se den större bilden”. 

Exempelvis genom att betona vikten av ansvarstagande, 

uppmana aktörer att ta tag i problem, omprioritera resurser för 

ökad måluppfyllelse och ständigt hänvisa till Kraftsamlingens, 

samhälleliga (ex. hållbar utveckling) och politiska mål. 

Den institutionella ledaren är fokuserad på 

kollektiv handling och adresserar kollektiva 

värden  

Gränsgångarens strävar efter att få människor att jobba 

tillsammans med invånarnas bästa som överordnad målsättning. 

Institutionellt ledarskap handlar i grunden om 

att åstadkomma en transformation 

Gränsgångaren försöker åstadkomma en dubbel transformation: 

organisationsförändring och omvandling av en stadsdel. 

 

Tabellen skapat av författaren baserat på Selznick (1984/1957) 

 

Tema: Meningsskapande och kulturbyggande 

 

 

Ja, det är också en process och det är jag menar liksom, när jag säger, 
inledningsvis, det här med medskapandedialogen, sådana här frön 
måste sås, och behöver, gå runt i människornas hjärnor. Och det 
kommer hela tiden nya människor, för varje möte som man är ute, 
nya ansikten som man aldrig har träffat. (Intervju) 

 

I litteraturen om gränsgångare lyfts vikten av förmåga till kommunikation och strategisk 

informationshantering. (e.g. Tushman & Scanlan, 1981; van Meerkerk & Edelenbos, 2020; 

Williams, 2019) Organisering handlar till stor del om berättande och prat. (Czarniawska-Joerges, 

1988) Gränsgångaren i Kraftsamlingen använder kommunikation som ett viktigt verktyg för att 

åstadkomma en gemensam förståelse, delad målbild och samstämmiga värderingar. 

Kommunikationen sker med hjälp av ord, text och bilder och med hjälp av olika 

presentationstekniker som berättande, rollspel, bildspel, kreativa workshops m.m. En tolkning är 

att gränsgångaren utför vad Smircich och Morgan (1982) kallar för ”mangement of meaning”. 

Kollektiv handling förutsätter enligt författarna element av delad mening. (se även Czarniawska, 

1992, ss. 32-34) Smircich och Morgan menar att det handlar om att 

 
[…] provide members of the organization with a sense that they are organized, even amidst an 
everyday feeling that at a detailed level everything runs the danger of falling apart.  […] by 
providing an image or pattern of thinking in a way that has meaning for those directly involved. 
[…] involving the embodiment of organizational values and purpose. (s. 260) 

 

När Kraftsamlingen kom igång i början av 2018 mottog projektet direkt kritik (ex. debattinlägg i 

lokaltidning, uttalad misstro i mötessituationer) och viss skepsis bland tjänstemän som inte direkt 

deltog i projektet. Gränsgångaren tog inledningsvis hjälp av en konstnär och kommunikatör, och 

producerade presentationsmaterial, bildmaterial, artefakter, illustrationer och arbetade fram en 

kommunikationsstrategi och en kommunikationsplan. I kommunikationsmaterialet som 
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producerades löpande, synliggjordes Kraftsamlingens värden och syfte tydligt, varför 

Kraftsamlingen är viktig och åt vilken riktning projektet ständigt rör sig. Smircich och Morgan 

(1982) menar att det handlar om att ”generating a point of  reference, against which a feeling of organization 

and direction can emerge” (s. 252). Smircich (1983) menar att organisationskultur kan förstås som 

“shared meanings – patterns of beliefs, symbols, rituals, and myths that evolve across time and that functions as 

social glue”. (Frost, 1985, s. 155) Gränsgångaren använde också Medborgarlabbet som en symbol 

för medskapande som arbetssätt - exempelvis genom att använda labbet som en konkret 

illustration av en alternativ praktik. Medborgarlabbets Månadsblad, som etablerades under 2019 

samlade information om händelser och evenemang från alla lokala verksamheter på Sjöbo och 

blev en samlad nod för lokal information i stadsdelen. Medborgarlabbet och Månadsbladet blev 

så kallad ”gränsobjekt” (Star & Griesemer, 1989) som skapade en brygga mellan olika 

institutionella ordningar. Gränsobjekt kan främja gemensam förståelse. (Nederhand et al., 2018) 

Jain et al. (2015) skriver “boundary objects mediate interactions between different communities of practice by 

providing practical and political means to bridge the boundaries and develop a common basis for dialogues about 

solutions to problems”. (s. 5) Sammantaget tolkar jag det som att gränsgångaren ständigt försöker att 

etablera ett delat meningssystem och samverkanskultur som blir skräddarsydd för 

Kraftsamlingen, som ett sätt att främja gränsöverskridande samarbete. Snow, Rochford, Worden, 

och Benford (1986) benämner detta som pågående inramning av en komplex verklighet som 

”guides action” i organisationer. (s. 641) En delad kultur och meningssystem minskar 

tvetydighet, risk och främjar kollektiv handling menar Luhmann (2017/1968) och motverkar 

kollektiva handlingsdilemman. (Wijen & Ansari, 2007) Det krävs ett aktivt arbete för att 

Kraftsamlingen skall bli legitim i den formella organisationen. Exempelvis menar Manin (1987, 

ss. 351-352) att “the source of legitimacy is not the predetermined will of individuals, but rather the process of its 

formation, that is, deliberation itself”.  

 

Tema: Metastyrning 

 

...men jag insåg att jag fick väl backa lite där, och inte bara vara för hård, för mycket 
framåt, första mötet, och tänka att sen kanske. Jag tänker att det också är viktigt, att 
inte bara ånga på. Andra mötet så kan det vara "okay" /skratt/  (Intervju) 
 
”men nu är det faktiskt din roll att ta på dig det här. Det är ingen annan”. Och de har 
säkert tyckt att jag kanske har trampat på tårna ibland. Man märker … man kan 
känna av stämningen lite. Men jag tror att det är viktigt. Jag tror det är jätte… för jag 
tror på det, att man måste kunna ifrågasätta och ibland göra det lite obekvämt och 
ställa krav (intervju) 

 

I litteraturen om gränsgångare lyfts vikten av kommunikativ- och inlyssningsförmåga (Weerts & 

Sandmann, 2010), förmågan att översätta mellan olika perspektiv och institutionella ordningar 

(Carlile, 2002) och förmåga att övertyga. (Fligstein, 1997, 2001) Miller (2008) beskriver 

gränsgångare som skickliga i att skaffa information och strategiskt omvandla och förmedla 

information till relevanta instanser och tidpunkter. Av materialet blir det tydligt att gränsgångaren 

införskaffar aktivt information från olika verksamheter i kommunen, andra kommuner (som 

goda exempel, modeller, forskning), akademin (forskning, rapporter) och i lokalsamhället på 

Sjöbo. Informationen som kommer från interna verksamheter är av operativ karaktär, det vill 

säga, vad som görs på kort- och medellång sikt. Denna gränsöverskridande 
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”informationsöverblick” är sannolikt unik och förutsätter ständig interaktion över 

verksamhetsgränser. Informationen förflyttas fysiskt såväl genom skapandet av olika virtuella 

korrespondensmiljöer.3 Gränsgångaren använder information taktiskt för att åstadkomma 

synergieffekter och för att undvika suboptimering. Exempelvis visade det sig att det kommunala 

bostadsbolaget och tekniska förvaltningen inte kände till varandras planer kring insatser på Sjöbo 

vilket gränsgångaren informerade respektive verksamhet om. Med andra ord innebar detta att 

dubbelarbete kunde undvikas. Gränsgångaren agerar som en informationsbrygga över gränser. 

(c.f. Faraj & Xiao, 2006) Gränsgångaren i Kraftsamlingen möter varierande organisatoriska och 

institutionella miljöer vilket kräver ständig anpassning av budskap, sätt att kommunicera och 

integrera perspektiv. Exempelvis blir det tydligt på viket sätt gränsgångaren ändrar förhållnings- 

och kommunikationssätt i mötet med exempelvis invånare på Sjöbo, ekonomistyrning, 

kommunalråd/politiker och experter.   

I materialet blir det tydligt att gränsgångaren söker påverka människornas handlingar och 

prioriteringar. Exempelvis för att få människor att fokusera på Kraftsamlingen, mobilisera 

resurser eller ändra prioriteringsordning i relevant verksamhet. Med tanke på att gränsgångaren 

saknar formellt mandat att påverka någon form av verksamhet – sker påverkan genom vad som 

liknar förhandling. Detta blev exempelvis tydligt i fallet med Torget där rådande verksamhetsplaner 

och prioriteringar kom att stå i konflikt med Kraftsamlingens snabbare ambitioner. 

Gränsgångaren arbetade aktivt och försökte med varierande medel påverka tekniska 

förvaltningens prioriteringar. Genom påminnelser, återkoppling, författande av politiska 

beslutstexter, platsbesök med experter, hänvisning till styrgrupp, uppmaningar och så vidare. 

Gränsgångaren ”släpper” inte viktiga frågor utan fortsätter att driva och mana på, även om det 

tar flera månader att åstadkomma resultat. En tolkning är att gränsgångaren använder (a) ”mjuka 

strategier” som uppmaningar, påminnande, uppmuntran och återkoppling; (b) ”hårda strategier” 

som hänvisning till formella beslut, författa tjänsteskrivelser, hänvisning till ansvar, hänvisning till 

legitima beslutsforum (ex. förvaltningschefer i styrgruppen) och hierarkiska beslutsordningar. 

Det handlar om att främja handling genom vad Fligstein (2001) kallar för socialt skicklighet.   

Sammantaget tolkar jag både (1) informationshanteringen och (2) uppmaning till handling 

som en form av metastyrning. (c.f. Sørensen, 2006) Det vill säga, ”styrning av styrning” som syftar 

till att påverka fokus och prioriteringar i respektive verksamhet som har sina respektive 

styrningsdomäner (ex. nämndbeslut, verksamhetsplaner, rutiner, procedurer, definierade 

ansvarsgränser och så vidare). Gränsgångaren navigerar i den ”hårda” formella organisationen 

som tillhör kommunen (rådande hierarkier, beslutsprocesser, ansvarsdefinitioner, rutiner, 

procedurer, delegationsordningar osv.) och i den ”mjuka” informella institutionaliserade 

strukturen (samarbetskonstellationer, rådande värden, förhärskande arbetssätt, professionella 

gemenskaper, rådande normer) som är gränsöverskridande. 

Kraftsamlingens problemlösande arbetssätt visade sig utmana den traditionella offentliga 

byråkratin som bygger på tydliga ansvars/verksamhetsgränser, politiska uppdrag och 

verksamheter som styrs av årsvisa verksamhets- och budgetplaneringsprocesser. Med andra ord 

finns det en permanent spänning mellan kommunens linjeorganisation och Kraftsamlingens ad-

hoc-mässiga organisering. (se Mintzberg, 1989 för 'adhocracy') Kraftsamling Sjöbo bygger på 

ambitionen att ”tackla” samhällsproblem. Problemens sammansatta karaktär (Rittel & Webber, 

1973) innebär att kunskapsläget förblir osäkert och nya problem- och målbilder växer fram 

 
3 Det vill säga, mail-kedjor där folk informerar varandra kring händelser och aktiviteter.  
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löpande och inkrementellt baserat på hur frågorna tacklas av professionen. Selznick 

argumenterade för att denna typ av osäkra situation kräver anpassning av både formella och 

institutionaliserade strukturer: 

 

In many situations […] goals may not have been defined. Moreover, even when they are defined, 
the necessary means may have still to be created. Creating the means, is, furthermore, not a narrow 
technical matter; it involves molding the social character of the organization. Leadership goes beyond 
efficiency (1) when is sets the basic mission of the organization and (2) when is creates a social 
organism capable of fulfilling that mission. […] the task is a creative one, a matter of reshaping 
fundamental perspectives and relationships. (Selznick, 1984/1957, ss. 135-137; min kursivering) 

 

Mål- och problembilden byggs stegvis upp baserat på identifierade problem på Sjöbo, i den egna 

organisationen och/eller de önskemål som kommer från invånare eller civilsamhället. Utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv, kräver detta en ständig koordinering, informationsflöde mellan 

verksamheter, justering av kollektiva handlingar, justering av institutionaliserade strukturer (ex. 

rådande arbetssätt, rutiner, tankesätt, samverkanskonstellationer) och omprioritering och/eller 

mobilisering av resurser och/eller beslut. Det samtidiga arbetet med Meningsskapande och 

kulturbyggande är en viktig förutsättning. Selznick skriver: 

 

The setting of institutional goals cannot be divorced from the enunciation of governing principles. 

Goal-setting, if it is institutionally meaningful, is framed in the language of character or identity, 

that is, it tells us what we should “do” in order to become what to “be”. (Selznick, 1984/1957, s. 

144) 

 

Gränsgångaren spelar enligt min tolkning en central roll i den här processen. Exempelvis som 

översättare mellan olika perspektiv, som medlare över gränser, som strategisk kommunikatör, 

genom att upprätthålla och belysa viktiga värden och genom sitt försök att påverka både externa 

och interna aktörer att handla och fokusera på Kraftsamlingen. Gränsgångaren skapar även inter-

medierande eller integrativa strukturer för att åstadkomma gränsöverskridande samverkan, vilket 

illustreras under nästkommande avsnitt. 

 

Tema: Praktisk problemlösning 

 

Dokumentation sker, har hela tiden skett [i Områdesnätverket]...men vad blir det för 
verkstad?...och det tror jag är något som man skulle kunna kritisera. Det skall finnas 
forum där man får möjlighet att utbyta erfarenheter, men inte enbart...utan det skall 
leda någonstans också. Därför skulle jag vilja att man utgår från en viss målsättning, 
som man gör tillsammans, inom nätverket. Och vad skall vi göra för att uppnå det, vad 
blir våra olika roller för att uppnå det, och någonting som i också skulle kunna följa 
upp årligen. (Intervju) 
 
Conflict is the gadfly of thought. It stirs us to observation and memory. It 
instigates invention. It shocks us out of sheep-like passivity, and sets us at 
noting and contriving…conflict is a sine qua non of reflection and 
ingenuity. - Dewey, John 

 
An institutional field is a social arena in which individuals and 
organizations partake of a common meaning system and interact more 
frequently with one another than with actors outside of the field […] fields 
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are identified by the presence of meaning systems that are shared by field 
participants. These shared meanings are encoded in a field’s institutions – 
that is, the taken-for granted practices constituting the ‘culturally legitimate 
models of organization and action’ in a field […]  (Furnari, 2016, s. 554) 

 
 

I föregående kapitel har jag illustrerat det ”ström av problem” som gränsgångaren ställts inför 

och fått hantera i sin strävan efter att få kraftsamlingen att fungera. Det är viktigt att betona att 

denna typ av problemlösning i realiteten är en kollektiv aktivitet (exempelvis sker problemlösning 

tillsammans med kolleger eller externa samarbetsparter och i dialog med chefer på olika nivåer). 

Samtidigt ger gränsgångarens ”centrala position” en unik överblick av vad som sker i respektive 

organisationsenhet och verksamhet. Selznick förstod institutionellt ledarskap som en emergent 

praktik som följer på någon form av problembild. En tolkning är att gränsgångaren ”kliver in” 

när det uppstår problematiska situationer (Dewey, 1938, s. 111) oavsett om de uppstår i 

organisationen eller i den inter-organisatoriska miljön.4 Gränsgångaren skapar förutsättningar för 

konflikthantering, löser konflikter och praktiska problem, skapar relevanta strukturer för 

förhandling och samarbete, påminner och uppmanar till handling när Kraftsamlingen kräver det, 

mobiliserar resurser och beslutsfattande och så vidare. Gränsgångaren ”kliver tillbaka” när 

gränsöverskridande samarbete och problemlösning upplevs att fungera. Denna pendlande rörelse 

blev tydlig inom Kraftsamlingen. Exempelvis tog gränsgångaren en mer strategisk 

projektledarroll i början av 2019 när verksamheten i Kraftsamlingen upplevdes ”flyta på”. 

Gränsgångaren ”klev” åter in i det operativa arbetet under hösten 2019 beroende på de problem 

och organisationsförändringar som krävde det. Gränsgångaren i Kraftsamlingen agerar på de 

signaler (Oliver, 1991) (ex. samarbetssvårigheter, konflikter, intressemotsättningar, 

handlingsförlamning osv.) som uppstår i samverkansmiljön och tar på sig institutionella 

ledarskapsrollen för att facilitera en anpassning av institutionaliserade strukturer. (se även 

resonemanget om struktur-diskrepanser i kapitel 2 om gränsgångare) Selznick menar att den 

institutionella ledaren skapar förutsättningar för nödvändig omställning: ”another great function is the 

creation of conditions that will make possible in the future what is excluded in the present” (Selznick, 

1984/1957, s. 154) Förutom metastyrning som är ett kommunikativt hantverk (se föregående 

avsnitt) sker ett kreativt arbete som går ut på att (a) skapa, (b) koppla mellan och/eller (c) förändra 

(I) informella/institutionaliserade strukturer och/eller (II) formella/tekniska strukturer. Gränsgångaren 

som institutionell ledare tar initiativ till nya strukturer, försöker koppla samman strukturer 

eller/och söker förändra rådande strukturer för att åstadkomma fungerande gränsöverskridande 

samarbete och/eller förbättrad målkongruens. Med andra ord kan man förstå detta vad Selznick 

kallade för ”creation of conditions” som syftar till att stärka kapaciteten för kollektiv handling. En 

tolkning är att gränsgångaren i Kraftsamling Sjöbo fick hantera två problemtyper av institutionell 

karaktär:  

 

1. Fältdiskrepanser. Det vill säga situationer där institutionaliserade strukturer kolliderar i 

organiserandet, vilket leder till någon form av intresse- eller värdekonflikt. 

Fältdiskrepanser kräver någon form av förhandlingssituation. Aktörer är inte nödvändigtvis 

överens och de måste hitta gemensamma förhållningsätt; de måste komma överens om 

 
4 Dewey menade att problematiska situationer uppstår just på grund av värdekonflikter i den specifika situationen 
som gör att aktören stimuleras till reflektion och problemlösning.  
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problembild, värden och/eller mål; de måste hitta samsyn kring viktiga frågor eller 

komma överens om hur man bör handla. Här spelar gränsgångaren en viktig roll som 

faciliterare, översättare, medlare och konflikthanterare men även som institutionaliseringsagent som 

tar aktiv part i formationen av ett visst institutionellt fält (och därmed stärker eller 

försvagar vissa perspektiv, exempelvis Kraftsamlingens medskapandedialoger). 

 

2. Strukturdiskrepanser. Det vill säga situationer som baseras på ett upplevt behov av att 

förändra en (a) rådande struktur alternativt skapa (b) ny struktur där strukturer saknas och 

behöver etableras. Exempelvis har Burt (2000) myntat begreppet ’strukturella hål’ för att 

illustrera avsaknaden av sociala relationer i den sociala väven (vilket enligt studiens 

referensram avser den institutionaliserade delen av organisationen). Tyrstrup (2007) 

använder begreppet ’organisatoriska mellanrum’ för att belysa att formella 

organisationsstrukturer inte nödvändigtvis matchar en viss problembild eller behov. När 

det kommer till strukturdiskrepanser spelar gränsgångaren en viktig roll som 

institutionsbyggare och organisatör.  

 

Gränsgångaren hanterar dessa diskrepanser genom hantering av formella och informella 

strukturer:  

1. Hantering av institutionaliserade strukturer. 5 Exempelvis genom att: 

a. Skapa institutionella strukturer (ex. där strukturer saknas eller inte ”fungerar” 

som nödvändiga informella samband mellan expertförvaltningar) 

b. Koppla mellan institutionaliserade strukturer (medla mellan befintliga strukturer 

där koppling behövs, exempelvis mellan civilsamhället och expertförvaltningar) 

c. Förändra institutionaliserade strukturer (ex. försök till förändring av normer, 

arbetssätt- eller tankesätt, som införandet av medkapandefilosofi. Det handlar om 

att utmana rådande strukturer).  

 

2. Hantering av formella strukturer. Exempelvis genom att: 

a. Skapa organisatoriska strukturer (ex. konstruera nya samarbetsforum, 

mötesformer, projekt, verktyg för processledning) 

b. Koppla mellan organisatoriska strukturer (ex. genom att etablera 

informationsflöden mellan förvaltningar, koppla samman beslutsforum, definiera 

gränsöverskridande aktivitetsinriktade mål) 

c. Förändra eller ta bort6 formella strukturer. 

 

Nedan visas tabell 6.2 som sammanfattar ett urval av empiriska exempel i kortformat baserat på  

studien. Det vill säga, på vilket sätt gränsgångaren hanterade Fältdiskrepanser respektive 

Strukturdiskrepanser genom problemlösning. Efter dessa korta exempel följer två utförligare 

illustrationer på Fältdiskrepans respektive Strukturdiskrepans och på vilket sätt gränsgångaren 

agerade för att hantera dessa diskrepanser i sin praktik. Se även Figur 18 och 19 nedan för vilka 

strukturer som skapats och/eller vilka strukturer som har försökt att påverkats.  

 

 
5 “To institutionalize is to infuse with value beyond the technical requirements of the task at hand.” (Selznick 1984/1957, s. 17). 
Institutionalisering kan även handla om avinstitutionalisering.   
6 Detta följer logiskt - men jag saknar data som beskriver detta moment. 
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Tabell 6.2   
Gränsgångarens hantering av fält- och strukturdiskrepanser: ett urval av problem som gränsgångaren 
mötte i Kraftsamling Sjöbo och exempel i korformat på vilket sätt gränsgångaren tacklade frågorna. 
 

Abstraherade exempel på problem Gränsgångarrespons Praktisk hantering  

Fältdiskrepanser 

Diskrepans mellan Kraftsamlingens 
medskapande arbetssätt och stadens 
centraliserings- och 
likriktningsambition (blev synligt i 
arbetet med Mötesplatsen) 

Utmana och problematisera 
likriktningsidén; skapa 
förutsättningar för 
implementering för medskapande 
som arbetssätt 

Skapa: utbildningspaket medskapande 
Metoder: demonstrera 
medskapande i medborgarlabbet, 
uppmana till förändring 

Diskrepans mellan Kraftsamlingen och 
Mötesplatsens institutionaliserade 
strukturer (med koppling till gruppen 
äldre på Sjöbo) 
 

Utmana rådande strukturer, ta 
konflikten, sätta gränser och 
uppmana till ökat initiativtagande 
och engagemang 

Metoder: demonstration av 
alternativ, uppmana till förändring 

Diskrepans mellan olika synsätt på den 
gemensamma verksamheten i det 
framtida Sjöbohuset (ex. ifall 
verksamheten skall vara flexibel eller 
följa rådande arbetssätt kopplat till 
specifika verksamhetsområden) 

Medla mellan aktörer för att 
aktörer skall kunna hitta en 
fungerade kompromiss eller 
samsyn. Skapa 
gränsöverskridande forum för 
konflikthantering 

Skapa: Projektgrupp Allaktivitetshus 
Metoder: medling, organisera 
gränsöverskridande möten där 
konflikter kan hanteras, synliggöra 
trassliga frågor, workshop 

Diskrepans mellan förvaltningar kring 
gemensamt verksamhetsinnehåll för 
Mötesplatsen (ex. hur man skall kunna 
bredda mötesplatsverksamheten) 

Medla mellan aktörer för att 
aktörer skall kunna hitta en 
fungerade kompromiss eller 
samsyn. Skapa 
gränsöverskridande forum för 
konflikthantering 

Skapa: nya mötesstrukturer 
(Samordning Mötesplatsen)  
Metoder: Löpande 
avstämningsmöten, organisera 
gränsöverskridande möten där 
konflikter kan hanteras, synliggöra 
trassliga frågor 

Strukturdiskrepanser 

Ovana (och viss ovilja) att arbeta 
utifrån medskapande som arbetssätt 

Konstruera utbildningsprogram; 
demonstrera 
medskapandedialoger på 
Medborgarlabbet och 
marknadsföra arbetet internt i 
organisationen 

Skapa: utbildningspaket 
medskapandedialoger 
Metoder: demonstration, 
spridning, utbildning 

Ovana att mötas över 
förvaltningsgränder och lösa problem 
tillsammans pga. olika förutsättningar 
och nya verksamhetsgränser. (blev 
synligt när skola, socialtjänst, m.fl. 
förväntades jobba ihop i den nya 
facknämndsorganisationen 2017)  

Konstruera gränsöverskridande 
forum för problemlösning och 
samarbete;  skapa förutsättningar 
för gemensam problemlösning 
och problemförståelse 

Skapa: gränsöverskridande 
Projektgrupp Kraftsamling 
Metoder: Processledning, 
workshops, strukturer för 
uppföljning, koppling till 
beslutsstruktur (styrgrupp) 

Saknas strukturer för 
gränsöverskridande beslutsfattande  

Koppla samman nya 
gränsöverskridande forum för 
samarbete med 
gränsöverskridande beslutsforum 
(styrgruppen) 

Länka samman: Styrgrupp och 
Projektgrupp Kraftsamling 
Metoder: Berättande, förmedla 
information, mana till 
ansvarstagande  

Förhärskande arbetssätt (ex. ovilja att 
inkludera invånare i 
planeringsprocesser)  

Utmana förhärskande arbetssätt 
(ex. upprustning av Torget, 
Mötesplatsverksamheten, 
medborgardialoger, uppsökande 
verksamhet, samarbetskulturen 
osv.). Konstruera nya strukturer. 
Använd formell hierarki: uppdrag 
genom nämndbeslut. 

Skapa: nya samarbetsforum med 
utökad representation 
(Projektgrupp Torget) 
Metoder: Uppmana till 
förändring, demonstration, skriv 
beslutsunderlag till politiker 
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Historiska konflikter mellan 
verksamheter som försvårar samarbete 
(ex. inom samhällsbyggnadssektorn)  

Konstruera nya 
verksamhetsövergripande nätverk 
för att underlätta samverkan 

Metoder: skapa nya nätverk, 
bygga upp förtroende 

Ovana att jobba flexibelt och 
behovsanpassad (ex. utmaningar kring 
arbetstider, anpassning av 
verksamheten utifrån invånarnas 
behov och livssituationer)  

Utmana rådande arbetssätt; 
konstruera nya forum för 
samordning och 
informationsutbyte 

Skapa: mötesstrukturer för att 
kunna upprätthålla 
informationsutbyte inom 
förvaltning (Interna avstämningar)  
Metoder: Löpande 
avstämningsmöten, uppmana till 
förändring 

Konflikträdsla som hinder för 
problemlösning (ex. i fallet med 
Mötesplatsen och Allaktivitetshuset) 

Medla och facilitera i 
konfliktsituationer; skapa 
situationer där konflikter kan 
hanteras. Konstruera nya strukturer 
som gör det möjligt att mötas. 

Skapa: organisatoriska strukturer 
(ex. mötesformer) 
Metoder: medling, organisera 
gränsöverskridande möten där 
konflikter kan hanteras, synliggör 
trassliga frågor 

Inget definierat ansvar för frågor som 
kommer från civilsamhället eller 
invånare (ex. inom samhällsplanering)   

Konstruera nya strukturer. Medla 
mellan civilsamhället och 
relevanta instanser i den 
kommunala organisationen 

Skapa: tillfälliga mötesstrukturer 
för sakfrågan (ex. discgolfbana) 
Metoder: Löpande 
avstämningsmöten, förflytta 
information, uppmana till 
förändring, bygga upp nya 
relationer 

Olika förvaltningar och bolag känner 
inte till varandras verksamhet, beslut 
eller aktiviteter  (ex. vad olika 
verksamheter, bolag, förvaltningar gör 
kring Sjöbo) 

Konstruera strukturer för 
informationsflöde mellan 
organisatoriska enheter. 

Metoder: förflytta information 

Den operativa gräsrotsnivån på Sjöbo 
”hänger inte ihop” med centrala 
planeringsprocesser (ex. 
Områdesnätverk och kopplingen till 
andra centrala processer) 

Konstruera strukturer för nya sätt 
att förflyta information mellan 
nivåerna 

Metoder: förflytta information, 
delta på möten, uppmana till 
förändring 

Organisatorisk tröghet. (ex. etablerade 
rutiner och nämndstrukturer bidrar till 
utdragna och tidskrävande 
beslutsprocesser) 

Försöka ”skynda på” genom att 
uppmana till snabbare hantering 
och genom att hjälpa till med 
grundarbetet som utredningar 
och beslutstexter. 

Skapa: tillfälliga mötesstrukturer 
för sakfrågan (ex. lokalen för 
medborgarlabbet) 
Metoder: Löpande 
avstämningsmöten, förflytta 
information, uppmana till 
förändring, hämta legitimitet från 
hierarkin (styrgruppen) 

 

Nedan följer två längre empiriska exempel på vilket sätt gränsgångaren löser problem, bygger 

gemensam förståelse och försöker åstadkomma förbättrad målkongruens. Flera av de 

organisatoriska strukturerna som skapades inom Kraftsamlingen, skapades i syfte att kunna 

hantera de institutionaliserad strukturerna (exempelvis, forum för att kunna få förvaltningar att 

komma överens kring värde- och intressekonflikter; eller utbildningsprogram för att introducera 

medskapande som arbetssätt hos professionen).  

 

Exempel på strukturdiskrepans: Discgolfbanan 

 

Men, på senaste mötet då fick vi de [förvaltningarna] med oss, och det var helt 
fantastiskt. […] för det var en heeeeelt annan stämning. Det har också skapat att vi 
har fått en bättre samverkan inom vår förvaltning [FOF], med föreningsanläggningar, 
förening och anläggning, och de som, ansvarar för park och leder...som jag har varit 
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väldigt, vad skall man säga, mycket koordinatorn mellan de olika parterna, för att de 
också satt igång andra processer (Intervju) 

 

Jag har valt metaforen ”trampa in stigar” (Meyer & Schubert, 2007) för att beskriva på vilket sätt 

informella institutionaliserade strukturer jobbas in av gränsgångaren där det ”behövs” eller där 

gränsgångaren identifierar olika former av strukturella diskrepanser. Det vill säga 

Strukturdiskrepanser. Jag skall använda exemplet kring Discgolfbanan som illustration. Processen 

från ide till realisering av discgolfbanan tog ungefär nio månader. Det tog ungefär fyra månader 

att bygga upp institutionaliserade strukturer. Idéen till discgolfbanan kom ursprungligen från 

boende på Sjöbo. Gränsgångaren, som deltog i arbete med att utvärdera ansökningar, kände till 

att föreningen Borås GIF hade ambitioner att utveckla Sjöbovallen. Gränsgångaren kopplade 

samman invånaren och Borås GIF.  När frågan om Discgolfbanan började drivas inom ramen 

för Kraftsamling Sjöbo uppdagades en fragmenterad institutionell och organisatorisk miljö. Före 

omorganisationen 2017 hade stadsdelarna ett helhetsansvar och verkade som gränssnitt mellan 

expertförvaltningar och gentemot invånare, företag och civilsamhället.7 Exempelvis hade 

kommun- och stadsdelarna följande formella ansvar enligt kommunfullmäktiges reglementet före 

omorganisationen: ”följa utvecklingen i geografiska området och berätta för andra nämnder” (Se Figur 19 i 

Appendix för vilka uppdrag som ”utgick” och som inte ersattes vid omorganisationen 2017). 

Gränsgångaren och dennes kolleger upptäckte att det saknades formella strukturer (rutiner och 

ansvar) och informella strukturer (sätt att jobba, relationer över förvaltningsgränser) för att 

kunna koppla samman idéer som kom från invånare på Sjöbo och Borås stads fragmenterade 

planeringsdomäner. Gränsgångaren och kollegerna upptäckte att det var upp till föreningar och 

invånare att själva driva frågor och hitta vägar in till de olika kommunala verksamheterna. Det 

saknades procedurer och rutiner för hur sådana frågor skulle hanteras nu när stadsdelarna inte 

längre fanns (stadsdelarna hade ett ”helhetsansvar” för geografiskt kopplade 

samhällsplaneringsfrågor dessförinnan). Gränsgångaren och dennes kolleger saknade 

inledningsvis kunskap om hur sådana frågor skulle hanteras och vilka vägar som behövde tas i 

den kommunala byråkratin. De formella organisatoriska strukturerna bygger på politiska 

nämndbeslut, vilket innebär att frågorna måste initieras politiskt för att en förvaltning skall kunna 

prioritera frågan i sin planerade verksamhet. Samtidigt fanns det inte en politisk kanal utan 

många olika möjliga kanaler (ex. samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, 

kommunfullmäktige, Fritids- och folkhälsonämnden och tekniska nämnden). En fråga som ny 

Discgolfbana på Sjöbo berör i praktiken fyra olika förvaltningar och politiska nämnder. Det 

fanns behov av institutionaliserade strukturer i form av förvaltningsövergripande relationer för 

att kunna realisera idéen om discgolfbanan som inte var politiskt initierad. En 

institutionaliseringsprocess startade. Gränsgångaren började bygga upp relationer till relevanta 

delar av stadens professionella planeringsdomäner: Mark- och Exploateringsavdelningen, 

Tekniska förvaltningen och Fritids- och Folkhälsoförvaltningens Förenings- och 

anläggningsenhet. Under arbetets gång visade sig dessutom att det fanns s.k. institutionella rester 

(Zietsma & McKnight, 2009) i form av historiska konflikter mellan några av förvaltningarna 

 
7 Den fysiska planeringen är uppdelad i många olika tematiska områden, förvaltningar, bolag och nämnder. Ex. 
Samhällsbyggnadsnämnden; Kommunstyrelsen/Strategisk planeringsavdelning; Lokalförsörjningsförvaltningen; 
kommunala bostadsbolag; Tekniska förvaltningen (som i sin tur är uppdelad i flera planeringsdomäner); Folk- och 
fritidsförvaltningen (som i sin tur är uppdelad i flera olika planeringsdomäner); Miljöförvaltningen; 
Kommunstyrelsen/Mark- och exploateringsavdelning; Kommunstyrelsen/Näringslivsavdelningen; Borås Energi och 
Miljö AB (vatten-avfalls-infrastruktur); Borås Elnät AB (el-infrastruktur) 
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vilket gränsgångaren behövde ta hänsyn till och arbeta runt. Gränsgångaren etablerade nya 

professionella nätverk internt i organisationen samtidigt som gränsgångaren byggde relationer 

med externa aktörer på Sjöbo. Gränsgångaren verkade inledningsvis som en mellanhand mellan 

de två framväxande institutionaliserade strukturer (den inre mellan förvaltningar och yttre mot 

Sjöbos aktörer). Gränsgångaren skapade också en tillfälliga formella organisatoriska strukturer 

för att kunna samla relevanta aktörer med en viss regelbundenhet i syfte att kunna jobba 

fokuserat med frågan om Discgolfbanan. De institutionaliserade strukturerna gentemot 

professionen behövde ”legitimeras” delvis med hänvisningar till politiska mål och kommunens 

ambition bakom kraftsamlingen. Vidare upplevde gränsgångaren att ett professionellt förtroende 

behövde byggas upp exempelvis genom visad lyhördhet för experternas bedömningar och 

kunskap. Det är också tydligt att frågan om Discgolfbanan mötte inledningsvis ett visst 

”motstånd” från organisationen. Exempelvis ifrågasättande, kommunen kan inte ta ansvar för 

banan, bör kommunen gynna enskilda aktörer och så vidare. När de institutionaliserade 

strukturerna hade etablerats några månader in i processen, gick det lättare att hitta 

gränsöverskridande kompromisser och praktiska sätt att komma fram med idéen kring 

Discgolfbanan. De etablerade relationerna ledde så småningom till att tekniska förvaltningen 

använde delvis sina ”egna” resurser för att stötta Borås GIF med etableringen av discgolfbanan 

(de materiella kostnaderna ersattes av innovationspotten). Dessa institutionaliserade strukturer 

som hade etablerats underlättade efterföljande projekt som exempelvis den nya Hinderbanan på 

Sjöbo. 

 

Exempel på fältdiskrepans: Mötesplatsen 

 

Och det finns en historik i detta, så man måste ha med sig, som jag egentligen inte hade, och som 

jag kommer in helt ny i organisationen, som jag har fått förståelse för då i efterhand, liksom, och, 

då får jag lov att säga, att jag har haft lite tur att jag råkar vara den personen som jag har varit, 

att jag har, tagit itu med de här negativa, informella ledarna, som jag har vunnit förtroende för 

(Intervju) 

 

Jag har valt att kalla situationer där mer eller mindre stabiliserade institutionaliserade strukturer 

kolliderar för Fältdiskrepanser. Dessa fältdiskrepanser har manifesterats på varierande sätt inom 

Kraftsamling Sjöbo. Institutionella fält förstår jag som ”social arena in which individuals and 

organizations partake of a common meaning system and interact more frequently with one another than with 

actors outside of the field […] fields are identified by the presence of meaning systems that are shared by field 

participants”. (Furnari, 2016, s. 554) Inom ett fält råder eller dominerar vissa typer av synsätt på 

vad som är meningsfullt, eftersträvansvärt, värdefullt och legitimt. Jag skall nedan diskutera 

Mötesplats Sjöbo och de ”trassliga” situationer som gränsgångaren mötte och fick hantera. På 

Mötesplats Sjöbo kom åtminstone tre institutionaliseringsprocesser att kollidera. För det första 

kan man förstå Kraftsamlingen i form av ett institutionellt fält som håller på att stabiliseras. Jag 

väljer att kalla det för Kraftsamlingsfältet. För det andra fanns det ett institutionellt fält som jag här 

väljer kalla för Centraliseringsfältet (de pågående kommuncentrala reformer som handlade om att 

åstadkomma en centraliserad facknämndsorganisation, likriktning och enhetliga verksamheter) 

och Mötesplatsfältet (de spontant framväxande institutionaliserade strukturer kring Mötesplatsen 

på Sjöbo). För det första uppstod konflikter i mötet med den grupp äldre och de tjänstepersoner 

som jobbade på Mötesplatsen när Kraftsamlingen startade. För det andra uppstod det konflikter 
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mellan de förvaltningar (FOF och VÄF) som utifrån Kraftsamlingens målsättning behövde enas 

kring det framtida ”breddade” verksamhetsinnehållet på Mötesplatsen. Den gruppen äldre och 

anställda på Mötesplatsen gjorde aktivt ”motstånd” mot de pågående förändringarna.8 Det 

rådande verksamheten på Mötesplatsen försvarade aggressivt av gruppen äldre och motarbetades 

mer subtilt av de anställda på Mötesplatsen. Dessa intressekonflikter ledde bland annat till att 

viss personal sades upp i början av 2018 vilket trappade upp konflikten med gruppen äldre 

ytterligare. Mötesplatsen blev på grund av de pågående konflikterna tvungen att stängas under ett 

halvår (från sommaren 2019 till årsskiftet 2020). Denna konflikt förstår jag som ett resultat av 

fältdiskrepanser där tre institutionaliseringsprocesser kom att överlappa (Kraftsamlingsfältet, 

Centraliseringsfältet och Mötesplatsfältet) vilket gränsgångaren blev tvungen att hantera. 

Centrealiseringsfältet och Kraftsamlinsfältet möter med andra ord Mötesplatsens 

institutionaliserade strukturer som hade institutionellt förtätats över tid.9 Brukarna och de 

anställda på Mötesplats Sjöbo hade under den tillfälliga stadsdelstiden (perioden 2011-2016) 

byggt upp en ”idiosynkratisk” verksamhet - som nu stod i konflikt med Borås Stads politiska 

ambition att likrikta alla Mötesplatser i kommunen men även Kraftsamlingens ambition att 

bredda mötesplatsverksamheten. Arkivstudier bekräftar att verksamheten på Mötesplats Sjöbo 

var ”bredare” under kommundelstiden (2002-2009) och att det inte fanns några problem med 

äldre under den perioden.10 Dokumentationen från Områdesnätverk (2016) visar att 

professionen som var verksamma på Sjöbo betraktade dessa institutionaliserade 

mötesplatsstrukturerna som problematiska. De gav uttryck för en önskad förändring vilket 

plockades upp i förarbetet som skedde inför Kraftsamling Sjöbo. Professionen pratade 

exempelvis om behovet av att bredda mötesplatsverksamheten för att kunna fånga upp en 

bredare målgrupp. Mötesplatsverksamheten hade institutionaliserats och fått en ”unik karaktär” 

vilket kom att ifrågasättas av ledningen i den nya förvaltningsstrukturer som etablerades vid 

årsskiftet 2016/17. Gränsgångaren som mötte aktörer på Mötesplatsen blev även en ”ofrivillig” 

representant för Centraliseringsfältet och fick i egenskap av kommunal tjänsteperson ”försvara” 

ambitionen att förändra Mötesplatsen och visa upp en lojal och enhetlig ”front”. Gränsgångaren 

som själv utgick från Kraftsamlingsfältet ifrågasatte i sin tur (inåt i organisationen) den 

likriktningsprincipen som var integrerad i Centraliseringsfältet. Borås Stad hade bestämt att 

Mötesplatserna skulle organiseras på samma sätt i hela kommunen. Denna likriktningsprincip var 

ett grundläggande politiskt motiv bakom facknämndsreformerna. Facknämndsreformen var 

tänkt att motverka de geografiska olikheter som politiker och centrala tjänstemän upplevde fanns 

tidigare hos kommun- och stadsdelarna. Denna likriktningsprincip upplevde gränsgångaren stå i 

konflikt med de centrala principerna bakom Kraftsamlingen. Medskapande som arbetssätt och 

tackling av samhällsutmaningar innebär att lokala skillnader i angrepps- och arbetssätt måste 

accepteras.  

 
8 S.k. dynamisk konservatism. (Schön, 1971) 
9 Zietsma och McKnight (2009) beskriver på vilket sätt dessa institutionella rester kan påverka det institutionella 
arbetet “[…] the detritus can be constraining because even in disrupted contexts, certain institutional materials will still have significant 
influence among some groups, and institutional entrepreneurs must find a way to navigate through the leftover logics, practices, and 
relationships that continue to exists in the institutional context, since these contradictory logics are resources which can be used to contest 
the legitimacy of innovations.” (s. 168) 
10 Jag har fått detta antagande bekräftad av tidigare verksamhetsutvecklare via korrespondens med BB 2020-04-06: 
”Du har rätt i dina antaganden att ’problemet’ startade när stadsdel Norr blev verklighet…har fått den informationen från boende på 
Sjöbo. Vi hade inte dessa problem under min tid....tycker att alla åldersgrupper och kön samsades bra.” 
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Gruppen äldre försvarade aggressivt den rådande ordningen på Mötesplatsen. Samma 

grupp äldre skrämde aktivt bort andra besökare från Mötesplatsen genom exempelvis mobbing 

och hot. Verksamheten på Mötesplatsen hade blivit exklusiv11 och den institutionaliserade 

verksamheten hade som Selznick (1984/1949) beskriver det fått ”life of their own”. De 

institutionaliserade strukturerna som hade byggts upp under stadsdelstiden och ”förtätats” över 

tid -- hotades nu av två pågående förändringsprocesser i termer av kraftsamling och 

centralisering. Selznick (1984/1949) klassiska studie av en statlig organisation beskrev liknande 

”kidnappning” och sammanblandning av den formella organisationen och lokala intressen i det 

omgivande samhället. (se även Gouldner, 1954) Denna sammanblandning av 

Centraliseringsfältet, Kraftsamlingsfältet och Mötesplatsfältet ledde till åtminstone två 

konfliktfronter som gränsgångaren fick arbeta med. Den första (1) konfliktfronten uppstod i 

mötet med den grupp äldre som hade vant sig med en viss typ av verksamhet på Mötesplatsen 

(som var anpassad till deras behov) och gav uttryck för generell misstro mot kommunen, det nya 

verksamhetsinnehållet och Kraftsamlingens medskapandeambition. Den andra (2) 

konfliktfronten uppstod i mötet mellan Kraftsamlingen och de två andra förvaltningar som 

förväntades samarbeta och förändra rådande verksamhetsinnehåll på Mötesplatsen. 

Äldrefrågorna hade sedimenterats på Mötesplatsen av åtminstone två anledningar: (a) gruppen 

äldre ”tagit över” mötesplatsverksamheten och skapat verksamheten med lokala tjänstepersoner 

mellan två reformer12; (b) Vård- och äldreförvaltningen hade etablerade och inarbetade arbetssätt 

kring äldreverksamheten i kommunen. Det vill säga arbetssätt som hade etablerats under 

kommun- och stadsdelstiden. (Vård- och äldreförvaltningen blev en egen förvaltning 2017 efter 

att varit integrerad i stadsdelsförvaltningen på Sjöbo). Ambitionen att bredda 

mötesplatsverksamheten innebar att Fritids- och folkhälsoförvaltningen (som hade fått ny 

formell organisatorisk struktur och ansvar; ett inflöde av ett stort antal nya medarbetare från de 

gamla stadsdelarna; nya demokratiska uppdrag och ansvar för alla Mötesplatsverksamheter i 

kommunen) behövde ta ansvar för utveckling av Mötesplatsen. Det visade sig snart att de dessa 

två förvaltningar (VÄF och FOF) som nu förväntades att samarbeta och komma överens, hade 

svårt att förstå varandras kulturer, förhållnings- och arbetssätt. Denna fältdiskrepans ledde till 

svårigheter att enas, vilket följaktligen blev ett tydligt hinder för kraftsamlingen och således ett 

problem för gränsgångaren att hantera.  

Gränsgångaren hanterade dessa ”trassliga” situationer på följande sätt: (1) genom att skapa 

nya formella strukturer för gränsöverskridande samverkan och genom att få relevanta aktörer att 

mötas. (”Samordningsgrupp för Mötesplatsen” som gränsgångaren ansvarade för att driva och hålla 

samman) (2) Genom att aktivt skapa situationer där aktörer från dessa förvaltningar fick 

möjlighet att ”trassla” med värdeladdade frågor vilket ovan nämnda formella samordningsgrupp 

skapade förutsättningar för. (3) Genom att aktivt försöka medla mellan förvaltningarnas 

ståndpunkter som en slags översättare och medlare. (4) genom att skapa 

institutionaliseringsprogram i form av utbildningspaket och genom att stötta tjänstepersoner i 

medskapande som arbetssätt. Den sistnämnda taktiken adresserar tydligt den institutionella nivån 

 
11 Notera resonemanget från Coleman (1990) om att dessa idiosynkratiska och informella strukturer går att betrakta 
som ’socialt kapital’. Denna form av socialt kapital verkade i detta fall exkluderande. Denna grupp äldre och de 
tidigare anställda tjänstemännen kan förstås som en slags klanbildning som skapar en gräns mellan ”vi och dem”. 
12 Första reformen: (2010) 10 Kommundelar omvandlas till tre stadsdelar. Andra reformen (2017) 3 stadsdelar tas 
bort och istället införs facknämnder. Stadsdelsreformen blev en slags mellanfas som även innebar nedläggning av 
kommundelskontor, personalomsättning och omfördelning av personal till de nya stadsdelarna.  
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och syftar till förändra arbetssätt och ”institutionaliserade tankestrukturer” (Warren, Rose, & 

Bergunder, 1974, s. 20) hos professionen. Arbetet med gruppen äldre kunde av förklarliga skäl 

inte systematiseras och organiseras på samma sätt som arbetet med de formella kommunala 

förvaltningarna. Materialet visar att gränsgångaren i mötet med invånarna (genomförda dialoger) 

adresserar institutionella dimensioner: exempelvis genom att förtydliga kommunens värdegrund, 

uppmana till förändring, problematisera och utmana de befintliga ordningarna på Mötesplatsen, 

konfrontera problematiska beteenden och kommunikation av visioner och mål. I arbetet med 

dessa fältdiskrepanser erfor gränsgångaren att kommunen uppvisade en konflikträdd kultur vilket 

i sin tur bidrog till en ovilja att adressera och stanna kvar i konfliktfyllda situationer. 

Gränsgångaren fick därmed själv ta på sig rollen som konflikthanterare både mellan 

förvaltningarna och i mötet med missnöjda invånare och de anställda som ansågs agera enligt 

brukarnas intressen. Konfliktfronten med äldre ledde till ilska och upprepade hotfulla situationer 

(ex. gruppen äldre hotar att motarbeta Kraftsamlingen, personer som ringer och skäller ut 

gränsgångaren). Gränsgångaren väver kraftsamlingsfältet (som bygger på medskapande och 

gränsöverskridande samverkan) och försöker samtidigt ”fålla in” den kritiska gruppen äldre. 

Gränsgångaren erfor att institutionaliseringsprocessen verkar ha underlättats tack vare 

medborgarlabbet på Sjöbo som fungerade som en symbolisk plats 13 som illustrerade det nya 

arbetssättet som byggde på medskapande. Enligt utsagor från professionen på Sjöbo tycks det 

systematiska arbetet leda till en långsam attitydförändring hos gruppen äldre. Kraftsamlingsfältet 

”förtätas” och nya sociala relationer byggs upp i den inter-organisatoriska miljön. Det är också 

viktigt att notera gränsgångarens insikt om att dessa relationer är ”flyktiga” (de bygger på 

tillitsfulla mellanmänskliga relationer) och måste underhållas vilket gränsgångaren menar kräver 

en långsiktig strategi från stadens sida. Även arbetet med Mötesplatsen har visat sig ge resultat. 

Under hösten 2019 skrev VÄF och FOF under en överenskommelse kring Mötesplatsens 

framtida verksamhet. Mötesplatsen öppnades i början av 2020 och gränsöverskridande 

samarbetsstrukturer tycks ha ”satt sig”. 

 

Konklusion: Gränsgångare som vävare av kraftsamlingsfält  
 

Organizations are nets of collective action, undertaken in an 

effort to shape the word and human lives. The contents of the 

action are meanings and things (artifacts). One net of collective 

action is distinguishable from another by the kind of meaning and 

products socially attributed to the given organization 

(Czarniawska, 1992, s. 32) 

 

Frågan är hur gränsgångapraktiken eventuellt bidrar till samverkansmiljön. Här behöver jag ta 

hjälp av både Selznick organisationsteori och socialt kapital. Institutionell förtätning beskriver på 

vilket sätt institutionaliserade strukturer växer fram över tid i den formella organisationen, mellan 

organisationer och/eller den institutionella miljön runt organisationen. (Selznick, 1948) Utifrån 

Selznick förståelse blir organisationer som tillåts att förtätas potentiellt bättre (eller sämre 

beroende på institutionaliseringsprocessen) på att utföra någon form av arbete. Det kallar 

Selznick för ’distinctive competence’: 

 
13 Medborgarlabbet som en fysisk miljö symboliserar medskapande som ”ide” och möjliggör demonstration av det 
nya arbetssättet. (c.f Bechky, 2003) 
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As institutionalization progresses the enterprise takes on a special character, and this means that it 
becomes peculiarly competent (or incompetent) to do a particular kind of work. […] The terms 
‘institution,’ ‘organization character,’ and ‘distinctive competence’ all refer to the same basic 
process – the transformation of an engineered, technical arrangement of building blocks into a 
social organism. (Selznick, 1984/1957, s. 139) 

 

Att åstadkomma denna transformation till det ”bättre” och att motverka det ”sämre” är 

institutionella ledarens huvudsakliga uppgift enligt Selznick. (ibid. s. 138-140) Gränsgångaren i 

Kraftsamling Sjöbo agerar i ett bredare inter-organisatorisk sammanhang än Selznicks 

institutionella ledare. Packar vi upp beståndsdelarna inom Kraftsamling Sjöbo framträder tre 

grundläggande institutionella byggstenar: förebyggande arbete, medskapande och gränsöverskridande 

samarbete. Dessa tre byggstenar kan man förstå som proto-institutioner (Zietsma & McKnight, 

2009) som ligger till grund för det institutionella fält som gränsgångaren försöker väva inom ramen 

för Kraftsamling Sjöbo. Dessa tre institutionella byggstenarna var inga självklarheter i den 

formella kommunala organisationen, utan visade sig stå i kontrast med rådande arbetssätt och 

formella ordningar, vilket blev tydligt utifrån de konflikter och meningsskiljaktigheter som 

uppstod inom Kraftsamlingen. Dessa byggstenar behöver bli legitima för att kunna ”översättas” 

(Czarniawska & Sevón, 1996) till konkret handling i den formella organisationen. När 

Kraftsamlingen startade artikulerades en insikt om att de kommunala ”stuprören” och ordinarie 

arbetssätt kunde vara ett reellt hinder för Kraftsamlingen och dess gränsöverskridande arbetssätt. 

En förvaltningschef avslutade en workshop med alla förvaltningschefer, kommunalråd och 

nämndpolitiker med följande mening: ”Det här arbetssättet är nytt, vi har stuprör som vi måste kunna 

hantera och överbrygga. Detta är ett test, kan vi jobba på detta sätt med andra utmaningar i framtiden? Kan 

detta arbetssätt testas på andra stadsdelar?”14 

 Gränsgångaren som institutionaliseringsagent väver ett institutionellt fält som spänner över 

formella gränser och således över de ”stuprör” som adresserades av professionen. 

Gränsgångarens praktik lämnar efter sig både formella och informella strukturer (kanske kan 

metaforen ’broar’ eller ’kopplingar’ användas). Kraftsamlingsfältet bygger på nya typer av 

normer, värden och meningssystem. Vävandet sker genom en komplex praktik som innefattar 

arbetet med (a) meningsskapande och kulturbyggande; (b) metastyrning och hantering av strukturella 

faktorer genom (c) praktisk problemlösning. Meningsskapande och kulturbyggande syftar till att etablera 

ett delat meningssystem, gemensam samverkanskultur och bygga legitimitet för det 

gränsöverskridande arbetssättet. Detta är en viktig förutsättning för att motverka kollektiva 

handlingsdilemman i institutionellt komplexa miljöer. (Wijen & Ansari, 2007) Metastyrning handlar 

om att stärka kollektiv handlingskapacitet: det vill säga få människor att handla kollektivt baserat 

på de problem som löpande identifieras i arbetet med stadsdelen och i relation till de visioner 

och mål som följer av Kraftsamlingen.  

Selznick beskrev den institutionella ledarens arbetssätt som institutionsbyggande som skall 

förstås som “the reworking of human and technological materials to fashion an organism that embodies new and 

enduring values” (Selznick, 1984/1957, s. 153)  Selznick var tydligt med att denna process även kan 

ske utan institutionellt ledarskap men ”would otherwise occur more haphazardly, more readily subject to the 

accidents of circumstance and history”. (s. 21) Gränsgångaren lägger mycket fokus på att bygga tillit, 

etablera och underhålla sociala relationer och arbetar aktivt med de institutionaliserade 

 
14 2017-04-17. Fältanteckningar 2017:01:221:229 
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strukturerna i organisationen och den inter-organisatoriska miljön. Det vill säga, de informella 

och sociala sammanhangen. I det empiriska materialet blir det tydligt att gränsöverskridande 

interaktionsmönster ökar i frekvens i den inter-organisatoriska miljön över tid. Exempelvis: 

 

• Det etableras nya gränsöverskridande mötesformer och verktyg 

• Professionen tar fram aktivitetsmål och jobbar på ett gränsöverskridande sätt med 
samhällsproblem på Sjöbo 

• Professionen börjar ta egna gränsöverskridande initiativ utan gränsgångarens inblandning 
(indikationer från början av 2020) 

• Nya gränsöverskridande informella nätverk etableras mellan förvaltningarna och lokalsamhället 

• Medborgarlabbet får allt fler besökare och allt fler aktiviteter samskapas 

• Fler projekt och initiativ som adresserar utvecklingen på Sjöbo kommer till stånd 

• Nya relationer etableras över förvaltningsgränser kring samhällsplaneringsfrågor 

• De andra verksamheterna på Sjöbo börjar ”förstå” Kraftsamlingen (och ser inte det längre som 
ett hot mot den egna verksamheten) 

• Verksamheter på Sjöbo börjar samordna information och hjälpas åt att nå olika invånargrupper 

• De kritiska invånarna tycks ”omvändas” stegvis 

• Invånare hör av sig och vill bidra till lokal utveckling 

 

Med andra ord finns det empiriska indikationer på att Kraftsamlingsfältet håller på att stabiliseras 

över tid. Sewell (1992) skriver ”agents are  empowered by structure, both by the knowledge of cultural 

schemas that enable them to mobilize resources and by access to the resources that enables them to enact schemas”. 

(s. 27).  Nya formella och informella strukturer byggs upp och stabiliseras för att möjliggöra 

gränsöverskridande organisering. Denna form av ”vävande” av Kraftsamlingsfältet sker kollektivt 

genom de aktörer som deltar och interagerar inom det institutionella fältet: experter, politiker, 

chefer, tjänstepersoner, invånare, forskare, föreningsrepresentanter och så vidare. Gränsgångaren 

förstår jag som en institutionaliseringsagent som katalyserar och faciliterar dessa 

institutionaliseringsprocesser. 

Gränsgångaren möter i sin vardag en institutionellt pluralistisk verklighet (Friedland & 

Alford, 1991) som kräver ständig anpassning; vidare möter gränsgångaren en ständig ”ström av 

problem” som måste hanteras. (se även Cohen, March, & Olsen, 1972) Gränsgångaren får 

hantera konflikter, kritik, missnöje och olika former av strukturella problem som fältdiskrepanser i 

form av värde- och intressekonflikter och strukturdiskrepanser i form av ’strukturella hål’ och/eller 

’organisatoriska mellanrum’. Exempelvis i fallet med Mötesplats Sjöbo där åtminstone tre 

institutionella fält visade sig överlappa (fältdiskrepans) vilket bidrog till konflikter både i 

lokalsamhället och mellan förvaltningarna. Gränsgångaren har själv använt metaforerna trasslande 

och nystande för att beskriva sitt utmaningsdrivna arbetssätt. Konflikter var ingenting som skulle 

undvikas utan snarare uppmuntras för att åstadkomma en fungerande samverkan enligt 

gränsgångaren (c.f. Maxwell et al., 2019 om vikten av 'agonism' ) Det vill säga, det handlar om att 

omvandla en eventuell antagonistisk situation till en agonistisk situation som gör att aktörer kan 

”komma vidare”, exempelvis genom kompromisser eller etablering av samsyn kring 

värdeladdade frågor. I offentliga byråkratier hanteras konfliktfrågor enligt den idealtypiska 

modellen i den politiska domänen. Den kommunala oviljan av att på de administrativa nivåerna 

hantera och stanna kvar i konfliktfyllda situationer framgår i tidigare beskrivning av situationen 

runt Mötesplatsen.  
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Gränsgångaren fick också ”trampa in” nya institutionaliserade strukturer där det saknades 

befintliga strukturer (strukturdiskrepans). Exempelvis i fallet med Discgolfbanan där 

gränsgångaren blev tvungen att arbeta fram institutionaliserade strukturer mellan 

expertförvaltningar och mellan stadens organisation och lokalsamhället. Gränsgångaren arbetar 

även med att ”stärka” försvagade relationer genom konflikthantering och genom att få aktörer 

att förhandla och hitta samsyn. Gränsgångaren försöker också förändra befintliga 

institutionaliserade strukturer genom försök till påverkan av ’institutionaliserade tankestrukturer’ 

(Warren et al., 1974) hos ex. professionen, politiker och invånare. Exempelvis genom att 

uppmana till förändring av arbets- och tankesätt, uppmana till ansvarstagande eller på vilket sätt 

resurser och arbetsinsatser bör prioriteras. 

 

 

Figur 18. Karta som illustrerar gränsgångarens försök till institutionell påverkan. Pilarna och tillhörande 
beskrivning illustrerar vilka frågor det handlade om. Påverkar har skett på både grupp- och individnivå. 
Dessa aktörer har haft varierande organisatoriska och domänmässiga tillhörigheter. Jag har valt att hålla 



134 
 

kartan på en aggregerad nivå. Den institutionella påverkar exempelvis skett genom introduktion av nya 
idéer/normer eller genom utmaning/kritik av rådande praktiker, normer, värden. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 19. Kartan illustrerar de formella strukturer som skapades under perioden 2018-2020 och på vilket 
sätt dessa strukturer är kopplade (streckade linjer) till organisationer, grupper och verksamheter. Se Tabell 
A1 och Tabell A2 i Appendix för beskrivning av respektive struktur på denna karta. Se även Figur 22 i 
Appendix för exempel på verktyg som skapades av gränsgångaren. Relationerna mellan Nätverk Barn och 
Unga, Områdesnätverk och de formella verksamheterna är inte inritade på denna karta utan återfinns i 
Appendix/Tabell A2.  

Paradoxalt nog innebär denna form av vävande att en idiosynkratisk organisationsstruktur byggs 

upp över tid. Utifrån ett politiskt perspektiv står denna institutionellt förtätade och 

Kraftsamlingsanpassade organisationsstruktur i konflikt med stadens ambition att centralisera 
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och likrikta verksamheter som möter invånare.15 Undersöker vi bakgrunden till 

centraliseringsreformerna så blir konflikten tydlig. Reformerna byggde på en explicit kritik av de 

”egenheter” som respektive kommundel hade utvecklat över tid. (dvs. institutionaliserade 

strukturer som hade förtätats över tid hos respektive kommundel som bidrog till lokala skillnader 

i arbetssätt, sätt att producera välfärd och tackla problem) Detta upplevdes som ett problem av 

kommunledning och central positionerade politiker, vilket föranledde reformer som syftade till 

enhetlighet och centralisering.16  

Den institutionell förtätade struktur som byggs upp av Kraftsamlingen och som vävs ihop 

med den formella byråkratin kommer morfologiskt att likna ett lapptäcke eller vad Ingold (2007) 

kallar för ’meshwork’. Den organiska strukturen som växer fram genom vävandet blir sannolikt17 

allt bättre på att åstadkomma det som det är tänkt att åstadkomma (dess ’distinctive 

competence’): gränsöverskridande problemtackling. Utifrån detta perspektiv är inte Kraftsamling 

Sjöbo ”bara” ett projekt (som har tydlig början, planerade aktiviteter och ett slut) utan kan 

förstås som pågående organisationsförändring och anpassning till den institutionella kontexten 

som utgörs av Sjöbo. Gränsgångaren som institutionell ledare spelar en nyckelroll i denna 

pågående ”transformation of an engineered, technical arrangement of building blocks into a social organism.” 

(Selznick, 1984/1957, s. 139) Denna insikt artikuleras av gränsgångaren som uppmanar den 

formella organisationen att ta långsiktigt ansvar för Kraftsamlingen och de strukturer och 

relationer som byggs upp på Sjöbo och mellan verksamheter.  

 

Alltså, vi jobbar på tilliten och jag tycker verkligen mig se att vi har gjort framsteg i tillitsresan här på Sjöbo. 
Absolut inte i mål på något sätt och det är små framsteg. Men de är så betydelsefulla. Och därför tycker jag att vi 
måste ta tillvara och fortsätta på det som vi har byggt upp (Intervju) 
 
Jag ser inte det här projektet [Kraftsamlingen] som någonting som vi blir färdiga med...utan vi har implementerat 
kanske någonting, som är början till någonting långsiktigt och som vi måste fortsätta med alla förvaltningar och 
bedriva liksom, våra fortsatta processer, för att det skall kunna bli bra. För vi hinner inte på tre år att göra allt det 
som ett samhälle behöver, i en god samhällsutveckling (Intervju) 

 

De institutionellt förtätade strukturerna som vävs och stabiliseras kan förstås som socialt kapital. 

Coleman (1990) argumenterar exempelvis för att institutionaliserade strukturer kan förstås som 

socialt kapital. (se resonemanget under teoriavsnittet) Med andra ord innebär institutionell förtätning 

att socialt kapital byggs upp i den formella organisationen och i den inter-organisatoriska miljön. 

Studier har påvisat positiva samband mellan mängden socialt kapital och kapacitet för kollektiv 

handling. (e.g. Burt, 2007; Kostova & Roth, 2003) Vidare argumenterar Coleman (1990) för att 

socialt kapital kan i sin tur tillgängliggöra andra kapitalformer (ex. fysisk-, finansiell-, politisk- 

eller humankapital) tack vare att etablerade sociala relationer bidrar till en längre ”räckvidd” 

vilket möjliggör potentiell omfördelning och/eller tillgång till kapitalformer som eventuellt 

 
15 Jag har inte kunnat hitta något resonemang kring denna uppenbara paradox i materialet som producerades under 
förstudien, mer än att Kraftsamlingen är ett tillfälligt och projektbaserat arbetssätt som skall bli en modell för andra 
stadsdelar. Däremot började Borås Stad implementera ett tillitsbaserat ledningssystem ”tillitsresan” under 2019 vilket 
talar för att pendeln svänger från new public management och den likriktningslogik som finns inbyggd i filosofin 
mot någon annan typ av logik. (Jmf. Denhardt & Denhardt, 2000) 
16 Det fanns även extern kritik från Skolinspektionen, lokala opinionsbildare och insändare i tidningen.  
17 I denna studie har inte utvärderat effekter av arbetssättet i relation till de samhällsproblem som skall tacklas. Det 
finns däremot indikationer på att det gränsöverskridande problemlösningsarbetet har intensifierats över tid. 
Samarbetet har intensifierats, aktörer tar egna initiativ (och behöver inte alltid drivas på av gränsgångaren), 
gränsöverskridande handlingsplaner tas fram och så vidare. 
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saknas inom den egna domänen eller organisatoriska enheten. (ibid, s. 304-309) Det kan 

exempelvis handla om att kunskapsmässiga resurser kan utbytas eller flyttas över 

organisationsgränser; att aktörer hjälps åt med problemlösning; eller att aktörer hjälps åt att 

förmedla kontakter och strategisk information (c.f. Granovetter, 1973). Exemplet med 

Discgolfbanan visar ett skifte i attityder som skedde på några månader: från inledande skepsis 

och motstånd i den byråkratiska ordningen, till att en förvaltning i slutändan prioriterade om i sin 

verksamhet och genomförde insatser tillsammans med civilsamhälleliga aktörer. Denna 

förflyttning krävde förhandling, praktisk problemlösning, kommunikation och 

relationsbyggande. Resurser kom så småningom att mobiliseras på ett gränsöverskridande sätt. 

Gränsgångaren, som har formell tillåtelse att arbeta över vertikala-horisontella gränser, spelar en 

huvudroll i den här typer av institutionaliseringsprocesser. Det finns andra studier som bekräftar 

ett positivt samband mellan gränsgångarpraktiker och mängden socialt kapital i organisationen 

och mellan organisationer som förväntas samarbeta. (e.g. Fleming & Waguespack, 2007; Hogg & 

Rast, 2012; Steadman, 1992; Zhang, 2018) Samtidigt är socialt kapital flyktigt och måste 

underhållas vilket gränsgångaren poängterade när Kraftsamlingen började röra sig mot 

”utträdesfasen”. Det var också det bärande argumentet för ett Allaktivitetshus på Sjöbo som var 

tänkt att brygga samman kommunens olika verksamheter och lokalsamhället. 

Gränsgångarens arbete är personbundet (det sociala hantverket, de personliga tillitsfulla 

relationer som byggs upp, det informella ledarskapet) vilket skapar ett paradoxalt förhållande i 

rollbaserade organisationer som förutsätter utbytbarhet och personoberoende. Samtidigt finns 

det empiriska indikationer på att Kraftsamlingsfältet håller på att stabiliseras och lämnar efter sig 

både formella strukturer (mötesformer, forum, verktyg, utbildningsprogram) och informella 

strukturer (gränsöverskridande nätverk, samarbetskonstellationer, nya eller förändrade 

arbetssätt). Frågan är hur ledningen i den formella organisationen kommer att hantera och 

resurssätta och förvalta de strukturer, relationer och flöden som har etablerats inom 

Kraftsamlingen. Hur skall de nya ordningarna stabiliseras efter att gränsgångaren lämnar fältet 

och när projektet avslutas formellt? Eller bygger det projektbaserade arbetssättet just på 

principen att alla upparbetade strukturer ”rensas” vid projektets slut vilket gör att det 

projektbaserade arbetssättet är legitim givet pågående reformer som strävar efter likriktning och 

effektivitet?  
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Figur 20. Konceptuell sammanfattning av gränsgångare som institutionell ledare i 
mellanrummen. Se även Figur 1 i Teoriavsnitt. 

 

Slutsats 

I kapitlet har gränsgångaren i Kraftsamling Sjöbo tolkats som institutionell ledare baserat på 

Selznicks teori om institutionellt ledarskap. Gränsgångaren gör mycket av de som diskuteras i 

tidigare studier av gränsgångare: exempelvis agerar som brobyggare, fixare, entreprenör och mäklare 

men praktiken är mer komplex och mångfacetterad än vad som beskrivs i litteraturen om 

gränsgångare i samverkansmiljöer. Gränsgångaren i Kraftsamling Sjöbo löser konflikter, deltar i 

förhandlingssituationer, kopplar samman aktörer som är särkopplade, förflyttar information över 

gränser, agerar som översättare mellan olika perspektiv och försöker åstadkomma fungerade 

samarbete på gruppnivå, vilket är praktiker som lyfts fram i litteraturen om gränsgångare i 

samverkansmiljöer. (e.g. van Meerkerk & Edelenbos, 2018a, 2020; Williams, 2002, 2012) Men 

samtidigt har jag argumenterat för att ovan nämnda profiler inte helt fångar det som 

gränsgångaren gör i praktiken inom Kraftsamlingen. Kraftsamlingen är problemfokuserad, 

komplex, föränderlig och utmärks av institutionell komplexitet och osäkerhet, vilket tycks kräva 

en specifik form av organisering och praktik som går ut på att främja kollektiv handling i stökiga 

miljöer. (Kraatz, 2009) Det handlar om att motverka potentiella handlingsdilemman 
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(Heckathorn, 1996) som riskerar att uppstå i miljöer som utmärks av osäkerhet, fragmentering 

och institutionell komplexitet. (Kraatz, 2009) Det är anledningen till att jag har vänt mig till 

Selznicks teori om institutionellt ledarskap som går ut på att hantera olika former av diskrepanser 

och sociala slitningar, för att åstadkomma en förbättrad målkongruens och socialt fungerande 

organisationer. Genom att praktiken är gränsöverskridande och genom att ledarskapet adresserar 

en inter-organisatorisk miljö har en korsbefruktning mellan teorier om gränsgångare och 

Selznicks teori om institutionellt ledarskap skett.  

Gränsgångarens institutionella ledarskapspraktik inom Kraftsamlingen har jag tolkat utifrån 

tre återkommande teman: (1) Meningsskapande och kulturbyggande; (2) Metastyrning och (3) Praktisk 

problemlösning. Det institutionella ledarskapet går ut på att facilitera och åstadkomma en ständig 

anpassning av den egna organisationen (det vill säga, professionella gemenskaper, verksamheter, 

beslutsfattare) och hos externa aktörer som är delaktiga i Kraftsamlingen - i relation till de mål- 

och problembilder som växer fram iterativt inom projektet. Jensen et al. (2018) beskriver det 

som ”creating congruency” som handlar om ”creating and handling relationships. If such congruence is 

missing, there is the risk that the project organization will remain isolated, and the policy will not be 

implemented”. (s. 460) Gränsgångaren agerar i mellanrummen mellan domäner, professionella 

gemenskaper och organisatoriska enheter och försöker åstadkomma integration i en miljö som 

utmärks av organisatorisk och institutionell fragmentering.  

 Institutionellt ledarskap handlar enligt Selznick om att adressera de informella och 

institutionaliserade strukturerna i organisationen. Det vill säga, sociala relationer, rådande 

praktiker, normer och institutionaliserade tankessätt, samarbetskonstellationer och professionella 

gemenskaper. Det institutionella ledarskapet blir enligt Kraatz (2009) nödvändig i institutionellt 

pluralistiska och komplexa miljöer. Exempelvis i miljöer där samsyn inte råder, där människor 

inte delar kunskapssyn, där människor drivs av olika intressen eller där aktörer inte är överens 

om mål, värden eller problembild. (e.g. Kraatz, 2009; Kraatz et al., 2008) Detta är också ett tema 

som har diskuterats av Brunsson (1985) gällande organisationer och beslutsfattande. Brunsson 

menar att irrationella strukturer18 är en förutsättning för kollektiv handling i organisationer som 

opererar i institutionellt komplexa och osäkra miljöer. Precis som Selznick såg Brunsson (1985) 

vikten av att skapa engagemang, motivera människor, etablera ett delat meningssystem för att 

åstadkomma vad Brunsson kallar för impressionistiskt beslutsfattande.19 Impressionistiskt 

beslutsfattande kontrasterar Brunsson mot rationellt beslutsfattande som baseras på kalkylerande 

och rationella avvägningar (s., 55). Rationellt beslutsfattande riskerar att leda till 

handlingsförlamning i komplexa miljöer enligt Brunsson. Denna insikt är speciellt angeläget i 

politiska styrda organisationer eller olika typer av governance-arrangemang som utmärks av 

institutionell komplexitet (e.g. Hertting, 2003; Stadtler & Karakulak, 2020) Att 

gränsgångarfenomen kan reducera osäkerhet i organisationen var också någonting som 

argumenterades av Thompson (1967, s. 111). Med andra ord torde institutionellt ledarskap vara 

speciellt viktig i heterogena och institutionellt komplexa miljöer frågor där moraliska eller 

politiska frågor hanteras. 

Meningsskapande och kulturbyggande: Gränsgångaren försöker etablera ett delat meningssystem 

och förståelse. Syftet är att legitimera och motivera Kraftsamlingen som gränsöverskridande 

arbetssätt och introducera nya arbetssätt som bygger på medskapande. Kraftsamlingen måste 

 
18 Utifrån denna studiens referensram: ’institutionaliserade strukturer’. 
19 Det finns inga referenser till Selznick hos Brunsson. Kopplingen är min egen. 
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vara begriplig för deltagarna. (Weick, 2001) De mål och missioner som växer fram måste 

upplevas som meningsfulla för deltagarna. (Selznick, 1984/1957, s. 144) 

Metastyrning: Gränsgångaren inhämtar information från olika verksamheter, delger en 

ständigt uppdaterad kunskaps- och lägesbild, skapar en känsla av nödvändig riktning och 

kommunicerar löpande vad som behöver göras, av vem och när. Det handlar om att 

åstadkomma en förbättrad målkongruens, (om)prioriteringar i respektive verksamhet och ständig 

anpassning till den framväxande problembilden som skapas inom Kraftsamlingen. Beroende på 

institutionell miljö och situation, pendlar gränsgångaren mellan två styrningslogiker: hårda 

strategier (genom att åberopa formella organisatoriska strukturer och hierarkier) och mjuka 

strategier (mellanmänsklig interaktion, konflikthantering, uppmaning, återkoppling och 

förhandling) för att motivera och uppmana till handling, initiativtagande och/eller åstadkomma 

(om)prioritering.  

Praktisk problemlösning: Gränsgångaren är lyhörd för signaler och agerar som praktisk 

problemlösare i situationer som hindrar eller försvårar arbetet med Kraftsamlingen. 

Gränsgångaren agerar som översättare mellan aktörer och tar en medlarroll i olika typer av 

förhandlingssituationer. Gränsgångaren kliver in och löser konflikter när det behövs och/eller 

skapar organisatoriska förutsättningar för konflikthantering, samarbete och förhandling. Med 

andra ord skapar gränsgångaren sociala arenor vilken Öberg (2002) menar är ”a precondition for 

deliberation […] meet in some sort of arena in which they have to listen and respond to each other’s arguments”. 

(s. 469) Gränsgångare skapar nödvändiga informella eller formella strukturer, kopplar samman 

strukturer som är särkopplade och/eller försöker att ändra på de strukturer som motverkar 

Kraftsamlingens ambition. Gränsgångaren söker att hantera Fältdiskrepanser och 

Strukturdiskrepanser exempelvis genom att överbrygga strukturella hål och motverka 

organisatoriska mellanrum. 

Sammantaget leder denna komplexa ledarskapspraktik till att organisationen blir 

institutionellt förtätat och blir sannolikt allt bättre anpassad till gränsöverskridande 

problemlösning. Institutionell förtätning innebär att det sociala kapitalet byggs upp vilket 

sannolikt förstärker kapaciteten för kollektiv handling. (Coleman, 1990, ss. 300-321)   
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Kapitel 7 - Kunskapsbidrag och reflektion 
 

In ancient times alchemists believed implicitly in a 
philosopher's stone which would provide the key to the 
universe and, in effect, solve all of the problems of 
mankind. The quest for co-ordination is in many respects 
the twentieth century equivalent of the medieval search for 
the philosopher's stone. If only we can find the right 
formula for coordination, we can reconcile the 
irreconcilable, harmonize competing and wholly divergent 
interests, overcome irrationalities in our government 
structures, and make hard policy choices to which no one 
will dissent. (s. 190) 

—Harold Seidman (1975), Polities, Position, and Power. 

 

Det byråkratiska väldet betyder ett välde av formalistisk 

opersonlighet; sine ira et studio, utan hat och lidelse, därför 

alltså utan kärlek och entusiasm  

- Weber, Max 

 

In more recent times, the essence of the gatekeeper's role 
has moved to that of the 'boundary-spanner'—a systems 
thinker who understands the specific needs and interests of 
the organization and whose greatest asset is their ability to 
move across and through the formal and informal features 
of the modern organization: boundary-spanners have a 
diverse knowledge base, draw on a wide range of expertise, 
are change agents, are flexible, mobile, multiskilled, and 
more than anything, connected and networked across a 
wide range of people in departments and units, both inside 
and outside the organization. Such individuals become 
legend and folklore in organizations [...] (Fox & Cooper, 
2013, s. 1) 

Summering 

Syftet med studien var att beskriva hur gränsgångarpraktiken kom till uttryck i Kraftsamling 

Sjöbo, vilka problem som gränsgångaren upplevde, hur gränsgångarpraktiken kan förstås och på 

viket sätt praktiken eventuellt bidrar med till samverkansprocesser. Den gränsöverskridande 

organiseringen visade sig kräva en institutionell ledarskapspraktik för att åstadkomma samarbete 

och koordinering i en fragmenterad och heterogen miljö. Gränsgångarpraktiken visade sig vara 

komplex och mångfacetterad i praktiken. Jag har med hjälp av Selznicks teori om institutionellt 

ledarskap tolkat gränsgångaren som en problemdriven ledarskapspraktik som adresserar både 

formella och institutionaliserade strukturer i den egna organisationen och i den inter-

organisatoriska miljön där Kraftsamlingen äger rum. Ledarskapspraktiken som den 

manifesterades syftade till att stärka kapaciteten för kollektiv handling baserat på de mål- och 

värden som växer fram i arbetet med Kraftsamlingen. Jag har tolkat gränsgångare som ledare i 

mellanrummen utifrån tre återkommande organiseringsteman: (1) meningsskapande och kulturbyggande, 
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(2) metastyrning och (3) praktisk problemlösning som går ut på att hantera fält- och 

strukturdiskrepanser genom att (a) skapa, (b) koppla samman och/eller (c) förändra både 

formella och informella strukturer i organisationen och den inter-organisatoriska miljön.  

Att betrakta gränsgångare i samverkansmiljöer som en form av ledarskapspraktik är relativt 

outforskat i gränsgångarlitteraturen. Williams (2012) skriver exempelvis att ”only comparatively 

recently have some researchers and academics turned their attention to leadership in collaborative context, but still 

this field of study remains neglected”. (s. 100) Genom att beskriva gränsgångarpraktiken som 

ledarskapspraktik blir gränsgångarpraktiken förhoppningsvis synlig och begriplig för lekmän och 

professionen. Frågan är inte minst viktig med tanke på den ökade mängden gränsöverskridande 

projekt som etableras i syfte att tackla samhällsutmaningar och/eller realisera policy. 

Gränsgångare som ledare menar jag skulle kunna läggas till de rådande profilerna brobyggare, 

mäklare, fixare och entreprenör som beskrivs i litteraturen. Nedan följer en kort summering av några 

slutsatser som kan dras av studien gällande gränsgångarpraktiken inom Kraftsamling Sjöbo: 

 

1. Problemdriven och emergent praktik. Projektledaren förvandlades till en gränsgångare ett antal 

månader in i projektet. Arbetet med att projektleda Kraftsamlingen visade sig kräva 

intensiv horisontell interaktion över förvaltningsmässiga, professionella, 

verksamhetsmässiga och organisatoriska gränser; och vertikal interaktion mellan 

varierande beslutsnivåer, kommunledning, politiker och gräsrotsbyråkrater, föreningar, 

intressenter och invånare på Sjöbo. Det krävdes omfattande mellanmänsklig interaktion 

och kommunikativa insatser för att få olika delar av organisationen och externa 

samarbetspartners att agera och prioritera Kraftsamlingen.  

2. Gränsgångaren som institutionell ledare. Gränsgångaren agerar som institutionell ledare genom 

att åstadkomma en ständig anpassning mellan problembild och mål som arbetas fram inom 

kraftsamlingen och de vardagliga aktiviteter som sker i respektive organisatoriskt stuprör. 

Ledarskapet handlar om att facilitera kollektiv handling och motverka 

handlingsdilemman. Gränsgångaren fokuserar på institutionaliserade och formella 

strukturer i organisationen för att exempelvis förändra normer och rådande värden och 

för att arbeta in nya strukturer där det behövs. Gränsgångaren försöker även balansera 

mellan olika intressen, hanterar mål- och värdekonflikter och faciliterar 

samarbetsprocesser på gruppnivå. 

3. Ambivalent social praktik. Gränsgångarpraktiken visade sig vara mångfacetterad och 

komplex. Att vara gränsgångare i en gränsöverskridande samverkansmiljö visade sig 

kräva ständig anpassning av förhållningssätt, varierande sätt att kommunicera och ett 

stort mått av flexibilitet. Arbetssättet kräver uthållighet, taktkänsla och kommunikativ 

och social förmåga. Rollen är stimulerande och utvecklande och på samma gång psykiskt 

utmanande tack vare upplevd ”utanförskap”, ständiga konflikter och kritik. 

4. Gränsöverskridande praktik med stort intern fokus. Tidigare studier av gränsgångare har haft 

stort fokus på interaktionen mellan organisationen och omvärlden. Kraftsamling Sjöbo 

visade sig kräva omfattande intra-organisatorisk interaktion över förvaltnings-, 

verksamhets- och kommunala bolagsgränser, men även mellan vertikala nivåer i den 

hierarkiska strukturen (ex. mobilisering av beslut och resurser, uppmaning till 

ansvarstagande, interaktion med politiker osv.)  

5. Vikten tillit och relationsbyggande. Ett återkommande tema är vikten av att bygga tillitsfulla 

relationer. Exempelvis till professionella gemenskaper och gentemot invånare och 

intressenter på Sjöbo. Dessa relationer tar tid att bygga upp, är personberoende och 
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måste underhållas. Gränsgångaren trampar in nya institutionella stigar där det behövs och 

försöker stärka etablerade relationer i syfte att få samverkan att fungera.  

6. Vikten av konflikt. Konflikt är enligt gränsgångaren en förutsättning för Kraftsamlingens 

arbetssätt och förutsättning för relationer. Konflikt krävs för att kompromisser eller 

samsyn skall kunna uppnås kring frågor som är värdeladdade eller som utmanar 

institutionaliserade arbets- eller tankesätt. Behovet av att stanna kvar och arbeta i 

konfliktfyllda situationer försvårades tack vare den rådande konflikträdda kulturen. 

Gränsgångaren skapade aktivt förutsättningar för att aktörer skulle kunna stanna kvar i 

”konfliktfyllda” situationer och intervenerade även som medlare och som balanserare 

mellan intressen. 

7. Gränsgångaren skapar kopplingar. Gränsgångaren löser problem och skapar, kopplar 

samman eller förändrar relevanta strukturer där det fanns ”behov” i relation till det 

gränsöverskridande arbetssättet. Exempelvis för att kunna överbrygga strukturella hål (ex. 

där det saknas rutiner, samverkansstrukturer eller nödvändiga relationer) eller formella 

organisatoriska mellanrum som innebär att ansvar eller relevant beslutsstruktur för en 

viss fråga saknas. 

8. Gränsgångaren som skapare av strukturella förutsättningar. Gränsgångaren arbetade aktivt för 

att skapa organisatoriska strukturer, metoder och verktyg för att facilitera 

gränsöverskridande organisering, samarbete och samverkan. 

9. Gränsgångaren främjar informationsflöden. Mellanrumspositionen gav unik inblick i aktiviteter 

och processer som pågick hos de olika kommunala förvaltningarna och verksamheterna, 

och hos de respektive aktörer som hade verksamhet i den inter-organisatoriska miljön. 

Gränsgångaren samlade aktivt information från varierande håll, förflyttade information 

över gränser, återkopplade och kommunicerade ständigt det aktuella kunskapsläget i 

projektet. 

10. Gränsgångaren som översättare. Gränsgångaren översätter aktivt mellan olika institutionella 

miljöer (ex. kommunen, civilsamhället, politik, invånare), institutionella logiker (ex. 

hierarki, profession och sociala strukturer) och professionella gemenskaper (olika 

experter).  

 

Reflektioner och vidare forskning 

Gränsgångarfrågan är aktuell med tanke på det starka samverkansimperativet som är utmärkande 

för samtiden. Det pågår exempelvis en diskussion om huruvida gränsgångarpraktiker blir allt 

viktigare när allt fler samhällsfrågor (ex. hållbarhet, folkhälsa, miljöarbete, stadsplanering, 

integration) kräver någon form av tvärsektoriell samordning, samarbete och integration för att 

kunna organiseras (e.g. Svensson, 2018, 2019; van Meerkerk & Edelenbos, 2020). Vidare förs 

diskussioner huruvida reformer som new public management och new public governance bidrar till ökad 

organisatorisk och institutionell fragmentering (Akhmouch & Kauffmann, 2013; Osborne, 2010; 

Pollitt, 2003) vilket tenderar att innebära ökad behov av gränsöverskridande organisering i form 

av koordinering, samordning och integration. (Denhardt & Denhardt, 2000; Rhodes, 1996; 

Shrestha, Köckler, Flacke, Martinez, & Van Maarseveen, 2017; Webb, 1991)  

Jag är övertygad om att gränsgångarrollen behöver uppvärderas i samverkansmiljöer där en 

mångfald av aktörer förväntas att arbeta ihop på ett gränsöverskridande sätt oavsett om det är 

professionella eller organisatoriska gränser som avses. Det finns inga färdiga recept eller metoder 

för fungerande gränsöverskridande miljöer: 
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To do so would be to deny the complexity and idiosyncrasy of the collaborative situations. It 
would also deny the tensions between the pluses and minuses of alternative ways of addressing 
issues. Yet the theory has clear prescriptive implications because the conceptualizations describe 
issues that must be managed. They can be used as handles for making sense of actual situations 
(Huxham, 2005, s. 40) 

 

Denna studie indikerar att stökiga och komplexa miljöer kan kräva en specifik form av 

gränsöverskridande ledarskapspraktik. I det avseende är denna studie försiktigt preskriptiv 

genom uppmaningen att fokusera på specifika kompetenser och roller som bör tas i beaktande i 

samverkansmiljöer. Exempelvis att det sannolikt krävs viss typ av kompetens, hantverk och 

social förmåga för att kunna facilitera gränsöverskridande samverkansprocesser (Power, 1973; 

van Meerkerk & Edelenbos, 2020; Williams, 2002, 2012). Detta har praktiska konsekvenser. För 

det första ställer detta krav på rekryteringsprocesser och utbildningsprogram. För det andra krävs 

det ett förändrat synsätt på tillfälliga och projektbaserade arbetssätt. Att genomföra policy eller 

samhällsstyrning på ett projektbaserat sätt kräver att fler frågor belyses och hanteras än vad som 

vanligtvis görs (e.g. Edelenbos & Klijn, 2009). Exempelvis, 

 

• vilka egenskaper, kompetenser och sociala förmågor krävs hos projektledaren 

• hur projektet ansluter eller förväntas att ansluta till den organisatoriska och institutionella miljön 

• hur osäkerhet skall hanteras 

• hur resurser kan mobiliseras vid behov 

• hur och var gräns-, intresse-, mål- och värdekonflikter skall hanteras 

• vilket mandat skall projektledaren eller projektteamet ha för att skapa eller förändra rådande 

strukturer 

• hur organisatoriska hinder och trögheter skall hanteras 

• hur skall de strukturer och relationer som etableras under projekttiden underhållas och 

stabiliseras när projektet avslutas  

 

Studien visar även på de svårigheter och utmaningar som ett projektbaserat arbetssätt innebär i 

praktiken när det handlar om samhällsstyrning och välfärdsproduktion. (se även Löfström, 2010, 

ss. 73-77 diskussion om gränsproblematik kopplat till formella gränser ) Huxham går så långt 

som att säga ”don’t do it unless you have to” (2005, s. 13). Det finns sannolikt många exempel på 

gränsöverskridande samhällsutvecklingsprojekt som inte lett till eftersökta resultat och/eller som 

lämnat efter sig frustrerade aktörer och misstro.  

Det pågår inom akademin en diskussion kring vilka kompetenser som är nödvändiga och 

huruvida gränsgångare borde erkännas som en professionell roll i egen rätt. (e.g. van Meerkerk & 

Edelenbos, 2020; Williams, 2019) Studier visar exempelvis att det är viktigt med ”mjuka” 

förmågor som förmåga till empati, inlyssnande och social skicklighet. (e.g. van Hulst, de Graaf, & 

van Den Brink, 2012) Frågan uppstår hur formella organisationer kan bedöma sådana ”mjuka” 

förmågor vid rekryteringsprocesser? Det kan upplevas paradoxalt att bedöma sociala förmågor i 

formella byråkratier som är i grunden (i dess idealtypiska form) konstruerade för att motverka 

informella och personberoende strukturer och som förknippas med förmodernitet. (c.f. 

Hirschman, 1977) 

Kraftsamling Sjöbo drevs i projektform. Några månader in i projektet blev det tydligt att 

projektledarrollen och de verktyg som är förknippade med projektledning inte räckte till för att 
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åstadkomma den nödvändiga rörelsen framåt i en stökig och fragmenterad inter-organisatorisk 

miljö. Den gränsöverskridande organiseringen synliggjorde skillnader i värderingar, förhärskande 

arbetssätt, intressen, förvaltningskulturer, befintliga relationer, organisatoriska mellanrum, 

strukturella hål och skiftande organisatoriska förutsättningar. Det gränsöverskridande arbetssättet 

synliggjorde pågående konflikter, men bidrog på samma gång till nya konflikter tack vare 

svårigheter att enas kring frågor där aktörer inte var överens om grundläggande värden. Aktörer 

visade sig även ha svårt för att förstå varandras arbetssätt och förhållningssätt och hade således 

svårt att hitta samsyn trots samma organisatorisk tillhörighet. Aktörer var antigen inte 

motiverade för att delta i Kraftsamlingen eller styrdes starkt av de prioriteringar och 

beslutsstrukturer som följde av deras respektive organisatoriska enhet. Kommunen som en stor 

och komplex organisation är precis som Selznick säger mer av en “coalition, governed by multiple 

rationalities and negotiated authority, than as a unified system of coordination. These coalitions have permeable 

boundaries”. (Selznick, 1996, s. 275) Dessa organisatoriska och inter-organisatoriska svårigheter 

blev gränsgångaren tvungen att hantera och hitta lösningar på. Exempelvis genom att skapa 

organisatoriska strukturer som gjorde det möjligt för aktörer att samarbeta, hitta samsyn och lösa 

konflikter eller genom att skapa eller försöka förändra institutionaliserade strukturer. 

Gränsgången som ledare försökte åstadkomma samsyn, motivera till handling och skapa 

engagemang på ett gränsöverskridande sätt beroende på vilka institutionella miljöer och 

situationer det handlade om (c.f. Brunsson, 1985 för impressionistisk beslutsfattande)  

Gränsgångarens utmaningsdrivna och konstruktiva arbetssätt bidrog till att en 

institutionaliserad struktur etablerades över tid. (se Figur 18 och 19 i Kapitel 6) De informella 

och formella strukturer som konstruerades syftade till att stärka kapaciteten för kollektiv 

handling och gränsöverskridande organisering. Framväxten av informella strukturer kan också 

förstås som socialt kapital byggs upp i den inter-organisatoriska miljön, vilket enligt teori har 

potentialen att stärka kapaciteten för kollektiv handling. (Burt, 2000; Coleman, 1990) Med 

Selznicks synsätt på organisationer – kan gränsgångarens arbete betraktas som en del av en 

institutionaliseringsprocess och att organisationen håller på att utveckla en unik karaktär 

(Selznick, 1948) och blir allt bättre på att ”kraftsamla” på ett gränsöverskridande sätt. Även detta 

kan tyckas paradoxalt med tanke på att den formella byråkratin förväntas vara formell och 

opersonlig. Strukturerna som etableras synliggörs inte av organisationskartor, 

delegationsordningar och nämndreglementen. Flera av strukturerna som skapades inom 

Kraftsamlingen beskrivs och ”synliggörs” för första gången genom denna studie. Selznicks 

banbrytande bok om institutionellt ledarskap argumenterade för att betrakta organisationen som 

en ”helhet” och acceptera att organisationen alltid kommer bestå av både informella och 

formella ordningar. Det är samspelet mellan dessa spänningsfält som den institutionella ledaren 

förväntas fokuserat på. Det vill säga, hur åstadkoms en samstämmig organisation som 

producerar eftersökta värden och där människor på samma gång känner mening och socialt 

välbefinnande i sin organisatoriska vardag. (Argyris, 1971; Orton & Weick, 1990) Den 

institutionella ledarens viktigaste uppgift är att hantera dessa informella institutionaliserade 

strukturerna för att åstadkomma bättre organisatorisk anpassning eller förbättrad målkongruens 

enligt Selznick. I den formella byråkratin förutsätts den politiska domänen att hantera dessa 

institutionella och värdemässiga frågor. Den empiriska verkligheten, i Kraftsamlingsfallet, visar 

att värderingsfrågorna genomsyrar organisationen på alla nivåer vilket visar att denna moderna 

åtskillnad mellan ”förvaltning och politik” inte manifesteras. 
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Gränsgångarens position i mellanrummet är även sociologiskt intressant. Blir 

gränsgångaren paradoxalt nog en inflytelserik aktör genom din liminala1 position i 

mellanrummen. Rollen är psykologiskt utmanande och komplex men bidrar sannolikt till 

personlig utveckling och möjliggör inflytande. (e.g. Aldrich & Herker, 1977; Miles & Perreault, 

1976; Noordegraaf, 2015) (vilket exempelvis blev tydligt när gränsgångaren i studien resonerade 

kring sin nyfunna gränsgångarroll jämför med den tidigare projektledarrollen) Emirbayer och 

Mische (1998) skriver exempelvis att ”actors who are positioned at the intersection of multiple temporal-

relational contexts can develop greater capacities for creative and critical intervention”. (s. 1007) Furnari (2014) 

argumenterar på liknande sätt: ”actors occupying structural positions between fields gain exposure to the 

distinctive institutions that characterize their different fields, thereby becoming better able to distance themselves 

from existing institutions and to ‘transpose,’ ‘translate,’ and ‘re-combine’ practices across those fields.” (s. 442) 

Gränsgångaren hade exempelvis ingen formell eller nominell makt i den byråkratiska hierarkin. 

Som projektledare hamnar man allra längst ner i den formella hierarkin i sin hemmaorganisation 

och har flera chefsled och politiska beslutsstrukturer ”ovanför” sig. Samtidigt skapar 

gränsgångaren aktivt institutionella och tekniska förutsättningar för att åstadkomma någon form 

av förflyttning eller adaption som inbegriper en mångfald av aktörer. (se även Arnold, 2015; 

Honig, 2006) Gränsgångaren har friheten att röra sig mellan olika institutionella miljöer och 

behöver således inte i lika stark grad begränsas av en viss institutionell ordning (exempelvis 

professionella gemenskaper, beslutshierarkier, organisationsgränser eller formell 

förvaltningstillhörighet). Gränsgångaren kan tack vare sina inter-organisatoriska relationer 

allokera resurser som inte finns inom den egna domänen. Att gränsgångare tycks ha relativt 

mycket inflytande på organisering och olika typer av förändringsprocesser bekräftas även av 

andra empiriska studier. (e.g. Helfen, 2015; van Meerkerk & Edelenbos, 2014; Weerts & 

Sandman, 2008) Frågan är hur denna insikt kan användas i utifrån ett managent- eller ett 

implementeringsperspektiv? Kan vi lära något av praktiken och de strukturer som byggs upp av 

gränsgångaren? (se även Svensson, 2018 som diskuterar gränsöverskridande strategroller i 

offentlig sektor) Det är också viktigt att notera att gränsgångaren ”hämtade” legitimitet från 

rådande politiska beslut och från styrgruppen med förvaltningschefer.  

Utifrån ett normativt perspektiv kan vi även fråga oss hur denna typ av praktik relaterar till 

offentliga värden som transparens, demokratisk inflytande och möjlighet till ansvarsutkrävning? 

Gränsgångaren i kraftsamling Sjöbo var extremt noga med att dokumentera vartenda möte, 

noterade alla steg i projektet och dokumenterade händelser – och var noga med att upprätthålla 

värden som demokratisk inflytande och transparens. (Se Tabell A2 i appendix för beskrivning av 

dokumentationsstruktur). Samtidigt är det inte säkert att alla gränsgångare agerar på samma sätt, 

utan verkar mer i det dolda. Finns det gränsgångare som agerar aktivt för att motverka vissa 

typer av värden eller nödvändig organisatorisk utveckling? Finns det gränsgångare som agerar för 

att förhindra information (s.k. ’gate keepers’) eller som försöker motverka sociala relationer? 

Exempelvis har begreppet ”dark boundary spanners” börjat figurera i litteraturen. (e.g. Craven, 

Dickinson, & Carey, 2018) Det behövs mer forskning och empiriska studier för att belysa dessa 

frågor. Ett sätt att tackla denna eventuella problematik kan vara att formalisera och synliggöra 

gränsgångarpraktiker i organisationer. 

 

 
1 Turner (1995) beskriver liminalitet som en social inter-medierande position i en förflyttningsprocess som beskriver 
rörelsen från en social ordning till en annan. Denna liminalitet möjliggör sannolikt anpassning till olika instutionella 
domäner och gemenskaper. 
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Blicken mot framtiden 

Kraftsamling Sjöbo har inneburit att en ”ny” organisatorisk struktur har etablerats kring 

stadsdelen Sjöbo och stadens egen organisation. Professionen har börjat samarbeta över 

förvaltningsgränser och har börjat hitta sätt att tackla de sociala utmaningarna på Sjöbo. Nya 

nätverk och relationer har byggts upp mellan professionen, civilsamhället och aktörer i 

lokalsamhället under arbetet med Kraftsamlingen. Istället för kommundelsstruktur (kommundel 

Sjöbo) som styrdes av en politisk nämnd och en kommundelschef, sker samhällsstyrningen på 

stadsdelsnivå numera i projektform. Arbetet hålls samman och drivs av en aktör som ständig 

måste förhandla om resurser, uppmana till handling, förflytta information över gränser, minska 

osäkerheten, lösa konflikter och få aktörer att samarbeta över de nya organisatoriska stuprören.  

Ansvaret för utvecklingen av stadsdelen Sjöbo är sedan omorganisationen 2017 tematiskt 

spridd över elva politiska nämnder (och förvaltningar och en mångfald av verksamheter) och 

därtill kommunstyrelsen som hanterar frågor av strategisk karaktär. Egentligen är inte 

ansvarsfrågan längre kopplat till ett territorium. Ansvaret är sedan omorganisationen kopplat till 

olika policyområden som skola, vård, omsorg, samhällsbyggnation, folkhälsa och så vidare. (Se 

figur 21 i Appendix). Kommunstyrelsen som förväntas ha någon slags ”helhetsansvar” hanterar 

bara strategiska och långsiktiga frågor. Mål- och värdekonflikter kan inte längre lösas av en 

kommundelschef eller politiker i en kommundelsnämnd, utan förutsätter numera en 

gränsöverskridande förhandlingsprocess där någon aktör får ta på sig rollen att driva frågor som 

är viktiga eller som måste lösas. Modellen blir mer ”ad hoc” och förutsätter att någon tar på sig 

en koordinerande roll för att åstadkomma en horisontell integration (Kidd, 2007, s. 164) av 

policyområden. Jag återkommer till Stinchcombe (1997) citat som togs upp i teoriavsnittet: 

 

The guts of institutions is that somebody somewhere really cares to hold an organization to the 
standards and is often paid to do that. Sometimes that somebody is inside the organization, 
maintaining its competence. Sometimes it is in an accrediting body, sending out volunteers to see if 
there is really any algebra in the algebra course. And sometimes that somebody, or his or her 
commitment, is lacking, in which case the center cannot hold, and mere anarchy is loosed upon the 
world. (s. 18) 

 

Vem denna ”någon” är kommer sannolikt att variera i framtiden: media, politiker, invånare, 

tjänstepersonen som försöker lösa någon form av problem eller en tillsynsmyndighet som gör 

nedslag i någon verksamhet. Inom Kraftsamling Sjöbo var det delvis upp till gränsgångaren att 

hålla frågor levande och skapa samordning mellan nämnder och förvaltningar. Det tycks vara en 

allmän trend bland Sveriges kommuner där kommundelsstrukturerna håller på ersättas av 

centrala facknämnder.2 Vilket i sig är en återgång till en organisationsstruktur som var rådande 

före kommundelsreformerna som genomfördes under 1980-talet. Konsekvenserna av dessa 

pågående reformer är svåra att sia om. En kvalificerad gissning är att kraftsamlingsliknande och 

olika typer av agila projekt kan komma att bli vanligare i framtiden givet att en mer fragmenterad 

organisationsstruktur blir följden av kommunreformerna. 

Samtidigt blir det tydligt att Kraftsamlingen är beroende av gränsgångarens praktik och 

förmåga att skapa nödvändig integration och framåtrörelse i en institutionell komplex miljö. Den 

uppenbara frågan blir: vad händer när gränsgångaren eventuellt avslutar sin anställning? Inser 

förvaltnings- eller kommunledningen vilken kompetens som behöver ersättas? Vad händer när 

 
2 Frågan har börjat debatteras på senare tid. Se ex. ”Få självstyrande områden kvar i kommunerna”. 2019-09-08. 
Sverige Radio. URL: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7294852 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7294852
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Kraftsamling Sjöbo avslutas 2022? Hur kommer de strukturer som har etablerats förvaltas och 

kommer de överhuvudtaget att ”överleva” utan gränsgångarens ständiga faciliterande 

ledarskapspraktik? Hur kommer de informella relationerna som byggts upp mellan kommunens 

organisation och aktörer i lokalsamhället förvaltas efter projektets slut? Det finns också en 

uppenbar risk för ett socialt bakslag med tanke på den ”vändningen” som Kraftsamlingen har 

åstadkommit från bristande tillit i lokalsamhället till en fungerande samverkansmiljö på Sjöbo. 

Ett abrupt projektavslut kan leda till en diskussion om svek och skapa en negativ tillitsspiral. 

Det vore också intressant att studera de samhälleliga effekterna av Kraftsamling Sjöbo. Det 

vill säga, kommer Kraftsamling Sjöbo lyckas med att tackla de negativa trenderna som 

identifierades av professionen. Det kan också vara intressant att kontrastera Kraftsamling Sjöbo 

(som sker i projektform) mot det tidigare ”Krafttaget” på Sjöbo som skedde under 

kommundelstiden. Det finns starka indikationer (i form av rapporter, medierapportering och 

utvärderingar) på att Krafttaget faktiskt lyckades vända några av de negativa trenderna i 

stadsdelen Sjöbo under perioden 2002-2007. Vad Kraftsamling Sjöbo kommer att åstadkomma 

för transformation i stadsdelen Sjöbo kommer förhoppningsvis framtida studier och 

utvärderingar kunna utvisa. 
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APPENDIX 

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Valnämnd

Byggnadsnämnd

Lokalförsörjnings-
nämnd

Fritids- och turist-
nämnd

Servicenämnd

Gatunämnd

Miljönämnd

Konsumentnämnd

Kulturnämnd

Utbildningsnämnd

Överförmyndarnämnd

Socialnämnd

Revision

KDN Viskafors

KDN Sandhult

KDN Norrby

KDN Göta

KDN Fristad

KDN Sjöbo

KDN Centrum

KDN Dalsjöfors

KDN Brämhult

KDN Trandared

Samhällsbyggnads-
nämnd

Lokalförsörjnings-
nämnd

Fritids- och folkhälso-
nämnd

Servicenämnd

Tekniska nämnden

Miljö- och konsument
nämnden

Sociala omsorgs-
nämnden

Kulturnämnd

Utbildningsnämnd

Arbetslivsnämnd

Stadsdelsnämnd Väster

Stadsdelsnämnd Norr

Stadsdelsnämnd Öster

Servicenämnd

Sociala omsorgs-
nämnden

Individ- och familje-
omsorgsnämnden

Fritids- och folkhälso-
nämnd

Miljö- och konsument
nämnden

Förskolenämnd

Grundskolenämnd

Kulturnämnd

Vård och äldre-
nämnd

Lokalförsörjnings-
nämnd

Samhällsbyggnads-
nämnd

Gymnasie- och vuxen
utbildnignsnämnd

Kost/Lokalvård/
vaktmästare (KLV)

Samarbete:
Lokalt inflytande; 

demokrati; mötesplatser

Samarbete:
Tillgänglighet

Samarbete:
Barn och Unga/Risk

Samarbete:
Boende  mjuka frågor  

trygghet/säkerhet

Tvärgående 
samarbetsuppdrag

Arbetslivsnämnd

2010 2017

Tekniska nämnden

Samarbete:
Samhällsbyggnads-

processen

Följa plan- och byggnadsfrågor och svara på remisser

Uppgifter organiseras inte

Säker och trygg kommun

CKS Centrum för kunskap 
och säkerhet

Brottförebyggande rådet

Strategisk utvecklingsgrupp

Samordning arbete/
Utbildning

7 Lokala områdesnätverk

9 Nätverk Barn och Unga 
10-16 år

4 Ortsråd

Nätverk med ämnesmässig 
och geografisk koppling

 

 

Figur 21. Förändring av formell organisationsstruktur i Borås Stad från 2010 till 2017. (Figur av författaren) 
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Figur 22. Exempel på verktyg som gränsgångaren utvecklade inom Kraftsamlingen. 

Uppföljningsverktyg för handlingsplan.

Inventeringsmatris för olika verksamheter

2020

2019

2018Modell idebidrag

Mål-, effekt- och handlingsmatriser

Modell för mötesstruktur

Förvaltningsövergripande handlingsplan

Månadsblad
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Tabell A1. 

 

Borås Stads förvaltnings- och verksamhetsstruktur.  

Förk. Förvaltning Avdelningar under 

förvaltningschef 

Verksamhet på Sjöbo Koppling till Sjöbo 

 

FOF Folk- och fritidsförv. 

(Ny struktur 2017) 

Badverksamhet 

Förening och anläggning 

Mötesplats och öppen 

ungdomsverksamhet 

Folkhälsoarbete 

Kvalitet och utveckling 

Kluster stab (med Kultur) 

Mötesplatsen (Framtid Sjöbo) 

Fritidsgården (Öppen 

ungdomsverksamhet) 

Medborgarlabbet (Folkhälsoverksamhet) 

Nätverk barn och Unga 10-17 

Områdesnätverk 

Folkhälsoverksamhet (lokal utveckling) 

Föreningsverksamhet 

Anläggningsverksamhet 

SBK Samhällsbyggnadsförv. 

(Samarbetsuppdrag 2017) 

Plan- och bygglovsavd. 

Geodataavd. 

Lantmäteri 

- Samarbetsuppdrag (Fokus Sjöbo genom projektet 

Urbana Stråk) 

Detaljplanering 

Intressen kring biografen Olympia 

Bygglov 

Fördjupad översiktsplanering 

VÄF Vård- och äldreförv. 

(Ny nämnd 2017) 

Myndighet 

Vård- och omsorgsboende 

Hemtjänst 

Hemteam 

Hälso- och sjukvård 

Kost och vaktmästeri 

Ekonomi 

HR 

Förebyggande och IT 

 

Mötesplatsen (Öppna mötesplatser för 

seniorer) 

Klintesväng 2-8 (vård- och 

omsorgsboenden) 

Seniorboende 

Vård av äldre 

Aktiviteter för äldre (Mötesplats Sjöbo) 

IFO Individ- och familjeomsorgsförv. 

(Ny nämnd 2017) 

Verksamhetsområde barn och 

unga 0-17 år 

Verksamhetsområde Vuxa från 

18 år 

Fältverksamhet 

Familjecentralen (barnmorska, 

barnavårdscentralen, socialrådgivning, 

öppen förskola, småbarnsbibliotek) 

Biskoppsmössan 

Individuella åtgärder för barn/ungdomar (Västbus, 

SIP etc.) 

Omsorg 

Socialt stöd 

GYMN Gymnasie- och vuxenutbildningsförv Gymnasieskola 

Gymnasiesärskola 

Vuxenutbildning 

- Svenska för invandrare 

Komvux 

GRUND Grundskoleförv. 

(Ny nämnd 2017) 

Verksamhetsområde 1 

Verksamhetsområde 2 

Verksamhetsområde 3 

Verksamhetsområde 4 

Kvalitet och utveckling 

Elevhälsa 

HR 

Kost och lokalvård 

Ekonomi 

Strategisk utredare 

Sjöboskolan 

Erikslundsskolan 

Verksamhetsområde 4 

Lokalsamordnare (Ekonomi) 

Placering (Kvalitet och utveckling) 

Utbildning 

FÖRSK Förskoleförv. 

(Ny nämnd 2017) 

Verksamhetsområde 1 

Verksamhetsområde 2 

Barnhälsa/Familjecentraler 

Barnhälsa/Öppen förskola 

Administration 

HR 

Kvalitet och utveckling 

Skattkistan 

Sjöbogårdens; 

Änglabacken 

Trollgården 

Solgården 

Savannen 

Öppenförskola/familjecentralen 

Verksamhetsområde 1 

Barnhälsa 

Utbildning 

ALF Arbetslivsförv. Verksamhetsområde 1 

(etableringscenter, 

försörjningsstöd, återbruk, 

relationsvåldsenh.) 

Verksamhetsområde 2 

(Jobb Borås, trygghetsvärdar, 

integration och nationella 

minoriteter) 

Stadsdelsvärdar 

Fixartjänst 

Samhällsvägledning 

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) 

Relationsvåldsenheten 

Flyktingmottagning 

Arbetsmarknadsinsatser 

Feriearbeten 

Integration 

Återbruk 

TK Tekniska förv. Park och skogsavd. 

Gatuavd. 

Persontransportavd. 

Ekonomi 

HR 

Drift och underhåll av stadsmiljön, 

parker och gator 

Naturvård 

 

Underhåll torg, vägar, belysning, blommor 

Ansvar för park och lekplatser 

Färdtjänst 

OSA-enheten 

 

MK Miljö- och konsumentförv. Livsmedelskontroll 

Miljötillsyn 

Miljöstrategiska 

Konsumentborås 

- Bevakar åtgärder i närmiljön och naturen 

Bevakar miljöbalkens verksametsområde 

Konsumentrådgivning 

Skuldsanering 

SPA Strategisk samhällsplanering/ 

Stadskansliet 

- - Översiktsplanering 

Fördjupad översiktsplanering 

KULTUR Kulturförvaltningen Biblioteken i Borås 

Borås konstmuseum 

Borås kulturskola 

Folkbiblioteket Framtida allaktivitetshuset 

Projekt: konst i stadsutveckling 
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Borås stadsteater 

Textilmuseet/museum 

Publika möten 

SOF Sociala omsorgsförv. Myndighet (SOL/LSS; HSV 

och LOV) 

Socialpsykiatri 

Personlig assistans 

Boendesektion gruppbostäder 

- Servicebostäder 

Boendestöd 

LSS-team 

Daglig verksamhet 

Biståndsbedömd sysselsättning 

LFF Lokalförsörjningsförv. Drift och förvaltningsavd. 

Byggavdel. 

Lokalresursavd. 

- Lokalresursplanering 

Hyreskontrakt 

Lokalförsörjning 

SERVICE Servicenämnden Dataservice 

Entreprenad 

Fordon/Verkstad 

Personal- och kontor 

- Upprustning av Torget på uppdrag av Tekniska 

MEX Mark- och exploateringsenheten/ 

Stadsledningskansliet/ 

Kommunstyrelse 

- - Mark- och exploateringsfrågor 

Upplåtelser och arrenden 

CKS Centrum för Kunskap och Säkerhet/ 

Stadslednignskansliet/ 

Kommunstyrelse 

- - Brottsförebyggande arbete 

Samverkan kommunpolis 

Samverkan socialtjänst, fältarbetare 

IPB Innovationsplattform Borås/ 

Stadslednignskansliet/ 

Kommunstyrelse 

- - Stödja Kraftsamling 

Sociala Investeringar 

Projekt: SIGURD 

Samverkan akademi/institut 

KS Kommunstyrelsen Ekonomistyrning 

Personal och förhandling 

Strategisk samhällsplanering 

CKS 

Kommunikation 

Kvalitet och utveckling 

Mark och exploatering 

Näringslivsenheten 

Koncerninköp 

 

- Ansvariga kommunalråd 

Kommunchef 

Handläggning byggbonus 

Handläggning allaktivitetshuset 

Handläggning sociala investeringar 

Ekonomistyrning 

Strategisk Samhällsplanering 

KF Kommunfullmäktige - - Beslut allaktivitetshuset 

Beslut byggbonus 

ABBOST AB Bostäder  Hyreslokaler 

Verksamhetslokaler 

Medverkar i områdesnätverket 

Bostadsförsörjning 

Lokalförsörjning (ex. gamla Biografen) 

BEMAB Borås Energi och Miljö AB - Sophantering 

Vattenförsörjning 

Värmeförsörjning 

Dagvattenhantering 

Avfallshantering 

Värmeförsörjning 

Källa: Intranätet Borås (Uppdaterad 2020-02-17); Borås 20160222 

 

 

Tabell A2. 
Lista på mötesstrukturer, nätverk och grupper som har skapats inom Kraftsamling Sjöbo. 

 
Namn Syfte och typ Dokumentation 

och verktyg 
Nivå Frekvens Vilka deltar 

Politisk 
samordningsgrupp 
för Kraftsamling 
(2018) 

Syfte: Skapa politisk legitimitet för 
Kraftsamling Sjöbo.  Typ: Formell och 
hierarkisk 
 

Minnesanteckningar Strategisk 2-3/år Presidier från ALF och FOF 

Styrgrupp för 
Kraftsamling (2017) 

Syfte: Samordning och informationsutbyte 
mellan parter. Mandat och legitimitet för 
Kraftsamling. Typ: Formell och hierarkisk. 

Minnesanteckningar 
Historik 
Handlingspunkter 
 

Strategisk 4/år Förvaltningschefer (FOF, Kultur, SBK, IFO, ALF, Tekniska, 
Grundskola, SOF, VÄF) samt representanter från IPB, RISE, 
BEMAB, ABBOST och Stadslednignskansliet (avd. Kvalitet och 
Utveckling) 

Interna 
avstämningsmöten 
(2017) 

Syfte: Stämma av och informera varandra 
löpande Kring Kraftsamling Sjöbo. Typ: 
Informell och nätverksbaserad. 
 

Minnesanteckningar Operativ 1-3/mån FOF: (Gränsgångaren och S), (Gränsgångaren och M), 
(Gränsgångaren och T), (Gränsgångaren, A och S), 
(Gränsgångaren, E, Z och M, från och med jan 2020) 

Projektgrupp 
Kraftsamling Sjöbo 
(2018) 

Syfte: Samordning, planering och gemensam 
problemlösning över verksamhetsgränser. 
Typ: Formell och professionell. 

Minnesanteckningar 
Historik 
Handlingspunkter 
Processmatriser 
Uppföljningsmodeller 

Taktisk 4-6/år TK, IFO, VÄF, Grundskola, SBK, Kultur, FOF, SOF, 
ABBOST, IPB, ALF, Förskola 

Expertgrupp (2018) Syfte: Kunskapsutbyte, kunskapsstöd, 
verksamhetsstöd och forskning. Typ: 
Formell och nätverksbaserad. 

Minnesanteckningar 
Historik 
Handlingspunkter 

Operativ 
/Taktisk 

12/år 2018 
6/år 2019 

RISE, Högskolan i Borås, Drivhuset, Hemgården, Borås Stad, 
Science Park Borås 

Sjöboråd (2018) Syfte: Bedömer ansökningar från 
innovationspotten. Typ: informell och 
nätverksbaserad. 

Minnesanteckningar Operativ Vid behov:  
2-3/inför 
bedömning  

Hemgården, Svenska Kyrkan, Västra Götaland Idrott, AB 
Bostäder och Borås Stad (Sjöbo bibliotek, Mötesplats Sjöbo, 
familjecentralen, och folkhälsoenheten) 
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Sjöbogrupp (2018) Syfte: Planering av verksamhetsinnehåll i 
Medborgarlabbet. Typ: informell och 
nätverksbaserad. 

Minnesanteckningar Operativ 3-4/år Representanter från Mötesplatsen Sjöbo, öppen 
ungdomsverksamhet, biblioteket, Hemgården, AB Bostäder, 
invånare i olika åldrar. Gruppen leds av RISE och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 

Projektledning 
Torget (2019) 

Syfte: Planering av upprustning av torget. 
Typ: formell och professionell. 

Protokoll 
Minnesanteckningar 

Operativ 2/år TK, RISE, FOF, AB Bostäder 

Föreningsallians 
”Olympia” (2018) 

Syfte: Samla föreningar runt Biografens 
framtida kulturverksamhet. Typ: informell 
och nätverksbaserad. Typ: informell och 
nätverksbaserad. 

- Operativ 2-3/år Hemgården, Tåget, Kulturkompaniet, Borås Folkhögskola, SISU, 
Studiefrämjandet 

Meningsfull fritid 
(2019) 

Syftet: att stärka samverkan mellan VG-
idrottsförbund, föreningar och framförallt 
skolan för att få fler barn aktiva i en 
idrottsförening. Fanns en tanke om en 
Idrottsskola på Sjöbo. Typ: informell och 
nätverksbaserad. 

Minnesanteckningar Operativ 7ggr/2019  Svenska Kyrkan, Borås GIF, Hyresgästföreningen, ÖSS, 
Sjöboskolan, Sjöbokyrkan, SISU/VG, FOF (öppen 
ungdomsverksamhet; utvecklingsledare) 
(Nedlagt pga. flytt av tjänst inom FoF) 

Områdesnätverk 
Sjöbo (2016) 

Syfte: Lokal utveckling och 
informationsutbyte. Typ: formell och 
nätverksbaserad. 

Minnesanteckningar 
Historik 

Operativ 6/år Mötesplatsen (VÄF, FOF), Fritidsgård (FOF), områdesledare 
(FOF), Sports for You, Brottsförebyggande rådet, kommunpolis, 
Svenska Kyrkan, Victoria park, AB Bostäder, Borås GIF, 
Hyresgästföreningen, Sjöbo Vårdcentral, biblioteket (Kultur), 
Sjöboskolan, Erikslundsskolan, Familjecentralen (VÄF), 
Fältverksamhet (IFO), Studiefrämjandet, Elfsborg/Framtid 
tillsammans, stadsdelsvärdar och integration (ALF), Hemgården, 
Tjejjouren Magnolia, PRO, Engelska skolan. 

Nätverk Barn och 
Unga 10-16 (2017) 

Syfte: Informationsutbyte och 
problemlösning. Typ: formell och 
professionell. 

Minnesanteckningar 
Historik 

Operativ 6-8/år Erikslundsskolan, Sjöboskolan, polisen, socialtjänst och 
fältarbetare (IFO), öppen ungdomsverksamhet (FOF), Svenska 
kyrkan, bibliotek (Kultur), områdesledare (FOF), ALF. 

Samarbetsuppdraget 
Samhällsplanering 
(2017) 

Syfte: Skapa en gemensam målbild kopplat 
till samhällsbyggnadsprocessen med ett 
strategiskt fokus i ett 5 till 10-årsperspektiv. 
Typ: formell och nätverksbaserad. 

Minnesanteckningar Strategisk 
/Taktisk 

- SBK, SPA, Grund, Förskola, Gymnasieskola/Komvux, Kultur, 
FOF, MK, LFF, TK, MEX  

Projektgrupp 
Allaktivitetshuset 
(2018) 

Syfte: Ta fram planer och 
verksamhetsinriktning för Allaktivitetshuset: 
Typ: informell och professionell. 

Minnesanteckningar Taktisk 
/Operativ 

6 /år FOF, Kultur, ABBOST, VÄF, 
Stadsledningskansliet/ekonomistyrning, Hemgården, Krook och 
Tjäder, stadsantikvarie från SBK 

Samordningsgrupp 
för mötesplatsen 
(2019) 

Syfte: Planera aktiviteter för en breddad 
målgrupp för Mötesplatsen: Typ: informell 
och nätverksbaserad. 

Minnesanteckningar Taktisk 
/Operativ 

1/vecka VÄF, FOF  

Områdesvärdar 
(2018) 

Syfte: Bidra till lokal trygghet på Sjöbo och 
införskaffa information.  

- Operativ Löpande Tillhör ALF. Utgår från Medborgarlabbet som plats. 

 

 

Tabell A3.  
Nyckelhändelser i Kraftsamling Sjöbo i kortformat 

 
1. Apr 2016 Områdesnätverket på Sjöbo startar 

2. Dec 2016 Kraftsamlingsmodellen börjar formeras på kommuncentral nivå 

3. Jan 2017 Stadsdelarna tas bort och FOF får uppdraget att jobba med lokal utveckling. SBK får samarbetsuppdrag kring samhällsplanering 

4. Jan 2017 Arbetet med att mejsla fram modellen för Kraftsamling börjar 

5. Mar 2017 Förvaltningschefer enas om att pröva modellen på Sjöbo 

6. Aug 2017 Nämnd- och förvaltningsövergripande workshop om Kraftsamling Sjöbo 

7. Aug 2017 Arbete startar för att formulera en ansökan till VINNOVA  

8. Sep 2017 Kommunstyrelsen godkänner uppstart av Kraftsamling Sjöbo 

9. Okt 2017 ***** anställs som utvecklingsledare för Sjöbo 

10. Nov 2017 Nätverket Barn och Unga 10-16 startar på Sjöbo 

11. Nov 2017 VINNOVA beviljar medel till ”Sjöbo 2.0 Medborgarlabb för sociala innovationer” 

12. Nov 2017 ***** tillsätts som projektledare för Kraftsamling Sjöbo 

13. Dec 2017 Projektledaren etablerar en grupp för intern samverkan kring frågor som berör Sjöbo 

14. Jan 2018 Politisk referensgrupp tillsätts för Kraftsamlingen (ALF och FOF) 

15. Feb 2018 Kartläggningen av Sjöbo startar (klar: Mars 2018) 

16. Feb 2018 Styrgruppen för Innovationsplattformen inkluderar Kraftsamling Sjöbo 

17. Feb 2018 Expertgrupp etableras (RISE, Högskolan i Borås, Science Park Borås, Hemgården). 

18. Feb 2018 Öppet hus på Mötesplatsen om Kraftsamlingen (ca 40 invånare) 

19. Mar 2018 Strategisk plan för Sjöbo klar (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 

20. Mar 2018 Invånardialoger (ca 70 invånare) 

21. Apr 2018 En nämnd- och förvaltningsövergripande workshop hålls om Kraftsamling Sjöbo 

22. Maj 2018 Det blir tydligt för projektledaren att arbetet kräver gränsöverskridande interaktion. Gränsgångarrollen blir tydligare 

23. Maj 2018 Gränsgångaren bjuds in till ett socialdemokratiskt möte om Sjöbos utveckling (lokal partigrupp) 

24. Maj 2018 Medborgarlabbet planeras att etableras i gamla ”Garnbutiken” vid Torget 

25. Maj 2018 Borås GIF driver frågan om Sjöbovallens utveckling (”Sjöbo Arena”) 

26. Juni 2018 Invånardialoger 

27. Jun 2018 Arbetet startar med att utveckla ett allaktivitetshus 

28. Jun 2018 Kommunstyrelsen godkänner att 1.9 Mkr tas från Byggbonus till upprustning av torget 

29. Aug 2018 Läxhjälpen har kommit igång. 

30. Aug 2018 Modellen för innovationspotten blir klar 
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31. Aug 2018 Krook och Tjäder får uppdrag att ta fram skisser på Allaktivitetshuset 

32. Sep 2018 Sjöbodagen och invånardialoger genomförs (pop-up dialoger) 

33. Sep 2018 Sjöboråd etableras och skall hantera ansökningar till innovationspotten (leds av gränsgångaren) 

34. Sep 2018 Teamet kring gränsgångaren utökas med E. E tar en mer operativ roll kring lokala aktörer  

35. Sep 2018 Gränsgångaren börjar på en utbildning om medskapande som hålls av SKL 

36. Okt 2018 Borås Stad går med i projektet SIGURD 

37. Okt 2018 Stadsdelsvärdar introduceras på Sjöbo. Utgår från Medborgarlabbets lokal 

38. Okt 2018 En projektgrupp startar för att utveckla allaktivitetshuset (leds av gränsgångaren) 

39. Nov 2018 Innovationspotten etablerats och marknadsförs 

40. Nov 2018 förvaltningsövergripande projektledningsgrupp för Kraftsamlingen skapas (leds av gränsgångaren) 

41. Nov 2018 Sjöbogrupp bildas för planering av verksamheten i medborgarlabbet (leds av gränsgångaren) 

42. Nov 2018 Medborgarlabbet invigs och introduceras i sociala medier 

43. Dec 2018 Tekniska förvaltningen tar fram en belysningsplan för Torget 

44. Dec 2018 Projektet Konst i stadsutveckling startar och utgår från medborgarlabbet 

45. Dec 2018 Föreningsallians Olympia etableras 

46. Dec 2018 Borås GIF lanserar iden om Discgolfbanan vid Sjöbovallen 

47. Dec 2018 Nätverket meningsfull fritid för barn och unga etableras (föreningssamverkan) 

48. Jan 2019 Aktiviteter startar på Medborgarlabbet 

49. Jan 2019 Inventering av vad som görs i respektive förvaltning (projektledningsgrupp Kraftsamling) 

50. Jan 2019 Sex kraftsamlingsmål tas fram utifrån inventeringen 

51. Mars 2019 Identifiering av organisatoriska hinder som förvårar uppnå de sex målen 

52. Jan 2019 Arbete med att ta fram ett gränsöverskridande handlingsplan för Kraftsamlingen startar 

53. Jan 2019 Projektet SIGURD länkas samman med Kraftsamling Sjöbo 

54. Jan 2019 Veckovisa aktiviteter startar på Medborgarlabbet (kurser, pysselkvällar, läxhjälp m.m.) 

55. Jan 2019 Medborgarlabbet blir tillgänglig för invånare på Sjöbo (gratis lån) 

56. Mar 2019 Månadsblad introduceras  

57. Mar 2019 Arbetet med att få till en discgolfbana startar (leds av gränsgångaren) 

58. Mar 2019 Projektgrupp bildas för att vidareutveckla torget på Sjöbo (leds av gränsgångaren) 

59. Maj 2019 Belysning åtgärdas på Torget av Tekniska förvaltningen 

60. Mar 2019 Idéen om att subventionera lokaler för att främja nyetablering förs fram av styrgrupp 

61. Maj 2019 Verktygsbiblioteket invigs på Medborgarlabbet 

62. Maj 2019 Trollstigen invigs på Sjöbo 

63. Maj 2019 Kraftsamlingsteamet består nu av gränsgångaren, E, M och A 

64. Maj 2019 En föreningsdag anordnas på Sjöbo 

65. Jun 2019 Mötesplatsen stängs på grund av konflikter 

66. Jun 2019 Viss verksamhet flyttas från Mötesplatsen till Medborgarlabbet 

67. Jun 2019 Studiebesök från Tranemo 

68. Jun 2019 Studiebesök från Svenljunga och Göteborg 

69. Jul 2010 XXXX försvinner från teamet kring gränsgångaren 

70. Jul 2019 Ungdomsutvecklare presenterar ”Sjöbolåten” 

71. Aug 2019 Allaktivitetshuset döps om till Sjöbohuset 

72. Aug 2019 Politiker i Fritids- och folkhälsonämnden godkänner upplägget med Sjöbohuset 

73. Aug 2019 Kollega till gränsgångaren snubblar på en trasig platta vid Torget och bryter armen 

74. Aug 2019 Arbetet med att anlägga en discgolfbana startar 

75. Sep 2019 En samverkansgrupp etableras för att utveckla mötesplatsverksamheten  

76. Sep 2019 Projektet Socialt Hållbart Borås startar 

77. Sep 2019 Studiebesök från Helsingborg och Erikshjälpen 

78. Sep 2019 Sjöbohuset får dra ner volymen från 35 till 25 Mkr enligt ekonomistyrning 

79. Okt 2019 Första versionen av handlingsplanen presenteras för styrgruppen 

80. Okt 2019 Ljusmanifestation ”Rivers of Light” 

81. Okt 2019 Plattor byts ut på Torget av tekniska förvaltningen 

82. Okt 2019 FOF och VÄF skriver under en överenskommelse kring mötesplats Sjöbo 

83. Nov 2019 Jobbmässa på Medborgarlabbet 

84. Dec 2019 Totalt har 11 projekt finansierats från innovationspotten 

85. Dec 2019 Den Vinnova-finansierade delen av Kraftsamlingen Sjöbo 2.0 Medborgarlabb för sociala innovationer avslutas 

86. Jan 2020 En ny tidning ”Händer på Sjöbo” sprids till alla hushåll på Sjöbo 

87. Jan 2020 Områdesutvecklingsplan för jämlikt hälsa på Sjöbo blir färdig 

88. Jan 2020 Kraftsamlingen väntar fortfarande på att Tekniska förvaltningen skall slutföra uppdraget 

89. Jan 2020 Kommunstyrelsen har inte tagit ställning till Sjöbohuset 

90. Jan 2020 Medborgarlabbet skall finnas kvar och eventuellt integreras i Sjöbohuset eller med mötesplatsen 
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Inledning
I. Vad är kraftsamling? 
I den första delen av metodboken beskrivs vad Kraftsamling är för typ av arbetssätt och bakgrunden 
till varför Kraftsamling som arbetssätt växte fram. 

II. Kraftsamlingsmodellen 
Det andra kapitlet beskriver arbetssättet. För det första beskrivs Kraftsamlingens komponenter och 
beståndsdelar. Exempelvis nödvändiga roller, resurser, verktyg och strukturer som behöver skapas eller 
kopplas till Kraftsamlingsarbetet. Därefter beskrivs arbetssättet och kraftsamlingens olika faser som 
går genom initiering, uppbyggnad, problemtackling och implementering/förvaltning. Vidare presenteras 
praktiska tips och lärdomar löpande i texten.

III. Fördjupning – främjande och förebyggande arbete, om medskapande  
samt problemtackling 
Metodbokens sista del fördjupas och utvecklas de resonemang och teorier som ligger till grund för 
Kraftsamlingen. Ambitionen är att etablera en tydligare koppling till rådande forskning. I fördjup-
ningsdelen beskrivs det förbyggande arbetssättet, folkhälsoplanering, utmaningar med gränsöverskridande 
samverkan, svårigheter och möjligheter med medskapande och delaktighet och på vilket sätt arbetet med 
problemtackling bör organiseras. I fördjupningsdelen följer också några praktiska rekommendationer.

IV. Bilagor
Här presenteras exempel och modeller som används i Kraftsamlingen.

V. Referenser
Referenser till litteratur och vetenskapliga artiklar.
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Processledare spelar en 
avgörande roll för ett 
fungerande gränsöverskri-
dande samarbete.

Etablera en tillåtande och 
kreativ miljö där professio-
nen, invånare och civilsam-
hället kan mötas kring 
lokala utmaningar.

Jobba intensivt, kunskaps- 
och utmaningsdrivet med 
att tackla problem.

Att bygga relationer och 
arbeta med stadsdelsom-
vandling tar tid, man 
behöver hålla i och hålla ut. 

Medskapande kräver aktiv 
facilitering och det 
behöver ges förutsätt-
ningar för den tid det 
kräver. 

Stöttande chefer och 
ledning som förankrar och 
löser mål-, värde- och 
resurskonflikter som 
uppstår.

Viktigt att etablera tillitsfulla 
relationer mellan förvalt-
ningar och mellan kommunen 
och lokalsamhället.

Skapa tillfällen som gör 
möjligt att stanna kvar i 
konfliktfyllda situationer och 
där aktörer kan uppmärk-
samt lyssna på varandras 
synpunkter, kunskaper, behov, 
kritik och farhågor.

Medskapande arbetssätt 
måste utgå från lokala 
förutsättningar i form av 
lokala nätverk, relationer, 
kompetens och behov. 

Bygg kunskap och insikter 
stegvis – exempelvis genom 
experiment och utvärde-
rande.

Tio viktigaste lärdomar
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I.
Vad är  

kraftsamling?
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Kraftsamling för mig är när många olika aktörer går samman för 
att göra något bra och meningsfullt tillsammans. Detta kan vara 
förbättra en plats, byggnad eller sitt närområde. I detta fallet 

stadsdelen Sjöbo.

En kraftsamling är för mig att många aktörer såväl offentliga som privata och 
föreningsliv går samman för att lösa en fråga. Insatserna skall ske i ordnad och samlad 

form alltför att uppnå största och bästa resultat. Vissa kraftsamlingar lever över 
längre tid medan vissa kan ha en kortare livslängd.

Vad är en kraftsamling för dig?

Vad är en kraftsamling för dig?

Vad är en kraftsamling för dig?

Vilka är dina erfarenheter av kraftsamling sjöbo?

Vilka är dina erfarenheter av kraftsamling sjöbo?

Vilka är dina erfarenheter av kraftsamling sjöbo?

Hur ser du att satsningar kan leva kvar utan en projektorganisation?

Hur ser du att satsningar kan leva kvar utan en projektorganisation?

Erfarenheterna från min sida av Kraftsamling Sjöbo är att detta kanske ett av de 
första tillfällen där vi tillsammans just tog varandra i hand och ville göra skillnad,och 
min upplevelse är att vi inom flera områden gjort skillnad och inom andra behöver 

hänga i ytterligare en tid.

Det handlar om att kraftsamla kring en specifik uppgift,  händelse, uppdrag 
eller liknande. Det betyder också att flera  samverkansparter går ihop för att 

arbeta mot ett gemensamt mål med en tydlig riktning.

Det är alltid en utmaning med projekt. I detta fallet var det 
dessutom många olika aktörer med. Jag tror att det är nödvändigt 
för framtidens utmaningar att vi arbetar tillsammans. Vi måste 

hjälpas åt med respektive parts kunskap och insikter att hitta nya 
arbetssätt.

Förändring kräver tid och tålamod samt ett konsekvent handlande från de 
medverkande samverkansparterna i kraftsamlingen. Det handlar om uthållighet, 
ledarskap och lyhördhet. Kraftsamlingen ska bygga på Sjöbobornas egen förmåga 
att förändra sin situation – och utifrån det så måste de goda krafterna ta ett 

steg fram och få ett understöd av staden och övriga medverkande.

Det fortsatta arbetet är det svåraste – men borde samtidigt inte vara det. Det 
handlar väldigt mycket om vilket förhållningssätt och ledarskap staden vill uppvisa. Här 
har samtliga aktörer i kraftsamlingen ett gemensamt ansvar att ”bjuda upp” till ett 

fortsatt metodiskt arbete.

Projekt kan vara en bra form för att starta upp ett förändringsarbete och få fokus på 
frågorna men att det över tid måste in i ordinarie form. Detta innebär också vikten av en 
gemensam bild på vad man vill uppnå, men också vikten av att när en projektorganisation 

startar upp att tanken kring implementering och övergång in i ordinarie verksamhet sker om 
inte parallellt så i alla fall tidigt

.

Kerstin Hermansson. 
Kommunalråd (C)

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Introduktion

Social rådgivning, aktiv förskolepedagogik eller hembesök kommer aldrig att kunna vara viktigare än 

exempelvis arbete som ger försörjning, tillgång till bostäder, tillgänglig sjukvård, fungerande familje-

situation eller sammanhållna grannskap där barn får möjlighet att stöta på positiva förebilder. 

(fri översättning av Zigler, 2000, p, xiii)

Kraftsamling handlar om som ordet antyder en mobilisering av resurser och gemensamma krafter 
kring någon form av utmaning. Det tillfälliga, utmaningsdrivna och fokuserade arbetssättet är inte 
någonting nytt utifrån ett internationellt och historiskt perspektiv. Liknande arbetssätt har genom-
förts världen över, studerats ingående och åstadkommit varierande resultat. (c.f. Hall, 1980; Selznick, 
1984/1949; Warren, Rose, & Bergunder, 1974) Kraftsamlingen är inte heller ett helt nytt arbetssätt 
i Borås. Under perioden 2001-2007 skedde exempelvis under kommundelstiden ett arbete som kall-
ades för ”Krafttaget” som fokuserade på sociala och ekonomiska utmaningar kopplat till stadsdelen 
Sjöbo. Studier av samhällsförändring och på vilket sätt problemtacklingen bör organiseras har lyft 
fram nödvändigheten av det stegvisa arbetssättet som bygger på utforskande, prövande och ständig 
förankring (e.g. C. Lindblom, 1959) 

Samtidigt har tillfälliga och utmaningsdrivna arbetssätt ökat i popularitet under de senaste decen-
nierna. Den stora skillnaden idag är att fler aktörer förutsätts vara delaktiga i omställningsarbetet, vilket 
innebär olika former av partnerskap eller gränsöverskridande projekt som samlar ideella krafter, företag, 
offentliga aktörer, forskare och invånare. Det handlar inte länge om direkta statliga satsningar, utan 
arbetet förutsätts organiseras och resurssättas på den lokala nivån. Detta innebär också ett större fokus 
på förhandling mellan människor och behovet av bred förankring över ansvars- och  intressegränser. Inom 
den samhällsvetenskapliga diskussionen kallas liknande arrangemang för governance eller ”interaktiv 
styrning”. Gränsfrågor, gränsarbete, gränsgångare och på vilket sätt det gränsöverskridande arbetet kan 
organiseras har diskuterats flitigt inom forskningen under de senaste decennierna. (e.g. van Meerkerk 
& Edelenbos, 2018a; van Meerkerk & Edelenbos, 2020; Williams, 2012)

Det som gör Kraftsamling Sjöbo unikt är medvetenheten om de svårigheter och utmaningar som ett 
gränsöverskridande och lokalt arbete kan innebära. I Kraftsamling Sjöbo står organisering och de 
organisatoriska strukturerna i fokus. Det vill säga, på vilket sätt det gränsöverskridande arbetet bör 
genomföras, vilka roller och funktioner som krävs, vilka fallgropar det finns och på vilket sätt olika 
typer av hinder kan hanteras. Denna metodbok är ett sätt att beskriva några av de lärdomar som 
gjordes under arbetet.

Bakgrund

Arbetssättet som beskrivs i denna metodbok bygger på erfarenheter från projektet Kraftsamling Sjöbo 
som startade formellt i slutet av 2017. Kraftsamling Sjöbo gick ut på att utveckla och testa för kommunen 
nya arbetssätt som skulle göra det möjligt att tackla samhällsutmaningar i ett avgränsat geografiskt 
område. Kraftsamling Sjöbo växte fram ur en problembild som var kopplat till stadsdelen Sjöbo. I 
början av 2016 började lokala företag, kommunala verksamheter, föreningar och lokala intressenter 
träffa varandra i det nyskapande Områdesnätverket på Sjöbo. Kommundelarna och stadsdelskontoren 
hade avskaffats och istället skapades nya informella mötesforum för samordning mellan verksamheter 
som hade ett ansvar eller intresse kopplat till Sjöbo. I Områdesnätverket lyfte flera aktörer fram att det 
fanns sociala utmaningar på Sjöbo som kommunen bör ta tag i innan problemen förvärras. Det fanns 
även en insikt bland professionen att kommunen inte ensamt råder eller förmår att hantera komplexa 
samhällsutmaningar. Det fanns en medvetenhet om att resurser, kompetens och ansvar är utspridda på 
olika expertförvaltningar och organisationer som har sina respektive förutsättningar, ansvarsområden 
och uppdrag. Dessa utspridda resurser behöver samlas och koncentreras på en gemensam uppgift. Med 
andra ord krävs det en gränsöverskridande samverkan och praktisk samarbete mellan förvaltningar, 
bolag, myndigheter, företag, civilsamhället, akademin och offentliga institutioner. Tillsammans skulle 
man bidra till en hållbar omställning av Sjöbo. Medskapande och ökad delaktighet blev viktiga ledord 
för arbetet.
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Kraftsamling Sjöbo var delvis sprungen ur de insikter och erfarenheter som Borås Stad hade gjort 
kring satsningar som Sociala Investeringar (2013–2016), Välfärdsboksluten och Innovationsplattform 
Borås (2013–). Arbetet med sociala investeringar och innovationsplattformen hade tydligt visat vilka 
utmaningar som samarbete över förvaltnings- professions- och organisatoriska gränser innebär i 
praktiken. När gränser överlappar uppstår det ofta mål- och värdekonflikter som kan vara svårt 
att lösa i en linjeorganisation. Svårare frågor riskerar att ”trilla mellan stolarna” och ansvaret kan 
av delaktiga aktörer uppfattas ligga på ”ingen, någon, vemsomhelst eller alla”. Därför etablerades en 
gränsöverskridande Styrgrupp bestående av politiker, förvaltningschefer och chefsrepresentanter från 
delaktiga organisationer. Styr- och ledningsgruppen tog det formella ansvaret för Kraftsamling Sjöbo. 

Erfarenheter från tidigare gränsöverskridandeprojekt hade också belyst vikten av social facilitering, 
behovet av att hantera organisatoriska mellanrum1 när de uppstår och vikten av ett gränsöverskridande 
ledarskap. Detta blev anledningen till att kommunen tillsatte en kombinerad process- och projekt-
ledare för Kraftsamlingen. Innovationsplattformen agerade som en stöttepelare för processledaren. 

När kommundelsorganisationen avskaffades 2016/17 i Borås blev det svårare rent formellt att fokusera 
insatser kopplat till ett geografiskt område. Delvis på grund av att det inte lägre fanns ett politiskt ”hel-
hetsansvar” kopplat till geografiska områden i Borås Stad. Den nya organisationen innebär tydligare 
gränser mellan olika välfärdsområden som skola, vård, socialtjänst, kultur och omsorg. Kraftsamlingen 
blev en praktisk lösning för att kunna åstadkomma samordning och koordinering i den nya centra-
liserade facknämndsorganisationen. Det gör också att kraftsamlingsmodellen kan vara intressant för 
andra kommuner som har avskaffat eller är på väg att avskaffa kommundelsorganisationen.

Kraftsamling Sjöbo bygger på medskapande som filosofi och arbetssätt. Detta innebär att de som bor 
och verkar i området skall göras delaktiga i arbetet. Det vill säga, kunskap, problembild, policy och 
åtgärder skall formuleras tillsammans med professionen, politiker, invånare, företag, myndigheter 
och föreningsliv som verkar i området. Denna medskapandeambition innebär också att olika världar 
behöver korsas. Den byråkratiska och det sociala. En viktig erfarenhet från Kraftsamling Sjöbo var 
vikten av att skapa och upprätthålla levande bryggor mellan dessa världar. Dessa bryggor måste skapas 
aktivt av gränsgångarroll som måste ha möjlighet och tillåtelse att röra sig fritt mellan dessa världar. 
Tillitsfulla relationer är avgörande för att bryggan skall kunna upprätthållas.

Projektet Kraftsamling Sjöbo som började i slutet av 2017 var enligt ursprungsmodellen tänkt att 
pågå under tre plus två år. Under det första året byggdes kraftsamlingsmiljön upp, ett medborgarlabb 
etablerades, ett arbete startade med att identifiera samhällsutmaningar och utveckla ny kunskap. 
Samtidigt etablerades nödvändiga relationer mellan kommunala förvaltningar, myndigheter, invånare, 
regionen, bostadsbolag, föreningar och företag. Nya samarbetsforum och gränsöverskridande arbetssätt 
växte fram. En tydlig lärdom var att process- och projektledaren spelar en avgörande roll för att kunna 
åstadkomma nödvändig samordning och få den stora mångfalden av aktörer att agera och mötas på 
ett gränsöverskridande sätt. Kunskap utvecklades gemensamt, nödvändiga åtgärder identifierades 
och åtgärdsplaner togs fram och beslutades av politiker. Den sista fasen i Kraftsamlingen handlar 
om implementering och genomförande av de nödvändiga åtgärder, satsningar eller investeringar som 
Kraftsamlingen hade arbetat fram under den initiala fasen. De nödvändiga organisatoriska föränd-
ringar, strukturer eller processer som är viktiga att upprätthålla, skulle enligt Kraftsamlingsmodellen bli 
bestående efter att Kraftsamlingen avslutas. Exempelvis enades man om att skapa ett Allaktivitetshus 
på Sjöbo som samlar kommunens verksamheter, föreningar och civilsamhället.

Kraftsamling Sjöbo hade som målsättning att utveckla stadsdelen Sjöbo till ett hållbart, attraktivt 
och välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. De 
erfarenheter och lärdomar som gjordes inom ramen för Kraftsamling Sjöbo ligger till grund för 
Kraftsamlingsmodellen som presenteras i denna metodbok. De samhälleliga effekterna av Kraftsamling 
Sjöbo är inte utvärderade i dagsläget, men själva arbetssättet har studerats och dokumenterats av 
Högskolan i Borås och RISE Research Institute of Sweden. (e.g. Ernits, 2020)

1 Tyrstrup (2007



12 

FIGUR 1. Kraftsamlingen möter invånare på Torget på Sjöbo. (Foto: Borås Stad)

Förebyggande och främjande arbete

Fördelarna med ett förebyggande arbetssätt har stöd i forskning. Studier visar exempelvis att före-
byggande satsningar kan innebära kostnadsbesparingar på mellan 24 och 80 kronor per spenderad 
skattekrona på efterhandsåtgärder. (Felner, Felner, & Silverman, 2000) Det vill säga, det förebyggande 
arbetssättet kan potentiellt förebygga framtida problem och minska samhällskostnader. (c.f. Lundberg 
R., Samuelsson, & Malmquist, 2018) Tidigare studier och erfarenheter visar att det är viktigt att 
jobba med en dubbel strategi som går ut på att både främja positiv utveckling och att förebygga negativ 
utveckling. (Felner et al., 2000)

Kraftsamlingen handlar för det första om att främja och stärka det som fungerar i lokalsamhället. 
Med andra ord stärka det som bevisligen fungerar och får verksamheter att fungera och människor 
att må bra. Och för det andra handlar det om att förebygga, bromsa eller motverka negativ social och 
ekonomisk utveckling. Det förebyggande och främjade arbetssättet förutsätter kunskap om de lokala 
sammanhangen och specifika utmaningarna. Kraftsamlingen måste bygga på aktuella forskningsrön, 
expertkunskap, erfarenhetsmässig kunskap och aktiv analys som omsätts stegvis till riktade åtgärder, 
insatser och proaktiv samhällsplanering.

Det främjande och förebyggande arbetssättet bygger på ett utvecklingsperspektiv som går ut på att 
förändra de förutsättningar som riskerar att skapa negativ utveckling och stärka de förutsättningar 
som skapar positiv utveckling. (e.g. Felner et al., 2000, p. 20) Det främjande och förebyggande arbe-
tet i Kraftsamlingen fokuserar på befolkningsnivån och strukturer. Både rådande strukturer och 
eventuella strukturer som saknas eller behöver förändras. Arbetssättet kompletterar således pågående 
verksamheter och insatser som sker på individ- och familjenivå.

Åtgärder kan exempelvis handla om förbättrad offentlig service och välfärdstjänster, stärkt utbildning, 
tillhandahålla mark eller lokaler för företag, organisationsförändringar, investeringar i lokalsamhället, 
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nybyggnation, trygghetshöjande åtgärder i närmiljön, trafikåtgärder, folkhälsosatsningar, renovering 
eller upprustning av fysisk bebyggelse eller skapande av mötesplatser som möjliggör samarbete över 
gränser. Involvering av civilsamhället och invånare är nyckel för framgång, vilket bekräftas av tidigare 
studier. (c.f. Clemens, 1999; Connick & Innes, 2003) 

Vilka åtgärder som bör ske och när, arbetas fram gemensamt av aktörerna som deltar i Kraftsamlingen 
baserat på lokala utmaningar, förutsättningar och de behov som invånare, verksamheter, företag 
eller civilsamhället lyfter fram. Många av de problem som eventuellt identifieras och hanteras av 
Kraftsamlingen är av komplex karaktär. Detta innebär att det sannolikt inte finns enkla eller snabba 
lösningar. (Rittel & Webber, 1973) Det handlar lika mycket om att skapa förutsättningar för ett långsik-
tigt stärkande arbete där frågor tacklas gemensamt. Kraftsamlingens fokus på strukturer innebär också att 
den kommunala organisationen kan behöva förändras, nya arbetssätt utvecklas, nya samverkansforum 
etableras eller att organisationen måste anpassas i relation till en viss problembild beroende på vilken 
kunskap som framträder. Samtidigt visar studier att förändringar av rådande strukturer ofta utmärks 
av trögheter och motstående intressen. (e.g. Hannan & Freeman, 1984; Selznick, 1984/1949) Detta 
är en viktig faktor att ta hänsyn till i Kraftsamling som ett tillfälligt arbetssätt. Det förutsätter aktivt 
politiskt ledarskap, möjlighet att mobilisera resurser när det uppstår behov och flexibilitet i organisatio-
nen. Kraftsamlingen fokuserar främst på strukturer och befolkningen i ett visst område och kan därför 
förstås som ett sätt att bygga kapacitet och initiera långsiktig positiv utveckling. (c.f. Wildavsky, 1979)

Utmaningsdrivna, gränsöverskridande och tillfälliga arbetssätt

Under de senaste åren har Borås Stad skapat mer eller mindre tillfälliga och problemdrivna arbetssätt 
för att kunna tackla frågor som den ordinarie byråkratin har svårt att hantera. Exempelvis på grund 
av resursbrist, rådande kompetensläge, starka gränser eller på grund av ett delat eller otydligt ansvar. 
Det finns behov av att stanna kvar och trassla med komplexa frågor som involverar olika professioner, 
organisationer, intressenter och beslutsnivåer. Många komplexa frågor kräver intensivt samarbete över 
gränser och tillfällig resurs- och kompetensförstärkning som kan vara svår att åstadkomma i den 
traditionella offentliga byråkratin som styrs av tydliga uppdrag och årlig budgetplanering. Det kan 
exempelvis handla om behovet av intensivt samarbete över professionella, politiska eller organisatoriska 
gränser; eller samverkan med akademi, myndigheter, företag och/eller invånare. I Borås Stads organi-
sation återfinns åtminstone fyra specifika organisatoriska miljöer som möjliggör gränsöverskridande 
samarbete och tackling av utmaningar.

1. INNOVATIONSPLATTFORM BORÅS (2013-). Innovationsplattformen är en öppen miljö som är 
skapad för att underlätta och främja gränsöverskridande samverkan och innovationsarbete. 
Innovationsplattformen är en mötesplats mellan kommunen, civilsamhället, näringsliv, aka-
demin och lokala intressenter.2 Plattformens uppgift är att stödja innovationsarbete, främja 
gränsöverskridande samverkan och se till att lovande eller viktiga forsknings- eller innova-
tionsidéer fångas upp och blir genomförda. Innovationsplattformen är skapad för att fånga 
upp och hantera frågor där det saknas tydliga ägare, där ansvaret är otydligt, när resurser 
eller nätverk saknas eller där en mångfald av aktörer behöver hitta samverkansformer kring 
relevanta frågor eller händelser. 

2. PROJEKTSTUDIO (2015-). Projektstudion är en miljö som främst används av professionen 
även om externa intressenter deltar ibland. Studion och dess arbetssätt är skapad för att 
främja gränsöverskridande problemlösning och gör det möjligt att arbeta intensivt med 
problem över professions- och förvaltningsgränser. Projektstudio används främst för att 
tackla komplexa frågor där olika kunskaps- eller expertområden behöver mötas och där 
professionen behöver etablera samsyn kring frågor som berör många olika intressenter, bolag 
eller förvaltningar. Arbetet i projektstudion sker med hjälp av sammansatta team och arbetet 
processleds av en studioledare. Fram till nu har Projektstudion främst används för plane-
rings- och stadsbyggnadsfrågor som har haft komplex karaktär.3 

2 För mer information se https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/innovationsplattformboras 
3 För beskrivning av Projektstudion se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-39970 
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3. CENTRUM FÖR KUNSKAP OCH SÄKERHET (CKS) (2016-). CKS är skapad för att kunna främja 
förvaltnings- och myndighetsövergripande samarbete kring frågor som berör säkerhet och 
kriminalitet. Miljön är sluten och används främst av myndigheter och förvaltningar som 
ansvarar för delar av de problem som tacklas. 

4. KRAFTSAMLING (2017-). Kraftsamling är en tillfällig organisation som formas beroende på 
vilka frågor som måste hanteras. Kraftsamlingen utgår från ett geografiskt område, vilket 
innebär att roller, kompetenser, aktörssammansättningen och verksamhetsinnehåll skapas 
utifrån behov, rådande kunskap och de identifierade problem som ligger till grund för ett 
Kraftsamlingsinitiativ. Kraftsamlingen går ut på att tackla komplexa eller sammansatta 
samhällsutmaningar och främja positiv utveckling. Till kraftsamlingen kopplas tillåtande 
mötesplatser (ex. Medborgarlabb) som gör det möjligt att länka ihop aktörer i lokalsamhället 
och de kommunala och offentliga verksamheterna.

Denna metodbok beskriver Kraftsamlingsmodellen, erfarenheter av Kraftsamling Sjöbo och eventu-
ella framgångsfaktorer och utmaningar. Kraftsamlingsmodellen och Kraftsamlingens beståndsdelar 
kommer att beskrivas i nästa avsnitt. Metodboken avslutas med en fördjupningsdel där arbetssättet 
beskrivs utifrån ett forskningssammanhang och där ett antal centrala lärdomar och begrepp utvecklas 
vidare. Denna metodbok kan med fördel kombineras med metodboken som beskriver Projektstudion 
som arbetssätt. 4

4  Läs metodboken Ernits, H. (2019) PROJEKTSTUDIO : En miljö och ett arbetssätt förgränsöverskridande problemlösning,lärande och samarbete. 

Url: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-39970 
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FIGUR 2. I situationer där kunskapsläget är tydligt och alla aktörer är överens och mål och värden, 
så klarar den traditionella byråkratin av att hantera frågorna med befintliga strukturer och 
resurser. Men situationer och problembilder kan bli komplicerade, komplexa och kaotiska beroende 
på frågans karaktär och hur eniga eller oeniga aktörer är kring frågan. Enligt denna modell 
används Kraftsamling som ett arbetssätt när det råder ovisst kunskapsläge och/eller att det inte 
nödvändigtvis råder samsyn om problembeskrivning, vilka åtgärder som skall ske eller med 
vilka resurser. När denna typ av situation uppstår måste aktörerna enligt denna modell ini-
tiera ett gemensamt lärande, utforskande och samtal där samsyn eller kompromisser kan nås. I 
Kraftsamlingen möts tekniska perspektiv och politiska värderingar.  
 
Denna figur illustrerar även andra utmaningsdrivna organisationsmiljöer i Borås Stad som 
används när frågorna är komplicerade eller komplexa eller när samsyn behöver etableras. 
Exempelvis Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS), Innovationsplattform Borås och Projektstudio. 
Modellen är inspirerad av Stacey (1996, 2002).
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II.
Kraftsamlings-
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Modellen
Kraftsamlingen är ett tillfälligt och projektbaserat arbetssätt. Målet är att initiera långsiktiga strukturer 
för stadsdelsomvandling. Arbetet går ut på att samla resurser och kompetens för att göra det möjligt 
att tackla utmaningar i ett geografiskt område under en begränsad tid. Initiativ till en Kraftsamling 
kan komma från professionen, politiker, akademin, myndigheter, civilsamhället eller invånare. Det vill 
säga, initiativförslaget kan komma från varierande håll, men det är upp till ansvariga politiker i dialog 
med förvaltningsledningen att besluta huruvida en Kraftsamling skall ske i det föreslagna området. 
Det är viktigt att påpeka att Kraftsamlingsmodellen inte en strikt mall som ska följas till ”punkt och 
pricka”, utan skall snarare ses som en guide till hur Kraftsamlingen kan läggas upp baserat på goda 
erfarenheter och teori. Kraftsamlingen bygger på två faser som följer på varandra: Kraftsamlingsfasen 
som pågår under tre år och en utträdesfas som pågår i två år. I utträdesfasen sker implementering av 
de strukturer och verksamhetsförändringar som arbetet i första fasen har identifierat som nödvändiga 
för omställning. Kraftsamlingsfasen kan i sin tur delas upp i:

• Initieringsfas –området väljs ut och mål och mission etableras

• Uppbyggnadsfas – uppsättning av organisation, kartläggning, definition av ansvar, tilldel-
ning av resurser och etablering relevanta nätverk

• Problemtacklingsfas – arbetet med att tackla problem och utveckla det utvalda området

• Implementerings- och förvaltningsfas – arbetet med att implementera, utveckla och för-
valta de strukturer och miljöer som bedöms som viktiga att upprätthålla

Arbetet med Kraftsamlingen leds och drivs framåt av en utsedd Processledare som håller samman det 
operativa Kraftsamlingsteamet. Det är viktigt att Processledaren har relevant kompetens. Exempelvis 
utbildad i förändrings- eller processledning och projektledarskap. Arbetet med Kraftsamlingen stöttas 
och resurssätts av Politisk ledningsgrupp och Styrgrupp som samlar förvaltningsledning och lednings-
representation från eventuella externa aktörer som deltar i Kraftsamlingen.

Avsnitten är strukturerade på följande sätt. För det första presenteras Kraftsamlingens bestånds-
delar. Det vill säga, de olika funktioner, roller och strukturer som bör skapas eller finnas på plats 
under Kraftsamlingsarbetet. Efter det presenteras kraftsamlingens arbetssätt i avsnittet Modellen 
för Kraftsamlingsarbete. Här beskrivs kraftsamlingsfaserna, viktiga arbetsmoment, nödvändiga 
processer, arbetssätt och aktiviteter som bör ske under Kraftsamlingen och vad som bör hända när 
kraftsamlingen avslutas. Löpande i texten presenteras tips och praktiska erfarenheter.



18 

 
FIGUR 3. Illustration av Kraftsamlingsmiljön och dess komponenter. 

Kraftsamlingens beståndsdelar
Detta avsnitt tar upp de olika roller, verktyg, arbetssätt, nätverk och beståndsdelar som bör finnas i 
Kraft samlingen. Figur 3 ovan illustrerar beståndsdelarna i sitt sammanhang och varje beståndsdel 
beskrivs mer ingående i texten nedan. 

Kraftsamlingsinitiativ
Kraftsamlingsinitiativ innebär att någon aktör uppmärksammar att det finns samhällsutmaningar som 
kräver någon form av förebyggande och gränsöverskridande insats för att kunna hanteras. Initiativ kan 
komma från professionen, politiker eller aktörer i samhället. Alla Kraftsamlingsinitiativ hanteras av en 
kraftsamlingssamordnare som tar initiativförslaget till Styrgruppen. Styrgruppen förankrar initiativet 
politiskt och ser till att ett eventuellt ärende tas fram till Kommunstyrelsen för beslut. Styrgruppen 
kan utökas baserat på behov. Ett Problemområde väljs ut när politiker och kommunledning är överens.

Kraftsamlingssamordnare
Kraftsamlingssamordnare har som uppdrag att samordna kommunikationen mellan Politisk led-
ningsgrupp, Styrgrupp och den grupp av aktörer som föreslår initiativet. Kraftsamlingssamordnare 
ansvarar för att informationen förflyttas, att dokumentationen sker, och att ärendet tas hand om i 
organisationen. Vidare ansvarar samordnare för att Processledaren har relevant kompetens, att med-
skapandeutbildningen håller nödvändig kvalitet och att utbildningen och verktygen utvecklas utifrån 
erfarenhet och lärdomar av Kraftsamlingsarbetet. 
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Politisk ledningsgrupp
Den politiska ledningsgruppen bör vara tvärpolitiskt och representera verksamheter som verkar i det 
utvalda området. Vidare bör det finnas politisk representation på strategisk nivå, exempelvis från 
kommunstyrelsen. Den politiska ledningsgruppen kan utökas beroende på vilket området det handlar 
om och vilka problem som kraftsamlingen förutsätts att tackla. Kraftsamlingsinitiativ förankras i den 
Politiska ledningsgruppen och Styrgruppen och startar när politiker är överens. Kraftsamlingsinitiativet 
beslutas genom ett ärende i Kommunstyrelsen. 

Styrgrupp
Gränsöverskridande styrgrupp som representerar kommunledning, förvaltningar och eventuellt externa 
organisationer. I sitt grundutförande består styrgruppen av förvaltningschefer som representerar områ-
den som folkhälsa, skola, vård, äldreomsorg, kultur, fysisk planering och samhällsplanering. Frågor 
som tidigare hanterades av en kommundelsnämnd. Styrgruppen kan utökas med chefsmässig repre-
sentation från andra relevanta verksamheter och externa organisationer beroende på Kraftsamlingens 
inriktning och fokus. Styrgruppen godkänner uppstart av nya Kraftsamlingsinitiativ, förankrar ärendet 
politiskt och stödjer arbetet med Kraftsamlingen. Exempelvis genom att hjälpa till med resursmo-
bilisering, löpande förankring och hantering av mål- och värdekonflikter. Styrgruppen godkänner 
Handlingsplanen som tas fram av Projektgruppen.

Processledare
Processledaren ansvarar för att hålla ihop Kraftsamlingen, samordna mellan kommunala verksam-
heter och driva Kraftsamlingen framåt. Processledaren tillsätts när Kraftsamlingsinitiativ godkänns. 
Processledare bör vara utbildad i process- och/eller förändringsledning, medskapande förhållningssätt 
samt ha kännedom om Kraftsamlingens arbetssätt. Det är en fördel ifall Processledaren är utbildat i 
design-metoder eller motsvarande kompetens. Processledaren, som får av styrgruppen mandat att jobba 
på ett gränsöverskridande sätt, skall se till att kunskap och information sprids och blir tillgänglig för 
alla parter. Vidare förutsätts processledaren medverka i relevanta forum, nätverk och beslutsmiljöer 
som berörs av Kraftsamlingen. Exempelvis, Lokala områdesnätverk, Ortsråd, Nätverk för barn- och 
unga. Ett nära samarbete bör ske med Lokala utvecklingsledare och Verksamhetsutvecklare i kommu-
nen. Processledaren ansvarar för att skapa och hålla samman ett Kraftsamlingsteam som består av 
Projektgrupp, Expertgrupp, Områdesråd, Programgrupp för Medborgarlabbet. Processledaren skall se till 
att Kraftsamlingsteamet och deras arbete med problemtackling, hänger samman med Kraftsamlingens 
ledningsstruktur som består av Politisk ledningsgrupp och Styrgrupp och eventuella politiska nämnder 
beroende på inriktning och fokus i Kraftsamlingen. Kraftsamlingsteamet kan utökas eller förändras 
beroende på vad som händer inom Kraftsamlingen. Exempelvis när problem blir tydligare, när nya 
problem uppdagas eller när ny kunskapsbild framträder. Det är upp till processledaren att föreslå 
ändringar i Kraftsamlingens organisation i dialog med Styrgruppen.

Kraftsamlingsteam
Kraftsamlingsteamet sätts samman beroende på Kraftsamlingens inriktning och fokus. Teamet skall 
representera relevant expertis, profession och representera de olika intressenter som finns kring det 
utvalda området. Processledaren ansvarar för att processleda teamet och se till att gränsöverskri-
dande samverkan fungerar. Kraftsamlingsteamet kan exempelvis bestå av tjänstepersoner, invånare, 
forskare, föreningar, företag och representanter från religiösa institutioner. Kraftsamlingsteamet kan 
också med fördel delas upp i olika undergrupper med varierande fokus och delansvar: Projektgrupp, 
Expertgrupp, Områdesråd, Programgrupp medborgarlabbet. Kraftsamlingsteamet är den operativa grenen 
av Kraftsamlingen. 
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Utvecklingsledare
Utvecklingsledare arbetar med lokalt folkhälsoarbete mot en stadsdel, ansvarar för lokal  samverkan 
och samordnar de olika tematiska satsningar som kommunen gör. Exempelvis drogförebyggande 
arbete, föräldrastöd, våldsprevention, trygghet, demokratiutveckling, och områdesutveckling. 
Utvecklingsledare samordnar arbetet i med Lokala utvecklingsplaner, Områdesnätverk, Ortsråd och 
Nätverk för Barn och Unga 10–16 år och ansvarar för dokumentation och informationsspridning. 
Utvecklingsledare bör ingå i Kraftsamlingsteamet under Kraftsamlingsfasen.

Expertgrupp
Expertgruppen sätts samman beroende vilka externa projektpartners som deltar eller beroende på vilken 
kompetens det behövs i kraftsamlingen. Gruppen kan vara flexibel och förändras över tid beroende på 
frågor som hanteras. Expertgruppen kan bestå av myndighetsrepresentanter, forskare, externa projekt-
deltagare eller specifika sakkunniga som bidrar med ett visst kunskapsperspektiv som saknas i organisa-
tionen eller i Kraftsamlingen. Det är upp till processledaren att sätta samman expertgruppen och föreslå 
förändringar i gruppen. Den kommunala representationen i expertgruppen förankras med Styrgruppen.

Projektgrupp 
Projektgruppen sätts samman beroende på Kraftsamlingens fokus. Projektgruppen arbetar opera-
tivt med Kraftsamlingen och ansvarar för att ta fram en förvaltningsövergripande Handlingsplan. 
Projektgruppen kommer att bestå av representanter (både chefer och medarbetare) från olika verksam-
heter (ex. skola, vård, socialtjänst, trafik, planering) och dessa representanter förutsätts i sin tur arbeta 
vidare i respektive förvaltning med relevanta kolleger eller grupper. Projektgruppen processleds och hålls 
samman av Processledaren. Projektgruppens arbete och insatser stäms av regelbundet med Styrgruppen.

Lokala nätverk och samverkansforum
I respektive stadsdel och serviceort finns det nätverksstrukturer för lokal samverkan sedan stadsdels-
nämnderna togs bort 2017. Till stadsdelarna finns det kopplat Områdesnätverk som samlar kommu-
nala verksamheter, civilsamhället, företag och lokala föreningar. Till serviceorterna finns det kopplat 
Ortsråd som samlar lokala eldsjälar och intressenter. Till stadsdelarna och serviceorterna finns det 
kopplat Nätverk för Barn och Unga 10–16 år som samlar relevanta verksamheter kopplat till skola, 
myndigheter och barnomsorg. Dessa nätverk koordineras och samordnas av Lokala utvecklingsledare.

Stadsdelsvärdar
Till vissa stadsdelar finns det kopplat stadsdelsvärdar. Stadsdelsvärdar arbetar uppsökande och är 
en länk mellan invånarna och verksamheter i Borås Stad samt det kommunala bostadsbolaget AB 
Bostäder. Deras roll är att skapa trygghet och relationer till de boende, samverka med olika aktörer 
såsom polis, skolor, bibliotek och fritidsgårdar och delta i olika arrangemang i närområdet. Under 
Kraftsamlingsfasen bör stadsdelsvärdarna kopplas närmare kraftsamlingen och Kraftsamlingsteamet.

Fältgruppen
Fältgruppen utgår från socialtjänsten och arbetar uppsökande och förebyggande mot barn och ung-
domar i åldern 10-16 år. Fältgruppen vistas i ungdomarnas miljöer för att knyta kontakter, skapa 
relationer och kartlägga de behov som finns. Fältgruppen besöker bland annat fritidsgårdar, skolor, 
vistas i bostadsområden, serviceorter och i centrum. Fältgruppen vill bryta negativ utveckling genom 
att stärka ungdomars positiva sidor och ge dem en känsla av respekt, tillit och erkännande. Under 
kraftsamlingsfasen bör fältgruppen knytas närmare Kraftsamlingsteamet.

Områdesråd
Under Kraftsamlingsfasen skapas lokala Områdesråd som samlar invånare, föreningar och andra 
intressenter som vill bidra till Kraftsamlingen. Mötesfrekvens och upplägg bestäms i uppbyggnads-
fasen. Områdesråd bör göras delaktiga i Kraftsamlingsteamet. Områdesrådet kan exempelvis bedöma 
ansökningar till innovationspotten, föreslå förändringar och åtgärder i området och fungera som 
remissinstans för eventuella åtgärdsförslag och kommunala insatser i det geografiska området. 
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Mötesplatser
Mötesplatser är en plats för social samvaro, där invånare kan delta i aktiviteter, ta del av medborgar-
service, kultur, kompetens och stöd. De är också ett forum för kommunikation och dialog mellan 
offentlig verksamhet och medborgarna. De mänskliga mötena lägger grunden för delaktighet och 
inflytande. Mötesplatsernas uppdrag varierar men handlar bland annat om att nå ut med information 
till boende i närområdet, vara en del av trygghetsskapande arbete, främja kulturlivet och erbjuda 
föräldrastöd. Varje mötesplats har sin inriktning. Mötesplatsverksamheter såsom bibliotek, öppen 
mötesplats, mötesplats för äldre, kulturskola, öppen ungdomsverksamhet och familjecentral samverkar 
oftast inom områden och stadsdelar. I många fall samlokaliserar flera av dessa verksamheter under 
samma tak. Mötesplatsverksamheter är betydelsefulla offentliga rum som skapar förutsättningar 
för sociala relationer, förtroenden med lokalsamhället, får invånarna till att bli aktiva medskapare 
i frågor som påverkar deras liv och vardag. Därför är mötesplatsverksamheter ytterst viktiga i en 
Kraftsamling och samverkan mellan dessa bör samordnas av Utvecklingsledare som i sin tur bör ingå 
i Kraftsamlingsteamet. 

Medborgarlabbet
Under Kraftsamlingen bör ett medborgarlabb skapas och öppnas upp för invånare och lokala fören-
ingslivet. Syftet med Medborgarlabbet är att främja samhällsengagemang, bygga socialt kapital och 
stärka inflytande och delaktighet. Medborgarlabbet ska också verka för att stärka samverkan mellan 
civilsamhällets aktörer och den kommunala organisationen. Medborgarlabbet vill underlätta samar-
bete mellan invånare, föreningar och organisationer och tillvarata invånarnas idéer och engagemang. 
Labbet blir en viktig symbol för den förändring som Kraftsamlingen vill åstadkomma i det utvalda 
området. Erfarenheten visar att labbet måste uppfattas som en neutral plats och vara en tillåtande 
miljö där invånare kan göras delaktiga i områdesutveckling. Det är viktigt att invånare tillåts att ta 
plats med egna initiativ och aktiviteter som inte kommunen styr över vilket signalerar tillit.

Medborgarlabbet som miljö kan även bäddas in i befintliga verksamheter, exempelvis bibliotek eller 
etablerade Mötesplatser. Exempelvis genom att tillskriva rum eller lokaler till labbverksamhet. Labbet 
skall symbolisera den förändring som Kraftsamlingen vill åstadkomma. Det är viktigt att verksam-
heter i labbet även baseras på de lokala aktörernas önskemål och ambitioner. Till Medborgarlabbet 
kan en lokal Programgrupp kopplas som återkommande träffas för att ta fram en aktivitetsplan för 
områdesutveckling. Till Medborgarlabbet bör det finnas kopplat en idécoach. Idécoachen är en roll 
som går ut på att stötta aktörer med realisering av medborgarförslag och projektansökningar till 
innovationspotten. Idécoachen kan ses som en brobyggare som kopplar i samman privatpersoner 
med och verksamheter inom kommunen för att gemensamt kunna genomföra idéer som kommer 
samhället till gagn. Processledaren har det övergripande samordningsansvaret för Medborgarlabbet 
medan idécoachen har det operativa ansvaret, exempelvis kontinuerligt uppsöka invånare och motivera 
till delaktighet. Läs mer om Medborgarlabbet och viktiga lärdomar i avsnittet Medborgarlabbet som 
tillåtande miljö under rubriken Modellen för Kraftsamlingsarbete.

Programgrupp
Till Medborgarlabbet kan det skapas en Programgrupp som samlar de aktörer som är intresserade av 
att påverka eller medverka i samhällsplaneringen. Sammansättningen av programgruppen kan variera. 
Det kan exempelvis handla om att skapa en grupp äldre som jobbar med äldrefrågor eller en grupp 
ungdomar som arbetar vidare med frågor som berör ungdomar. 

Innovationspott
Till varje Kraftsamling bör det tillsättas en innovationspott som invånare och föreningar kan söka 
pengar från. Exempelvis, medel för lokala utveckling- eller innovationsprojekt. Potten bör ha en tydlig 
systematik, exempelvis vilka principer och rutiner som gäller angående ansökan, hur ansökningar 
bedöms, återkoppling, hur många ansökningstillfällen som råder osv. Till potten bör det kopplas en 
bedömningsgrupp som tar beslut om finansiering. Potten minskar trösklarna för lokalt engagemang. 
Se avsnittet B5. Innovationspotten i Bilagan för exempel.
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Handlingsplan
Projektgruppen tar fram en gränsöverskridande handlingsplan utifrån de mål och intentioner som tas 
fram av kraftsamlingen. Handlingsplanen beskriver aktiviteter, investeringar och nödvändiga insatser 
på kort- och medellång sikt. Framtagandet av handlingsplanen bör göras i en process med noggrant 
planerande som ges tid och utrymme för ett medskapande. Det bör ledas av processledare som tar 
processen framåt utifrån olika faser. Det handlar om att ta sig igenom (1) inventeringsfasen – vad som 
görs redan idag, (2) identifieringsfasen – förbättringar och nya insatser, (3) hinderfasen – identifiera 
eventuella hinder,  (4) prioriteringsfasen – skapa en samsyn i vad som ska mobiliseras. Handlingsplanen 
bör innehålla förslag som adresserar organisatoriska såväl som områdesmässiga frågor och utmaningar. 
Exempelvis, vilka organisatoriska strukturer som behöver skapas, kopplas samman eller förändras, samt 
vilka investeringar och åtgärder som måste ske i området som skall utvecklas och vilka förvaltningar 
eller bolag som skall göra åtgärderna. Handlingsplanen bedöms och godkänns av Styrgruppen i dialog 
med den Politiska ledningsgruppen. Genomförandet av handlingsplanen ansvaras av Projektgruppen. 
Handlingsplanen bör följas upp genom ett systematiskt uppföljningsarbete. Uppföljningsarbetet bör 
överlåtas till Utvecklingsledare för att möjliggöra ett hållbart och långsiktigt förändringsarbete som 
består efter projekttid. Projektgruppen övergår efter projekttid till ordinarie förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp som har fortsatt mandat och ansvar för Handlingsplanen. Utvecklingsledare bör genom-
föra uppföljningsprocessen genom fysiska träffar i syfte att försöka fånga utmaningar, hinder och 
förbättringar som måste ske när Handlingsplanen genomförs. Arbetsgruppen föreslår nya prioriteringar 
utifrån uppföljning, Utvecklingsledare rapporterar resultat till Styrgruppen som i sin tur beslutar om nya 
prioriteringar. Ekonomiska investeringar och strategiskt långsiktiga satsningar skall stämmas av med 
Kommunstyrelsen och behöver eventuellt beslutas av Kommunfullmäktige. Handlingsplanen bör även 
hantera frågor som handlar om långsiktig förvaltning och implementering av Kraftsamlingens resultat. 

Följande aspekter bör Handlingsplanen inkludera:

• Beskriv vilka strukturer som är nödvändiga att skapa och förvalta efter kraftsamlingen

• Beskriv vilka investeringar som krävs i området

• Beskriv en prioritetsordning för åtgärder och insatser

• På vilket sätt uppföljning skall ske kopplat till Handlingsplanen

• Handlingsplanen bör delas upp i följande delar: VAD (identifierade förbättringsområden); 
HUR (genomförande); VEM (vem som är ansvarig gör att det blir genomfört) och NÄR 
(tidsplan).

Se avsnittet B2. Exempel på handlingsplan som Bilaga för exempel på hur en Handlingsplan kan 
se ut.

Experiment
Kraftsamlingen adresserar komplexa och sammansatta frågor. Det finns inga enkla svar eller lösningar 
på komplexa problem. Det är inte alltid möjligt att veta hur orsak och samband hänger samman eller 
huruvida insatser ger önskad effekt och resultat. Därför är ett kunskapsdrivet och lyhört arbetssätt 
viktiga grundprinciper för Kraftsamlingen. Experiment, prövande och ständigt utvärderande bör 
genomsyra kraftsamlingens arbetssätt. Att våga misslyckas är en viktig ingrediens i laborerandet. 
Experiment och åtgärder som visar sig ”fungera” eller upplevs ge positivt resultat bör skalas upp 
eller implementeras om det är möjligt. Experiment designas och genomförs av Kraftsamlingsteamet 
tillsammans med relevanta kommunala eller externa aktörer. Experiment kan exempelvis handla om 
tillfälliga hastighetssänkningar på en väg för att se hur trafikflödet och upplevelsen av stadsmiljön 
förändras bland invånare. (Se Figur 11). Experiment kan också handla om att kommunen prövar nya 
sätt att involvera invånare.
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Insatser och investeringar
Kraftsamlingen kan leda till olika former av insatser. Kraftsamlingen kan också stärka pågående 
insatser och samla in nödvändig kunskap som tas hand om i organisationen. Insatser kan exempelvis 
handla om renovering, upprustning av närmiljöer, resursförstärkning av skola, utbildningssatsningar, 
föräldrastöd, stärkt fältarbete, kultursatsningar, fler bostäder, åtgärder i trafikmiljö och så vidare. Det 
är Kraftsamlingsteamet som arbetar fram förslag till insatser och insatserna stäms av med Styrgrupp 
och Politisk ledningsgrupp. Insatserna genomförs i befintlig verksamhet.

Befintliga resurser
Kraftsamlingen bör nyttja befintliga resurser, organisatoriska förutsättningar och pågående insatser 
som sker i det utvalda området. För Borås del kan det exempelvis handla om att hitta samverkan och 
samarbete med:

• Mobile Info Center: En mobil informationscentral som hjälper flera olika kommunala 
verksamheter, räddningstjänsten och ibland även polisen med att sprida information i Borås, 
exempelvis kring samhällsinformation, avfallsfrågor och brandsäkerhet.5

• Bokbuss: Mobilt bibliotek som riktar sig mot barn och unga.6 

• Projektkontor: Bidragsstöd till aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomarnas 
(16–25 år) aktiva engagemang och ansvarstagande. Man kan bland annat få ekonomiskt och 
administrativt stöd för att genomföra aktiviteter.7

• Innovationsplattform Borås: En arena som kan vara behjälplig med att stödja innovations-
projekt, stötta intern och extern samordning eller hjälpa till med mobilisering av resurser och 
kompetens från akademin, myndigheter och forskningsinstitut.8

• SRA Samrådsarenan: En nätverksbaserad mötesplats som samlar kommunledning, stads-
planerare, akademin och näringslivsrepresentanter kring samhällsbyggnadsfrågor.9 

• Borås TME AB: Ett kommunalt samägt bolag som skall verka för att Borås framstår och 
upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare.10

• Kommunpolis: Polismyndigheten har utsedda kommunpoliser som fokuserar på lokal 
utveckling och förebyggande arbete.

• Fixartjänst: Borås Stad erbjuder tjänster som ska förebygga skador, olycksfall eller ohälsa för 
personer som har fyllt 67 år.11

• Familjecentralen: Samlar barnavårdscentral, barnmorskemottagning, socialrådgivning, 
bibliotek och öppen förskola.12

• Samhällsvägledning och invandrarservice: Hjälper invånare med råd och information om 
olika områden och verksamheter inom kommunen.13

• Budget- och skuldrådgivning: Enskilda individer och familjer kan under en kortare eller 
längre period av sitt liv hamna i ekonomiska svårigheter. Borås Stad ger gratis ekonomisk 
rådgivning.14

5 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/borasrentochsnyggt/mobileinfocenter.4.243340ec159e1d4999972ab2.html
6 https://bibliotek.boras.se/sv/content-page/bokbuss
7 https://www.boras.se/upplevaochgora/barnochunga/utbytenvolontararbeteprojektstodochledarskap projektkontor.4.22d8dbdb158917ddc57b2891.

html
8 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/innovationsplattformboras.4.6a80e56d15869d0d313f142b.html
9 https://www.borasnaringsliv.se/sra-samradsarena/
10 https://www.boras.com/sv/borastme/
11 https://www.boras.se/omsorgochstod/aldre/hjalpihemmethemtjanst/fixartjanst.4.5b67f28d1584e5b72784aa6.html
12 https://www.boras.se/omsorgochstod/stodtillfamiljbarnochunga/familjochforaldraskap/familjecentraler/

familjecentralencentrum.4.17f4d05a16ffe96f853396ad.html
13 https://www.boras.se/omsorgochstod/invandringintegrationochflyktingmottagande/serviceochstodfornyanlanda/

samhallsvagledninginvandrarservice.4.75f864ec15ebd4b38a41d61e.html
14 https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/budgetochskuldradgivningkonsumentboras.4.10def705158499bf7c5e1a.html
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• Stöd för unga: Brottsofferjouren, Mina råd och stöd, Terrafem, Utväg, Ungdoms mottagningen 
Borås, Stödcentrum för unga, Magnolia- Tjejjouren i Borås, Killfrågor.15

• Lokala utvecklingsmedel: Medel för att finansiera aktiviteter som går ut på att utveckla en 
plats som kan ligga var som helst i kommunen. Exempelvis kan föreningar söka pengar för 
åtgärder och inköp.16 

• Naturvårdsfond: Fonden används för att utveckla naturvårdsarbetet i kommunen med hjälp 
av aktiva insatser från såväl enskilda som föreningar, företag och Borås Stad.17

• Kulturbidrag: Stöd för kulturaktiviteter.18 

• Föreningsbidrag: Stöd till föreningslivet.19 

• Sociala donationsfonder: Fonderna är till för att ge ett ekonomiskt bidrag till privatperso-
ner med svårigheter i sin dagliga livsföring.20

• Sparbanksstiftelse: Medel för lokal samhällsutveckling.21

• Bostadsbolag och bostadsrättsföreningar: Rådande mötesplatser och forum där hyres- 
och bostadsfrågor diskuteras.

• Närhälsan: Regional vård. Exempelvis vårdcentraler.

• Centrumförening och/eller företagsnätverk: En förening som arbetar med handelsfrågor 
och anordnar evenemang i stadskärnan eller området. Föreningen består av medlemmar i 
form av lokala näringsidkare såsom butiker och restauranger.

• Idéburna organisationer: Organisationer som befinner sig mellan offentlig och privat 
sektor, som varken tillhör den offentliga eller den privata sektorn. 

Utbildningsprogram
Kraftsamlingen bygger på medskapande och förebyggande arbete. Till Kraftsamlingen bör det finnas 
kopplat ett utbildningsprogram där exempelvis metoden medskapande dialoger lärs ut. Vidare bör det 
finnas processledarutbildning där metoder som förändringsledning och facilitering lärs ut. Det är 
upp till Kraftsamlingssamordnare att se till att utbildningen hålls aktuell och att relevanta aktörer blir 
utbildade inför eller under kraftsamlingen. I Borås Stad finns en studioledarutbildning som kan vara 
relevant när Projektstudion skall användas kring samhällsbyggnadsfrågor: ”Kreativ processledning - om 
självinsikt, samarbete och kommunikationspåverkan”. Även utbildningen: ”Att leda utan att vara chef ” 
kan vara relevant som fortbildning för processledare.

Verktyg för problemtackling
I kommunen finns det etablerade metoder och arbetssätt för att tackla organisatoriska såväl som sam-
hälleliga utmaningar. Nedan följer ett axplock av några implementerade metoder i Borås och regionen:

• Projektstudio: Projektstudion är ett tillfälligt arbetssätt som tillåter professioner att tackla 
frågor där gränsöverskridande samsyn behöver etableras eller frågor som kräver professionella 
bedömningar eller kunskapsfördjupning. Projektstudion är precis som Kraftsamlingen ett till-
fälligt och gränsöverskridande arbetssätt där studioteam med relevant kompetens och ansvar 
sätts samman baserat på frågan eller uppdraget som skall hanteras. I projektstudion samlas 
professionen och intressenter kring en problemställning och lösningar skapas gemensamt och 
förankras i respektive linjeorganisation.22 Projektstudio kan med fördel användas i specifika 
delmoment inom Kraftsamlingen som kräver ett intensivt gränsöverskridande arbetssätt.

15 https://www.boras.se/upplevaochgora/motesplatserochtraffpunkter/enkommunfrifranvaldettvaldspreventivtarbete/

stodfordigsomblivitutsattforvald/stodforunga.4.757333ff166e48f9d60f1167.html
16 https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivsakerhetstodochbidrag/stodochbidrag/lokalutveckling/

ansokommedelforattutvecklaplatserinomborasstadkommunstyrelsen.4.5d9718e71640319574f17f61.html
17 https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/naturvardiboras/borasstadsnaturvardsfond.4.5b67f28d1584e5b7278e17bf.html
18 https://www.boras.se/upplevaochgora/kulturochnoje/kulturbidragochstipendium.4.3cc917c815870110c12a1bd1.html
19 https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivsakerhetstodochbidrag/stodochbidrag/foreningsbidrag.4.3cc917c815870110c12a3102.html
20 https://www.boras.se/omsorgochstod/ekonomisktochsocialtstod/socialadonationsfonder.4.10def705158499bf7c5e2c.html
21 https://www.sbssjuharad.se/ansok-om-bidrag/index1,3.htm
22 Metodboken för projektstudion går att ladda hem via följande länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-39970  
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• SIP: Står för Samordnad Individuell Plan. Arbetssättet går ut på att ta fram en vård- och 
omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- 
och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgspla-
nering. Det finns etablerade rutiner för SIP i Västragötalandsregionen och Borås Stad.23 

• Västbus: Västbus är en förkortning av barn och unga samverkan i Västra Götaland och är 
en överenskommelse om samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra 
Götalandsregionen. Borås Stad har en lokal Västbusgrupp med representanter från social-
tjänsten, skolan, Primärvården eller BUP. Arbetet går ut på att samla verksamheter och det 
barnet och vårdnadshavare som berörs. Västbusmöte skall leda fram till en plan tas fram 
(SIP). Av planen ska det bland annat framgå vilka insatser som behövs, ansvarsfördelning och 
tidpunkt för utvärdering av planen och resultatet av insatserna.24

• CKS: Centrum för Kunskap och Säkerhet. Det är ett myndighetsövergripande arbetssätt 
med fokus på kriminalitet och oegentligheter. I CKS deltar professionen och myndighetsfö-
reträdare och är en slags kraftsamling kring identifierade problem. CKS samordnas av Borås 
Stad.25 

Det finns verktyg och metoder som kan användas för att generera idéer, skapa sammanhållning och 
jobba systematiskt med kunskapsinhämtning eller problemlösning. Se bl.a. boken Design Methods: A 
Structured Approach for Driving Innovation in Your Organization som tar upp ett hundratal exempel 
och konkreta designbaserade metoder.

För fördjupning och metodexempel läs följande litteratur: 

 ❍ Robert Hoppe (2011) The Governance of Problems – puzzling, powering and participation. 

 ❍ Nilsson, W., Ericson, Å., Törlind, P. (2015) Design. Process och Metod.

 ❍ Kumar, V. (2012) 101 Design Methods: A Structured Approach for Driving Innovation in Your 
Organization.

 ❍ David Chrislip (2002) The Collaborative Leadership Fieldbook.

 ❍ Sue Goss (2001) Making Local Governance Work. 

 ❍ Hans Abrahamsson (2019) Vår tids stora omdaning: Om konsten att värna demokrati och social 
hållbarhet.

Verktyg för kunskapande och delaktighet

• Cultural planning: Cultural planning är ett arbetssätt som används inom samhälls- och 
stadsplanering. Exempelvis, för att analysera stadsdelens struktur, aktiviteter, miljöer och för 
att kunna inventera vilka kulturella, sociala och ekonomiska resurser som det finns i stadsde-
len. I Borås har Kulturnämnden ansvar för arbetssättet och metodutveckling.26

23 https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
24 https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/barn--unga/vastbus/
25 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stadsledningskansliet/

centrumforkunskapochsakerhet.4.143f48f4158d2c5dae29ae0f.html
26 https://www.boras.se/upplevaochgora/kvalitetresultatochjamforelse/utvecklingsarbetenochprojekt/

kulturochsamhallsplanering.4.4a4039f515a363749936080c.html
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• Lärande och medskapande dialoger: Handlar om att den grupp som bjuds in till en 
medskapande dialog, tillsammans skapar och planerar aktiviteter samt tar ett delat ansvar 
för resultatet. En medskapande dialog förutsätter en jämlik delaktighet där vi kan tänka och 
lära om frågor tillsammans. Dessa dialogformer fokuserar på normer och värden och handlar 
om att lyfta ”varför-frågor”. Se Tabell 1 nedan för olika dialogformer som lämpar sig för olika 
situationer och frågeställningar.27

• Medborgardialoger: I Borås används medborgardialoger som ett sätt att möta invånare 
kopplat till respektive verksamhet.28 Idag används medborgardialoger främst för att inhämta 
kunskap och synpunkter.

• Trygghetsvandringar: Borås Stad använde trygghetsvandringar som en metod för att samla 
in kunskap om otrygga områden. Det är en del i det brottsförebyggande arbetet.29 

• Utvecklingspromenad: Borås Stad har även börjat testa framtidsinriktade utvecklingspro-
menader för att samla in invånarnas behov och önskemål kopplat till fysisk bebyggelse.

TABELL 1. Olika sätt att involvera invånare och intressenter beroende på syfte och frågeställning.

Typ Beskrivning Metod När lämpligt

Information Delgivning av infor-
mation som riktar sig 
mot intressenter eller 
specifik målgrupp.

Kommunikation genom 
tal, text och bilder.

Denna typ av envägskommuni-
kation är lämplig när delaktighet 
eller återkoppling inte behövs. 

Konsultation Konsultation går ut 
på att ställa frågor, 
inhämta information, 
samla in data genom 
någon form av inter-
aktion.

Intervjuer, enkäter, 
fokusgrupper, förtroliga 
samtal, möten.

Konsultation är lämplig när ex 
organisationen vill inhämta 
information på ett kostnadsef-
fektivt sätt. Konsultation kan 
också vara lämplig för att samla 
in önskemål eller för att få åter-
koppling på förslag som arbetats 
fram av organisationen.

Diskussion Diskussion handlar 
om att föra ett samlat 
grepp kring någon 
frågeställning som är 
otydlig och/eller är 
någorlunda öppen för 
justering.

Politiskt möte, debatt-
inlägg, hearing, dis-
kussion som förs i 
fokus- eller referens-
grupper.

Diskussion som metod kan vara 
relevant när olika perspektiv 
måste vägas mot varandra, när 
man  behöver synliggöra konflik-
tytor, justering av ursprungs-
förslaget eller för att befästa 
majoritetens förslag.

Lärande 
dialog

Handlar om att gemen-
samt lyfta viktiga 
frågor, utforska pro-
blembilder. Vi  tänker 
och lär om frågan 
tillsammans.

Workshop, worldcafé, 
walkshops, genomföra 
gemensamma experi-
ment och utvärdering.

Lärande dialog kan användas 
när frågorna är komplicerade, 
när kompromisser krävs, när det 
är viktigt att skapa delaktighet 
och en känsla av delat ägande-
skap. Metoden är framförallt 
relevant när kunskaps läget är 
osäkert.

Medskapande 
dialog

Som lärande dialog 
med även med kon-
frontativa inslag. Det 
handlar om att synlig-
göra olika intressen, 
maktstrukturer, syn-
sätt och värderingar. 
Vi skapar frågan 
tillsammans.

Workshops, utveck-
lingspromenader, 
gemen  samma experi-
ment och utvärdering. 
Faciliterarroll eller pro-
cessledare måste finnas 
tillgänglig för att kunna 
hantera eventuella 
konflikter eller översätta 
mellan olika perspektiv 
och intressen.

Medskapande dialog är relevant 
att använda när frågorna är 
komplexa och/eller när samsyn 
inte råder bland aktörer och när 
det är viktigt att skapa en delad 
känsla av ansvar och åstad-
komma gemensam handling.

27 För fördjupad diskussion se Abrahamsson (2015)
28 https://www.boras.se/kommunochpolitik/inflytandeochdialog/medborgardialog.4.6a80e56d15869d0d313f11d6.html
29 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/brottsforebyggandeochtrygghetsskapande/

tryggiborasdetbrottsforebyggandearbetet/trygghetsvandringar.4.42bf263b169d844a0ee7d8d6.html
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Roller i kraftsamlingen
Till Kraftsamlingen finns det kopplat specifika roller. En och samma person kan ha flera roller bero-
ende på sammanhang och situationer.

• Kraftsamlingssamordnare: En administrativ roll som ser till att förvalta kraftsam-
lingsmodellen och att Kraftsamlingsinitiativ tas om hand. Arbetsuppgiften är snarlik de 
Projektstudiosamordnare som är kopplade till Projektstudion.

• Processledare: Processledaren ansvarar för att driva förändringsarbetet med Kraftsamlingen 
samt samordna och koordinera de olika insatserna som sker i respektive organisation eller 
förvaltning.

• Kraftsamlingsteam: Det är Kraftsamlingsteamet som med dess undergrupper skapar en 
helhet för områdesutveckling. Teamet processleds och hålls samman av processledaren. 
Teamet kan bestå av flera undergrupper som jobbar med olika delar av Kraftsamlingen.

• Rådsdeltagare: Deltagare i Områdesrådet.

• Utvecklingsledare: Ansvarar för lokal samordning och folkhälsoarbete.

• Idecoach: Hjälper till med förverkligande av idéer och medborgarförslag.

• Projektledare: Administrativ roll som håller samman större projekt med exempelvis externa 
deltagare. Processledare kan också vara projektledare.

• Gränsgångare: Formella eller informella roller som jobbar gränsöverskridande och hjälper 
till att sprida information, översätter mellan olika kunskapsperspektiv, skaffar resurser och 
representera olika domäner.

• Expert: Aktörer som bidrar med sin specialkunskap eller erfarenhet. Exempelvis forskare, 
tekniska experter, planerare, ingenjörer speciallärare, ämneskunniga (ex. förstalärare, elev-
hälsa osv.)

• Professionen: representerar relevanta policy-områden (skola, äldreomsorg, socialtjänst osv.)

• Politiker: Politisk representation.

FIGUR 4. De olika faserna i Kraftsamlingen illustrerad som en process från  
initiativ till implementering.
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Beslutsinfrastruktur som stöd för Kraftsamlingsarbete
Kraftsamlingen är ett gränsöverskridande arbetssätt, som kräver, i motsvarande grad, gränsöverskri-
dande styrning och ledning. Till Kraftsamlingen finns det kopplat gränsöverskridande Styrgrupp 
som består av förvaltningsledning och motsvarande hög chefsnivå hos deltagande organisationer. 
Vidare finns det en Politisk ledningsgrupp som står för den politiska viljan och förankringen i res-
pektive partigrupp och expertnämnd. Beslutsinfrastrukturen är ett stöd för Kraftsamlingsteamet och 
det är Processledarens ansvar att se till att information flödar mellan dessa olika beslutsnivåer och 
Kraftsamlingsteamet. Representanter i Kraftsamlingsteamet kan tillhöra olika förvaltningar, samhälls-
domäner eller organisationer. Detta innebär att olika kulturer, intressen och synsätt kommer att 
korsas i Kraftsamlingen. Deltagarna kan tillhöra olika organisationer, ha varierande chefer, tillhöra 
olika förvaltningar och politiska nämnder som de förväntas svara mot utifrån sina uppdrag och pri-
oriteringar. Dessa skillnader i förutsättningar kan leda till samarbetssvårigheter och behöver aktivt 
hanteras när problem uppstår. Processledaren skall kunna eskalera frågor till chefsnivå när mål- eller 
resurskonflikter uppstår. Allt går inte att lösa på medarbetarnivå, exempelvis gällande resurser eller 
prioriteringar. Erfarenheter har visat att aktiv facilitering och processledning är en viktig förutsätt-
ning för gränsöverskridande samarbete. När det handlar om gränsöverskridande organisering och 
samarbete, behöver chefer och beslutsfattare hitta sätt att bli överens om följande frågor:

 ❍ Hur ansvaret och insatserna skall fördelas mellan deltagande nämnder, bolag  
och förvaltningar

 ❍ Hur Medborgarlabbet skall organiseras, tillgängliggöras och resurssättas

 ❍ Storlek på innovationspotten

 ❍ Vilka snabba och synliga åtgärder som kommunen kan göra omedelbart

 ❍ Vilka experter och tjänstepersoner som ska delta i Kraftsamlingsteamets olika undergrupper

 ❍ Hur mål-, intresse-, värde- och resurskonflikter ska hanteras och lösas när de uppstår

 ❍ Hur resultaten ska förankras vidare i respektive förvaltning eller politiskt forum när  
åtgärder, investeringen föreslås av Kraftsamlingen eller när Kraftsamlingen avslutas  
(exempelvis nödvändiga beslut, budgetfrågor eller ansvar)

 ❍ Hur lärdomar ska dokumenteras och tas tillvara och användas

FIGUR 5. Beslutsinfrastrukturen och kopplingen mellan processledare, Kraftsamlingsteamets olika delar 
och Ledningsstruktur. Processledaren skall kunna ta upp frågor som krockar, mål- och värdekonflikter 
till Ledningsstrukturen (Styrgruppen eller politisk ledningsgrupp) som hjälper till prioritera eller avgöra 
meningsskiljaktigheter som är svåra att lösa på medarbetarnivå.
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Modellen för Kraftsamlingsarbete
Kraftsamlingen är ett systematiskt gränsöverskridande arbetssätt för gemensam tackling av samhälls-
utmaningar. På grund av samhällsproblemens sammansatta och komplexa karaktär (Rittel & Webber, 
1973), behöver Kraftsamlingen vara ”lyhörd” och ske på ett stegvis och prövande sätt. Arbetssättet 
måste vara förankrat bland de människor som berörs av arbetet. Kraftsamlingen följer inte en linjär 
logik, utan behöver ibland fördjupa vissa aspekter, revidera sina tidigare antaganden, och eventuellt för-
ändras när ny kunskap uppstår eller ställa om beroende på händelser i omvärlden eller i organisationen. 
Det kan hända att kraftsamlingsteamet behöver utökas eller dess sammansättning förändras; det kan 
hända att etablerad problembild behöver förkastas och ny problembild etableras; eller att fler externa 
aktörer behöver blandas in när sambanden blivit allt tydligare kring problembilden. Arbetssättet är 
således agilt, vilket kräver flexibel organisation, stödjande chefer och kommunledning som hjälper till 
med transparens, omprioriteringar, förtydligande av mandat, hantering av mål/värdekonflikter eller 
fördelning av resurser vid behov. Projektplaner och projektmål måste kunna förändras och vara ”öppna” 
tack vare Kraftsamlingens utforskande och föränderliga arbetssätt. Det är också avgörande att detta 
föränderliga arbetssätt kommuniceras löpande till Kraftsamlingsdeltagare, politiker och omvärlden.

FIGUR 6. Kraftsamlingsmodellen som beskriver processen från initiativ till implementering. 
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Processledning
Processledaren spelar en viktig och central roll i att åstadkomma en gränsöverskridande samverkan 
och samarbete. Processledaren arbetar med medskapande processledning, håller ihop alla trådar, ser 
till att samarbetet fungerar, ser till att planerade aktiviteter blir genomförda, att nödvändiga beslut 
tas, ifrågasätta och finna lösningar på konflikter, att informationen flödar över förvaltnings- och 
organisationsgränser och att arbetet fortlöper enligt Kraftsamlingsmodellen, baserat på de mål som 
etableras i arbetet. Processledaren arbetar som en orkestrerare som ser till att de olika delarna i orga-
nisationen och hos medverkande organisationer hänger ihop och ”går i takt” mot gemensamma mål. 
Processledaren ser till att varje deltagare får möjlighet att bidra utifrån sina erfarenheter och kompetens 
och att Projektgruppen gemensamt tar sig an de uppdrag och/eller problem som identifieras löpande. 
Vid större projekt där externa parter deltar kan det finnas behov av att tillsätta en projektledaroll som 
stöttar processledaren med administration. 

Tidigare erfarenheter visar att Processplanering och löpande Processkommunikation till deltagare, skapar 
en förståelse av vart arbetet är ”på väg” och hur långt arbetet med Kraftsamlingen har kommit. 
Processkommunikationen är viktig på grund av att deltagare ofta fokuserar på sitt verksamhetsom-
råde och sina arbetsuppgifter och tappar lätt bort den stora bilden och riktningen. Det är viktigt att 
Processledaren får understöd av en tydlig viljeinriktning och resursmässigt stöd från organisationen. 
Styrgruppen spelar en viktig roll i att skapa mandat och bygga legitimitet för frågorna där det behövs. 
Deltagare i Kraftsamlingsteamet har olika förutsättningar och möjligheter att delta och bidra till arbetet. 
Insikten om detta bidrar förhoppningsvis till en förståelse för situationer som exempelvis innebär att 
vissa tjänstepersoner inte kommer vidare med sina frågor eller aktiviteter i sin respektive förvaltning 
eller bolag. Dessa olika förutsättningar och personliga förmågor bör hanteras av Processledaren som ser 
till att det sociala sammanhanget fungerar. För att lösa organisatoriska knutar eller hinder kan invol-
vering av Styr- eller Politisk ledningsgrupp vara nödvändig. Det kan exempelvis uppstå ett behov av att 
öppna dörrar i organisationen eller mobilisera inför nödvändiga beslut gällande resurser eller mandat. 

FIGUR 7. Ett sätt att illustrera de processer som pågår och Kraftsamlingens arbetssätt gentemot  
invånare. Installation på Medborgarlabbet. (bild: Borås Stad)
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RÅD & TIPS
 ❍ Viktigt med relevant utbildning i processledning, kommunikation, tjänstedesign, pedagogik 

eller motsvarande för den som får uppdraget att processleda. Social skicklighet är en viktig 
förutsättning enligt praktisk erfarenhet och tidigare forskning.

 ❍ Processledning kan vara personligt utmanande när det kommer till komplexa projekt som 
involverar många människor och värderingsmässiga frågor. Processledaren jobbar på ett 
gränsöverskridande sätt vilket kan bidra till konflikter och motstånd. Det är mycket viktigt 
att det finns relevanta stödstrukturer och att processledaren får stöd med resursmobilise-
ring och mandat från ledningen. 

 ❍ Det är viktigt att redan tidigt i processen förankra kraftsamlingen för dem det berör och 
fundera igenom vilken grad av delaktighet som tillåts.

 ❍ Involvera invånare och lokala aktörer tidigt genom medskapande dialog och processer. 
Informera om När och Hur kommande steg i processen ser ut. 

 ❍ Det är viktigt att skapa en trivsam och tillåtande samarbetsmiljö för de som deltar aktivt i 
Kraftsamlingen och se till att alla människor kommer till tals och tillåts ta plats. 

 ❍ Etablera en prestigelös samverkanskultur som signalerar en tillåtande attityd. Det ska vara 
tillåtet att göra fel, befinna sig i osäkerhet eller komma med ogenomtänkta idéer. Det är 
förutsättningen för lärande.

 ❍ Det är viktigt att bygga tillit gentemot invånare, politiker och professionen. Det handlar om 
att vara transparent, etablera en kontinuerlig dialog och genomföra ständiga relationsska-
pande aktiviteter i syfte att bygga upp tillit mellan invånare, samt mellan invånare och den 
offentliga organisationen.

 ❍ Gränsöverskridande arbete är viktigt. Ta kontakt med olika professioner, visa nyfikenhet 
och ställ frågor för att ta reda på olika professioners erfarenheter, perspektiv och kunskaper 
om rådande situation och utmaningar i lokalsamhället.

 ❍ Låt saker ta tid, våga stå kvar i osäkerhet och lita på processen.

 ❍ Det är viktigt att kunna lyssna på olika perspektiv och agera som översättare när 
människor inte förstår varandra.

 ❍ En kritisk röst som trängs bort försvinner inte, utan riskerar att bli starkare och  
mer destruktiv.

 ❍ Viktigt med löpande information, förankring och återkoppling både internt inom den 
offentliga organisationen och externt gentemot invånare och idéburna organisationer.

 ❍ Det är viktigt med att skapa en gemensam förståelse och gemensam målbild och riktning.

 ❍ Konflikter är förutsättning för att kompromisser och samsyn skall kunna nås. Det är viktigt 
att det skapas möjlighet för att kunna stanna kvar i konfliktfyllda situationer och ibland 
kan processledaren behöva ta en medlande roll. 

 ❍ Notera när skavningar och friktion uppstår hos deltagarna och dela vid behov upp känsliga 
frågor på flera arbetsmoment. (Förändring och värdemässig förskjutning tar tid och kan vara 
emotionellt utmanande).

 ❍ Avsätt sammansatt tid för att kunna tackla svåra avvägningar eller där motstående intres-
sen finns.

 ❍ Processledaren, som har helhetsbilden, kan behöva påminna aktörer och uppmana till 
handling. 

 ❍ Var tydlig med förväntningar och vilka uppdrag och aktiviteter deltagarna ska ta med sig 
till linjearbetet. 

 ❍ Uppdragsbeskrivningar kan skapa målkonflikter, viktigt att föra en dialog kring vilka befo-
genheter som finns att gå utanför sitt uppdrag för att uppnå gemensamma mål. 

 ❍ Processlederaren kan behöva administrativt stöd när Kraftsamlingen sväller eller när 
många aktörer deltar i projektet.

 ❍ Det är gynnsamt att använda kreativa och konstnärliga kommunikationsmetoder för att 
skapa nyfikenhet och för att göra kommunikationen mer tillgänglig och målgruppsanpassad.
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Kraftsamlingsteam, sammansättning och mobilisering
Kraftsamlingen är någonting som pågår parallellt med rådande verksamhet och linjearbete. Det är 
viktigt att vara medveten om att Kraftsamlingens intention och ambitioner kan krocka med pågående 
verksamhet, politiska beslut i linjeorganisationen och etablerade planer. Styrgruppen ansvarar för att 
hantera eventuella mål- och resurskonflikter genom exempelvis omprioritering av resurser eller poli-
tisk förankring. Kraftsamlingsteamet är en sammansättning av olika grupper såsom Projektgruppen, 
Expertgruppen, Programgrupp och Områdesråd. Teamet hålls samman av Processledaren. Det är viktigt 
att kommunicera dessa undergruppers olika ansvar och förhållande till varandra. Det bör finnas någon 
form av systematik och relationerna mellan grupperna bör tydligt kommuniceras och illustreras. 
Exempelvis, hur ofta träffas Projektgruppen och när skall Områdesrådet bjudas in i den gemensamma 
problemtacklingen. Illustrerade processkartor kan underlätta förståelsen hos deltagande parter. Inom 
Kraftsamling Sjöbo presenterades pågående processer och aktiviteter på Medborgarlabbet. (Se Figur 
7 ovan) Det är Styrgruppens ansvar att se till att Kraftsamlingsteamet bemannas och att arbetet med 
Kraftsamlingen prioriteras i linjeverksamheten. Kraftsamlingens arbetssätt kan innebära att arbetet 
behöver ske mer intensivt under vissa perioder, vilket gör att det måste finnas kapacitet i organisatio-
nen som gör det möjligt att fokusera på uppgiften och därmed nedprioritera rådande arbetsuppgifter. 
Följande frågor bör hanteras när Kraftsamlingsteamet sätts samman: 

 ❍ Beroende på fokus och upplägg behöver Processledaren med hjälp av Styrgrupp identifiera 
behov av kompetens, expertis och förtydliga när personerna ska inkluderas i Kraftsamlingen

 ❍ Uppskatta hur mycket tid deltagare kommer att behöva avsätta för Kraftsamlingen och när 
det förväntas delaktighet

 ❍ Uppskatta vilka externa aktörer som ska delta i Kraftsamlingsteamet och när, exempelvis fors-
kare, invånare, intressegrupper, näringslivsrepresentanter måste inkluderas

 ❍ Förtydliga att Styrgruppen har mandat att prioritera om i rådande verksamhet när specifik 
kompetens eller ansvar behövs i Kraftsamlingen

 ❍ På vilket sätt Processledaren skall stöttas då rollen kan vara utmanande.

Dokumentation och kommunikation
Erfarenheten från tidigare Kraftsamling har visat att det är viktigt med dokumentation och ständig 
kommunikation. För det första handlar det om att verka för transparensen och insynen i ett arbetssätt 
som är tillfälligt och inkluderar aktörer utanför den kommunala organisationen. För det andra handlar 
det om att kunna sprida information och lärdomar. Genom att ha tydliga dokumentationsrutiner 
på möten (till exempel minnesanteckningar, protokoll, fotografier osv.) underlättas kommunikation, 
möjlighet till analys och kunskapsöverföring. Det är särskilt viktigt med dokumentationsrutiner vid 
personalomsättning, omorganisation eller när det sker förändringar i den politiska ledningen. Det 
är också viktigt att skapa rutiner för kommunikation och hur olika verksamheter skall samordna sin 
kommunikation under Kraftsamlingsfasen. För att möjliggöra informationsspridning via sociala 
medier, som är en viktig kanal för många invånare, behöver digitala informationskanaler skapas 
under Kraftsamlingsfasen. I pilotprojektet Kraftsamling Sjöbo etablerades exempelvis arbetssättet med 
Månadsblad, ett gemensamt informationsblad för att kommunicera aktiviteter som erbjuds invånarna 
på Sjöbo av olika verksamheter. Månadsbladet kommunicerades löpande genom olika kanaler såsom 
verksamheter, nätverk, webb, sociala medier och affischering. Tack vare kommunikationsrutiner har 
det underlättat för nya ansvarspersoner att ta över samordningen av Månadsbladet och det behöver inte 
bli sårbart i samband med personalomsättning. Arbetssättet bidrar till förbättrad organisatorisk minne.
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Medborgarlabbet som tillåtande miljö
Medborgarlabbet är en viktig beståndsdel i Kraftsamlingsmodellen. Labbet fyller flera viktiga funk-
tioner. Exempelvis, 

• Medborgarlabbet symboliserar den samlade kraftsamlingsambitionen och medskapande som 
arbetssätt. 

• Medborgarlabbet är Kraftsamlingens ”ansikte utåt” gentemot invånare och lokalsamhället. 

• Medborgarlabbet är en central och tillgänglig mötesplats. 

• Labbet symboliserar tillit genom att invånare tillåts att fylla labbet med verksamheter.

• Medborgarlabbet är en levande brygga in till kommunala förvaltningar och bolag. 

Den interna samordningen – mellan kommunala förvaltningar och beslutsnivåer - är lika viktig som 
den externa samordningen. Det skall vara tydligt för invånare, företag och föreningar att man kan 
vända sig till medborgarlabbet med sina frågor, utmaningar eller förbättringsidéer. Medborgarlabbet 
är en plats där dialoger och samtal kan äga rum på ett förutsättningslöst sätt. Labbet bör organiseras 
för att skapa goda förutsättningar för ökat samhällsengagemang och känsla av gemenskap. Miljön 
kan utvecklas på olika sätt för att främja social interaktion och delaktighet. Exempelvis, verksamhets-
innehåll som attraherar olika målgrupper eller ett verksamhetsinnehåll som kan skapas av invånare 
och föreningar. Vidare kan lokalen utformas med hjälp av teknik och utrustning på ett sådant sätt 
som inbjuder till kreativitet och samtal. Det är viktigt att miljön är tillgänglig baserat på invånarnas 
livsvillkor, förutsättningar och möjligheter. 

Medborgarlabbet och dess verksamhet ska underlätta samarbeten mellan invånare, föreningar och 
organisationer och hjälpa till att stötta och coacha invånarinitiativ och engagemang som gör nytta för 
lokalsamhället.  Exempelvis, vill en medborgare starta en aktivitet, har en idé som är bra för området, 
behöver en lokal för att bedriva en aktivitet, vill genomföra ett arrangemang eller vill starta en förening 
eller ett företag så ska hen få stöd och hjälp med detta genom Medborgarlabbet. Labbets tillåtande 
atmosfär skall även kunna underlätta möten över professionella och politiska gränser. Det är viktigt 
att förlägga möten på medborgarlabbet. Exempelvis, innebär detta att politiker och beslutsfattare som 
inte nödvändigtvis brukar besöka platsen får träffa invånare och med egna sinnen uppleva området 
som skall utvecklas.

Medborgarlabbet är ett viktigt forum för samverkan mellan verksamheter som Stadsdelsvärdar, 
Fältgruppen, skola, polis och så vidare. Samverkan behöver också etableras mellan befintliga 
Mötesplatsverksamheter, skolan, närhälsan, trossamfund, föreningar, arbetsplatser, butiker och res-
tauranger då dessa verksamheter möter de människor som bor och verkar i området. 

För att möjliggöra Medborgarlabbets funktion behövs resursförstärkning i form av en till två idé-
coacher. Det kan med fördel bli ett gemensamt ansvarstagande mellan kommun och en frivillig 
förening och att det formaliseras genom ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap). Tjänsteperson från 
kommunen kan exempelvis vara en som har ett samordnande uppdrag, som blir brobyggaren mellan 
civilsamhället och kommunen. Idécoacherna bör bemanna labbet en till två dagar i veckan i syfte 
att möjliggöra möten med lokalsamhället enligt fasta tider. Idécoacherna bör utöver bemanning vara 
mobila och arbeta uppsökande i syfte att göra Medborgarlabbets funktion känt för invånare och lokala 
aktörer samt för att upptäcka lokala idéer och initiativ. Idécoacherna ska verka för Medborgarlabbets 
syfte och mål och motivera till dialog och ett gemensamt samhällsengagemang. Det är viktigt att 
idécoacherna har en pedagogisk förmåga och har erfarenhet i att leda dialogprocesser.
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FIGUR 8. Skolbarnen på Sjöbo deltog i skaparverkstad på Medborgarlabbet. (Foto: Borås Stad)

Kraftsamlingens olika faser
Kraftsamlingen är ett systematiskt arbetssätt som bygger på två faser: 

Kraftsamlingsfasen (tre år) och Utträdesfasen (två år). Dessa faser består i sin tur av fyra underliggande 
faser: (1) Initieringsfasen; där ett område väljs ut och där beslut tas huruvida Kraftsamlingen skall 
starta och resurssättas, (2) Uppbyggnadsfasen; där organisationen sätts upp och tydligare nulägesbild 
etableras, (3) Problemtacklingsfasen; där professionen, invånare och intressenter tillsammans jobbar 
för att utveckla en stadsdel och åtgärda organisatoriska brister, (4) Implementerings- och förvaltnings-
fasen; som går ut på att skala upp och stabilisera de strukturer och åtgärder som visade sig ”fungera” 
eller som kraftsamlingen har bedömt ”behövs” i området. Nedan följer en beskrivning av faserna och 
vilka moment som ingår.

Initieringsfasen

Initieringsfasen startas när den politiska Ledningsgruppen och Styrgruppen tar ett beslut att starta en 
Kraftsamling baserat på Kraftsamlingsinitiativ. Kommunstyrelsen tar det formella beslutet att starta en 
kraftsamling. När beslut tagits kan arbetet med Kraftsamlingen påbörjas. Första steget är att tillsätta en 
Processledare som får uppdraget att genomföra och hålla samman Kraftsamlingen. I denna inledande 
fas görs en Kartläggning av vilka aktörer och lokala resurser som finns i området. Processledaren startar 
ett arbete för att förtydliga Problembilden. Processledaren samlar in material och skapar en bild av 
området, exempelvis genom samtal med professionen i området, lokala föreningar, lokala företagare 
och invånare som bor eller verkar i området. Problembilden och kartläggningen presenteras genom 
ett PM (”Nulägesanalys”) som blir grunden för det fortsatta Kraftsamlingen. I detta PM kan även 
befintliga kunskapsluckor belysas vilket kan motivera involvering av externa aktörer och expertis. 
Problembilden och Kraftsamlingsmissionen förankras på ett gränsöverskridande sätt. Exempelvis 
genom en gränsöverskridande workshop som samlar kommunledning, politiker, chefer och verksam-
hetsansvariga. Efter förankringsarbetet, det vill säga när aktörer enas om problembild och fokus, sätts 
relevanta grupper i samman baserat på vilka kompetenser eller ansvarsområden som måste involveras 
i arbetet. Det är dessa grupper som blir Kraftsamlingsteamet. Beroende på frågans komplexitet och 
sammansättning, kan det finnas behov av att involvera externa aktörer (ex. forskare, myndighetsre-
presentanter, företag och så vidare). Styrgruppen och den politiska ledningsgruppen  be höver godkänna 
huruvida arbetet skall fortskrida och gå över till nästa fas, Uppbyggnadsfasen. 
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RÅD & TIPS
 ❍ Våga öppna upp en fysisk miljö i tidigt skede, kanske innan det egentligen känns “rätt” att 

bjuda in. På så vis väcks nyfikenhet hos människor som passerar och ryktet om att något 
är på gång sprids. Det ger möjlighet att fånga upp engagemang hos personer med olika 
intressen som sen kan vidareutvecklas.

 ❍ Miljön bör vara tillgänglig för alla och ligga i anslutning till en plats där människor  
rör sig.

 ❍ Viktigt att miljön skall upplevas som tillåtande och kreativ. Begränsa inte aktiviteter 
förutsatt att de följer rådande lagstiftning.

 ❍ Glöm inte att ett viktigt mål med Kraftsamlingen är ökad delaktighet och initiativta-
gande i lokalsamhället.

 ❍ Det är viktigt att den muntliga och textmässiga kommunikationen anpassas aktivt  
till målgruppen.

 ❍ Labblokalen skall kunna lånas och användas av invånare och föreningar kostnadsfritt.

 ❍ Viktigt med flexibel lokal- och inredningslösning som gör det lättare att ställa om till 
olika aktiviteter och behov.

 ❍ Ha tillgång till material och verktyg i labbet som kan användas av deltagare (ex. 
workshop-material, papper, pennor, tavlor, teknologi m.m.).

 ❍ Kommunicera löpande planerade aktiviteter och evenemang via sociala medier  
och Månadsblad.

 ❍ Köp eller låna in dataspel, bordsspel osv. för att locka till aktiviteter.

 ❍ Räkna med att det tar tid att etablera en användardriven labbmiljö. Engagemang,  
initiativ och samarbeten behöver växa fram.

 ❍ Förankra och etablera förståelse för vad en satsning på ett innovationslabb innebär  
bland de förvaltningar och verksamheter som berörs - att det på förhand inte går att  
säga vad det kommer att resultera i och att det innebär nya sätt att arbeta på, vilket  
kan vara jobbigt.

 ❍ Att etablera tillitsfulla relationer tar tid och det är viktigt att underhålla relationer när de 
är etablerade. Det är viktigt att acceptera att tillit är någonting som är personberoende 
vilket innebär att ledningen måste ta hänsyn till etablerade relationer, exempelvis innan 
personal förflyttas eller vid omorganisation.

 ❍ Försök se till att det sker regelbundna aktiviteter för att skapa ett intresse och känsla  
av att ”det händer något”. Dessa aktiviteter kan planeras av kommunen, Programgruppen, 
kommunala verksamheter som skola eller av föreningar i lokalsamhället.

 ❍ Sträva inte efter perfektion eller att allt måste vara färdigt och genomtänkt. Snarare  
kan det halvfärdiga eller ogenomtänkta bjuda in till delaktighet och medskapande.
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Uppbyggnadsfasen

Denna fas handlar om att sätta upp de organisatoriska strukturerna och arbetssätten för Kraft-
samlingen. Projektorganisationen i en Kraftsamling kan bestå av Politisk ledningsgrupp, Styrgrupp och 
Kraft samlingsteam. Kraftsamlingsteamet består i sin tur av Projektgrupp, Expertgrupp, Medborgarlabb, 
Programgrupp och Områdesråd.  Teamet blir det sammanhållande begreppet för de olika grupper som 
engageras. I denna fas är det viktigt med perspektivinsamling, att involvera människor med olika 
perspektiv och kompetens. Det handlar om att noggrant planera för de olika stegen i en dialogprocess; 
förberedelser, information, dialog, återkoppling och bekräftelse. Dialogprocessen är en kontinuerlig 
del av Kraftsamlingen och består i alla faser. Här handlar det även om att etablera relevanta länkar 
och kopplingar mellan exempelvis lokala Nätverk och samverkansforum, Fältgruppen, Stadsdelsvärdar, 
Mötesplatser, Styrgruppen, Politisk ledningsgrupp och relevanta myndigheter, lokala föreningar, företag, 
intressenter (exempelvis Föräldraförening, centrumförening, fastighetsägarförening, hyresrättsfören-
ing, bostadsföreningar, näringslivsnätverk osv.) och civilsamhälleliga aktörer (ex. kyrkan). Exempelvis 
har Samhällsbyggnadsnämnden i Borås Stad sedan 2017 ett Samarbetsuppdrag som syftar till att 
samla samhällsbyggnadsfrågorna kring skola, lokaler, trafik, park, miljö, sociala frågeställningar och 
folkhälsa. Kraftsamlingen bör tydligt kopplas ihop med Samarbetsuppdraget och rådande planering-
sambitioner i det utvalda området. Vidare handlar det om att föra en dialog med berörda aktörer och 
förtydliga och förankra den gemensamma visionen, kraftsamlingens uppdrag, fokus och överordnade 
mål. I uppbyggnadsfasen kommer de gemensamma arbetssätten bestämmas och vid behov förankras 
med Styrgruppen. I uppbyggnadsfasen identifieras även lokala Förändringsagenter (ex. nyckelaktörer, 
gränsgångare och lokala eldsjälar) – vilka kopplas samman med Kraftsamlingsarbetet. 

Problemtacklingsfasen

I denna fas handlar det om att nyansera problembilden, identifiera faktorer som kan bidra till negativ 
såväl positiv utveckling och tackla identifierade utmaningar på ett gränsöverskridande och systematiskt 
sätt. Processledaren håller ihop arbetet med problemtacklingen. Nuläges- och problembilden revideras 
ständigt beroende på vad som Kraftsamlingsteamet upptäcker eller lär sig i sitt arbete. Samtidigt bör 
Kraftsamlingsteamet identifiera organisatoriska brister, hinder och organisatoriska mellanrum och 
löpande föreslå organisatoriska åtgärder för att kunna komma vidare med Kraftsamlingen och för att 
kunna realisera kraftsamlingens uppdrag. Förändringar som kräver formella förändringar av orga-
nisationen (ex. nya styrdokument, nya avdelningar eller politiska beslut) förankras med Styrgruppen. 
Projektgruppen som är en del av Kraftsamlingsteamet tar fram en Handlingsplan som fastställer gemen-
sam vision, målsättning och aktiviteter under Kraftsamlingsfasen och under Implementerings- och 
förvaltningsfasen. Åtgärder och investeringar som kräver en omfattande resursmobilisering (ex. bostads-
försörjning, upprustning av stadsmiljön, investeringar i trafik, park och gata, personell förstärkning i 
befintliga verksamheter) måste stämmas av med kommunledning, Politisk ledningsgrupp och Styrgrupp 
och kan innebära involvering av Kommunfullmäktige. I Borås Stad har Projektstudion utvecklats som 
en metod för gränsöverskridande tackling av frågor som kräver kunskapsfördjupning, bedömningar 
eller där samsyn måste nås.30(Ernits, 2019) Projektstudion kan användas som ett verktyg för att lösa 
”knutar” som uppstår under Kraftsamlingsarbetet. 

30 Ladda hem metoden och rapporten här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-39970
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RÅD & TIPS
 ❍ Av erfarenhet är det svårt att få invånare delaktiga och få dem till att medverka i olika 

aktiviteter. Kommunen är generellt dålig på att bjuda in invånare tidigt i processer. När vi 
pratar om medskapande så är det viktigt att fundera över när vi släpper in berörda i sam-
talet. Det är viktigt att involvera och bjuda in berörda till dialog redan från första början, 
annars är det inte medskapande fullt ut.

 ❍ Noggrant fundera över vad syftet med dialogen är, vad vill vi uppnå? Förbereda och 
utforma och se vilka förutsättningar finns att genomföra dialogen. Är tiden mogen? 
Finns det någon specifik händelse som man behöver ha i beaktning? Vilka är berörda? 
Hur når vi dem? Genom vilka kanaler kan vi nå vår målgrupp.

 ❍ Dialog är en process – inte en engångsföreteelse. Det handlar om att förbereda ett konti-
nuerligt samtal mellan bestämda parter under längre tid. Det är ett samtal som påbörjas 
och fortsätter i olika faser. Detta behöver man tänka igenom innan man för första gången 
kommer ut kring en specifik frågeställning så att man redan inledningsvis kan berätta 
vad kommande processer kommer att bli.

 ❍ Det är viktigt att fundera på rätt metod för rätt typ av dialog.

 ❍ Platsens betydelse för dialogen är viktig för att få till en värdeneutral dialog. 

 ❍ Det är avgörande att facilitatorn eller processledaren är neutral och inte partisk i  
frågeställningen. 

 ❍ Medskapande kräver aktiv facilitering och det behöver ges förutsättningar för den  
tid det kräver. 

 ❍ Dialogprocessen handlar om att synliggöra olika perspektiv. För att kunna göra detta  
så kan flera dialoger med olika målgrupper genomföras för att bredda perspektiv- 
insamlingen. 

 ❍ Var inte rädd för att konfrontera kritikerna som försöker störa ordningen. Lägger du på 
locket är det sannolikt så att den kritiska rösten förvärras och tilliten likaså. Tänk på att 
även den kritiska rösten är visat engagemang, då det är lika viktigt att lyssna in kritikens 
synpunkter. Det kan vara framgångsrikt att börja dialogen med en ”gnällfas” så att invå-
nare får möjligheten att uttrycka sitt missnöje för att sedan fortsätta med en kreativ fas.

 ❍ Det är viktigt att sammanställa dialogresultatet och i ett större sammanhang lyfta men-
ingsskiljaktigheter och försöka urskilja gemensamma intressen samt presentera resultat 
för beslutsfattare.

 ❍ Utifrån dialogsammanställningen kan beslutsfattare ge verksamheter i uppdrag att iden-
tifiera och prioritera insatser och att berörda verksamheter skapar en gemensam plan för 
genomförande. 

 ❍ Det är viktigt att återkoppla dialogresultat till dem som deltagit i dialoger samt till dem 
som berörs av resultatet. Detta behöver göras både genom digitala forum, mellanmänsk-
liga mötesforum och genom informativt material såsom rollups, affischer, vykort och 
broschyr.

För fördjupning om medskapande se avsnitt Medskapande och delaktighet samt  
Gemensam tackling av samhällsutmaningar i Kapitel III Fördjupning.
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FIGUR 9. Här sker ett arbete i Projektstudion inom ramen för Kraftsamling Sjöbo. Experter är samlade för 
att prata om verksamhetsinriktningen i den framtida Allaktivitetshuset på Sjöbo. (Foto: Borås Stad)

Några viktiga perspektiv som behöver hållas levande under Problemtacklingsfasen: 

• Dialog, medskapande och delaktighet  
Invånare och lokalsamhället behöver även i denna fas ha möjlighet att vara delaktiga. Det är 
viktigt med transparens och inte undanhålla frågor av problematisk karaktär och se invånare 
och lokala aktörer som en resurs i problemtacklingen av frågor som berör dem. Även om det 
är politiken eller verksamheter i kommunen som till slut måste fatta de avgörande besluten, 
är det viktigt att invånare kommer till tals då det är de som känner sitt område bäst. Det kan 
finnas olika lösningar och berörda invånare kan komma med förslag på lösningar som ingen 
annan har tänkt på. Det är lika angeläget att bjuda in till invånardialog vid problemtackling 
av frågor som vid initiering av idéer. Däremot är det väsentligt att identifiera dialogens syfte, 
vad dialogen förväntas bidra med och hur det är tänkt att dess resultat skall användas, det 
blir helt avgörande för dialogens resultat. Dialogen kan med fördel genomföras genom en 
Medskapande process som handlar om ett gemensamt görande, att invånare, föreningar, före-
tag eller dem som berörs av frågan på lika villkor är delaktiga i hela processen. Om exempel-
vis invånare inte varit med och initierat och formulerat insatser så kan det bli svårt för dem att 
motiveras till att tackla brister och hinder. Däremot är de med från start i hela processen så är 
de också med och konfronterar olika åtgärder och på sätt synliggör hinder och kan därmed 
lättare förstå och hantera dem. Anledningen till att det gemensamma görandet är så viktigt 
är att det under processen skapas kunskap om varandra och förtroende för varandra. När 
människor som tidigare inte känner varandra börjar göra någonting tillsammans och därtill 
skall ta gemensamt ansvar för resultatet, byggs ett förtroendeskapande arbetssätt. Ett sådant 
förtroendeskapande arbetssätt har ofta visat sig vara av en avgörande betydelse för dialogpro-
cessens hållbarhet och resultat.31 Det är betydelsefullt att medskapande processer faciliteras 
eller drivs av aktörer som fått utbildning i medskapande som arbetssätt.  Det är viktigt att det 
finns både resurser och en organisatorisk beredskap i att kunna ta hand om invånarnas delak-
tighet och projektidéer. Innovationspotten kan bli ett viktigt instrument i denna strävan och 

31 Ahamsson (2015) 
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den ger möjlighet till en reell maktdelning genom att invånare får möjlighet till ett konkret 
inflytande i utvecklingen av en stadsdel. Medborgarlabbet blir en viktig arena där invånare, 
föreningar, civilsamhället och kommunen kan mötas på lika villkor. Kraftsamlingen skall 
stötta realisering av idéer och förslag som kommer från lokala aktörer. Invånarnas möjlighet 
att delta i samhällsutvecklingen kan bidra till att förtroendet till den kommunala organisa-
tionen ökar. Social tillit byggs underifrån genom att invånarnas frågor och önskemål hanteras 
seriöst av kommunen och på så sätt kan invånare känna större samhällelig tillhörighet. Det är 
viktigt att olika kunskapsformer tas i beaktande och samlas in genom dialoger eller medska-
pandeprocesser – exempelvis tyst och erfarenhetsmässig kunskap.  
 
Se avsnittet Hantering av kunskap och Gemensam tackling av samhällsutmaningar i kapitel 
III. Fördjupning. Se även Figur 14 under Bilagor som visar vilka faser som måste beaktas när 
medskapande används som arbetssätt.

• Experiment och prövande  
Komplexa och sammansatta problem kräver ett stegvist arbetssätt som bygger på prövande 
och småskaliga test eller experiment. Det kan exempelvis handla om att kommunen testar 
nya metoder för delaktighet, metoder för att engagera föräldrar, metoder för att motverka 
negativa normer bland killar i skolan, tillfälliga åtgärder i trafikmiljön för att se hur trafiken 
förändras eller tillfällig platsutveckling för att se hur den tillfälligt konstruerade miljön eller 
resursen kommer att används av invånare. De ”experiment” som anses vara lyckade av kan 
skalas upp och bli permanenta delar av verksamhetsutbudet eller i miljön. Det är viktigt att 
experiment och prövande bygger på kunskap och att utvärdering sker löpande.

• Stegvist arbetssätt  
Kraftsamlingen är ett utforskande arbetssätt som fortskrider stegvis och driver processer 
framåt. Produktion av kunskap, professionella bedömningar och förhandlingar samspelar 
när problemen skall tacklas. Kunskap och insikter skapas steg för steg. Förståelsen för olika 
perspektiv växer fram genom interaktion, lyssnande och fördjupat samtal. Kunskap och 
koncept framträder och förfinas genom en stegvis process. Denna typ av utforskande arbets-
sätt minimerar risken för låsningar och strävan efter perfektion. Vidare ökar det en typ av 
kollaborativt arbetssätt, känslan av delaktighet och medbestämmande hos deltagarna. Det är 
viktigt att Processledaren skapar förutsättningen för denna typ av stegvisa utvecklingar som 
arbetssätt. Och hjälper till att hantera värde- och intressekonflikter. Ständig förankring med 
de människor som berörs av kraftsamlingen är avgörande för lyckat resultat.

• Enkla, trassliga, skavande och stökiga frågor  
De frågor som tacklas inom Kraftsamlingen kan variera i svårighetsgrad. Olika frågor kan 
innebära behov av olika former av processer och involvering av specifika kompetenser för 
fungerande samarbete och problemtackling. Enkla frågor är framför allt av teknisk karak-
tär. Det råder relativt stor samsyn och frågorna går att hantera med rådande kunskap och 
organisatoriska förutsättningar. Enkla frågor kan hanteras med ett fåtal personer och beslut 
kan tas utan större förhandlings- eller förankringsarbete. Trassliga frågor innebär att pro-
fessionen är överens om värden och riktning, samtidigt som frågan kompliceras på grund av 
tekniska svårigheter, osäkert kunskapsläge, osäker kostnadsbild eller komplicerade tekniska 
utmaningar. Experter och professionen trasslar sig genom tekniska detaljer och samband. I 
trassliga projekt deltar ofta även fler aktörstyper och aktörer, vilket innebär ett att ett större 
fokus måste läggas på förhandling, bedömningar och behov av att nå samsyn eller kompro-
misser. En översättarroll kan vara värdefullt i sådana situationer. Att bygga en ny cykelbro i 
en levande stadsmiljö skulle kunna vara ett exempel på ett trassligt projekt. Skavande frågor 
utmärks av tvetydighet eller värdemässiga spänningar som uppstår mellan ett fåtal personer. 
Frågorna kan vara tekniskt enkla, samtidigt som professionen är oenig kring värden, bedöm-
ningar och riktning. Här blir det viktigt att hitta kompromisser genom dialog. Värdeladdade 
frågor skaver och väcker emotionella reaktioner hos de människor som gör bedömningarna, 
vilket innebär att det kan vara värdefullt att inkludera en faciliterarroll. En utbildad och 
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kompetent faciliterare kan skapa organisatorisk och psykologiska förutsättningar för aktörer 
att komma överens eller hantera konkreta värdekonflikter. Stökiga frågor innebär en dubbel 
komplexitet - frågorna som hanteras är ofta tekniskt komplicerade samtidigt som aktörerna 
inte är överens om värden eller riktning. Vanligtvis är större stadsplaneringsprojekt stökiga. 
Stökiga frågor innebär att ett större fokus måste ligga på både facilitering och processled-
ning. Här det viktigt att hitta sätt att kunna förhandla, arbeta utifrån medskapande som 
princip, bygga legitimitet, etablera tillit, hantera konflikter och hitta robusta kompromisser 
som håller över tid. Stökiga projekt drivs framåt genom att kunskap och förståelse utvecklas 
stegvis, och genom att konflikter tillåts att äga rum och hanteras. 

FIGUR 10. En modell för att kunna göra en förbedömning av frågor eller problem som kan hanteras 
i Kraftsamlingen. Frågorna kan vara enkla, skavande, trassliga och stökiga. Ökad komplexitetsgrad 
innebär att mer fokus måste läggas på facilitering, gruppdynamik och socialt samspel.

Följande utkomster och resultat kan följa av Problemtacklingsfasen:

 ❍ Långsiktig Handlingsplan som befäster vad som skall åtgärdas i området, vilka organisations-
förändringar som är nödvändiga, vilka aktiviteter som skall ske på medellång sikt och mål för 
respektive verksamhet.

 ❍ Insatser och investeringar (ex. upprusning av närmiljön, föräldraskapsstöd)

 ❍ Småskaliga Experiment som utvärderas

 ❍ Nya eller förändrade organisatoriska strukturer (ex. forum, avdelningar, arbetssätt, nya 
implementerade metoder, gränsdragningar, ansvar osv.)

 ❍ Kunskap och fördjupad lägesbild

 ❍ Medskapande projekt som finansieras av Innovationspotten (ex. idéer som kommit från 
 in vånare eller föreningsliv) eller externa finansiärer (ex. forsknings- och innovationsprojekt)
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RÅD & TIPS
 ❍ Var noga med att redan från start dokumentera processen noggrant genom mötesanteck-

ningar, foton, etcetera. Det är till hjälp för att förstå vad som har gjorts och varför. 

 ❍ Skapa förståelse för vilka aktörer som är verksamma i lokalsamhället och i förvaltning 
och den politiska domänen. Det är viktigt att lära känna vilka beteenden, värden och 
normer som råder för att förstå hur processledaren och kraftsamlingsteamet kan agera 
i det lokala ekosystemet för att nå framgång. Kraftsamlingen synliggör olika under-
liggande strukturer som antingen försvårar eller gör det lättare att skapa förändring. 
Gemensamma mål, intressen och värdegrunder hjälper medan det kan vara utmanande 
de gånger de står i konflikt. Det kan gälla på både verksamhets- och individnivå och 
kommer med stor sannolikhet att framträda. 

 ❍ Ta små steg och var öppen för det oväntade och att nya oväntade problem kan uppstå.

 ❍ Ta gärna hjälp av akademin för utvärdering, specialistkunskap eller följeforskning.

 ❍ Inkludera aktivt olika kunskapsområden, expertkunskap och erfarenhetsbaserad kun-
skap i problemtacklingsprocessen.

 ❍ Gör småskaliga försök och experiment som utvärderas. Frågorna blir mer administrativt 
lätthanterliga, det blir lättare att komma fram och minskar även risken för låsningar. 
Exempelvis, istället för att lansera ett stort föräldrastödprogram som måste planeras, 
genomarbetas och resurssättas, så kanske man kan testa och utvärdera en halvfärdig idé 
på ett fåtal personer.

 ❍ Synliggör och kommunicera vad som sker till omgivningen, även vad som händer utanför 
Medborgarlabbet i form av nätverksbyggande, förändringar och aktiviteter.

 ❍ Underskatta inte problemens moraliska och sociala dimensioner. Var beredd på att 
människor har olika syn på problem och lösningar och att det kan ta tid att komma över-
ens.

 ❍ Använd befintliga nätverk i lokalsamhället för att nå ut men fundera också över hur ni 
når personer som inte ingår i dessa nätverk. 

 ❍ Våga stanna kvar i problemformuleringsfasen och var inte för snabb med lösningar

 ❍ Försök aktivt åstadkomma ett gemensamt lärande. 

 ❍ Bygga tillit och förtroendekapital mellan stad och invånare är en ständigt pågående  
process, tilliten kan gå förlorad på mycket kort tid.
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FIGUR 11. ”Oasen” var ett experiment som syftade till att undersöka hur invånare uppfattar stadsdelen 
Norrby och hur förändring i trafikhastighet på Norrbyleden påverkade invånarnas upplevelse av närmil-
jön. Här byggs en tillfällig stadsmiljö upp i nedre Norrby.

Läs mer i avsnittet Gemensam tackling av samhällsutmaningar i kapitel  III. Fördjupning.

Implementering och förvaltningsfasen

Implementerings- och förvaltningsfasen beskriver den sista delen av Kraftsamlingen. Det handlar 
om ett stegvist utträde från området, samtidigt som upparbetade fungerande strukturer lämnas kvar 
inom organisationen. Det kan exempelvis handla om att hitta former för att samordna upparbe-
tade samverkansfora av olika slag inom ordinarie verksamhet och överföra kunskaper om upparbe-
tade arbetssätt till befintliga verksamheter, så att lyckosamma delar fortlever efter Kraftsamlingen. 
Kraftsamlingsteamet kan ha synliggjort organisatoriska hinder för stadsdelsutveckling. Dessa hinder 
kan kräva nödvändiga organisationsförändringar, som i så fall behöver kommuniceras med den för-
valtning eller organisation som det berör, så att förändringsarbetet kan förvaltas vidare. I den här 
fasen realiseras aktiviteter och åtgärder som Handlingsplanen beskriver. Det kan exempelvis handla 
om planer på nya bostäder, upprustning av utemiljöer, frilufts- och rekreationsområden, renovering 
av bostadsbestånd, etablering av samlingsplatser, etablering av nya för- och grundskolor, åtgärder i 
trafik- eller närmiljö, förändringar i befintlig verksamhet, nya gränsöverskridande samverkansfora nya 
innovations- och forskningsprojekt. En plan presenteras för hur arbetet med handlingsplanen följs 
upp och fortlever i ordinarie verksamhet efter Kraftsamlingen. De experiment och försök som visade 
sig medföra positiva effekter kan med fördel skalas upp och implementeras. De grupperingar och 
organisationsstrukturer som inte längre bedöms behövas upplöses. Kraftsamlingen och dess effekter 
utvärderas och avslutas med en gemensam lärande workshop som samlar alla Kraftsamlingsdeltagare. 
Resultatet från workshopen presenteras för Styrgrupp och politisk ledningsgrupp som beslutar om 
vilka upparbetade metoder och strukturer som ska fortleva och vilka förvaltningar som övertar ett 
ordinarie ansvar samt för en vidare dialog med politiker om framtida investeringar.
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Iii.
Fördjupning  

– främjande och förebyggande 
arbete, medskapande och  

problemtackling
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…urban planning is not about ‘building cities’ or about a process where government officials and 

eperts control the citybuilding process, although building new ‘pieces of city’ may come to happen.

It is about fostering the institutional capacity to shape the ongoing flow of ‘place-making’ activities

in ways which can promote long-term and sustainable improvements to material quality of life and

to the sense of identity and well-being of people in places. If cities are open systems and permeable

‘containers’, urban planning needs to attend to the institutional qualities of the containing ‘webs’

which give meaning, identity, and quality to place. (Healey, 1998, p. 1544)

…we must develop networks of leaders who accept some measure of responsibility for the society’s

shared concerns. Call them networks of responsibility, leaders of disparate or conflicting interests

who undertake to act together in behalf of the shared concerns of the community or nation  

(Garner, 1997, p. 29)

In today’s shared-power, no-one-in-charge, interdependent world, public problems and issues spill

over organizational and institutional boundaries. Many people are affected by problems like global

warming, AIDS, homelessness, drug abuse, crime, growing poverty among children, and teen

pregnancy, but no one person, group, or organization has the necessary power or authority to solve

these problems. (Bryson & Crosby, 1993, p. 323)

Freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson har ordet. 
Covid-19 har kommit att ställa samhället inför nya prövningar. Det är fortfarande oklart i vilken riktning 
samhällsutvecklingen är på väg. Tilltron till logiken bakom de globala förädlingskedjornas tillväxt och 
dominans har börjat ifrågasättas. Betydelsen av en ökad lokal resursmobilisering har ökat och nationalsta-
terna har på olika områden börjat återta sin tidigare roll i det politiska rummet. Digitalisering kommer 
att göra sina avtryck när det gäller hur människor träffas och reser. Samtidigt råder det ingen tvekan om 
att vår tids stora samhällsomdaning även fortsättningsvis kommer att präglas av globalisering, migration 
och urbanisering som genom sin samverkan alltmer flätar ihop det lokala med det globala och skapar nya 
komplexa samhällsproblem som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Det gäller inte minst vad 
som krävs för att värna demokratin och den sociala hållbarheten. 

Som diskuterats i följande metodbok skiljer sig komplexa samhällsfrågor från komplicerade genom att 
orsak-verkan samband är oklara. Beprövad erfarenhet saknas av hur problemen kan hanteras. De är oftast 
lokalt specifika och därtill i ständig förändring. De är med andra ord knappast ”manualiserbara”. Problemet 
bottnar i att formulera problemen på rätt sätt – därtill kommer att identifiera verkningsfulla åtgärder. 
Detta kan bara göras tillsammans med de delar av befolkningen som är berörda. Detta gäller inte minst 
för vad som krävs för att komma tillrätta med gängkriminalitet och våldsbejakande extremism och för att 
öka medborgarnas såväl faktiska säkerhet som upplevda trygghet. Den norske fredsforskaren Johan Galtung 
påvisade vikten av att skilja på negativ och positiv fred.  Det var möjligt att uppnå eldupphör genom att 
ingå olika fredsavtal utifrån parternas militära styrkepositioner. För att freden skulle bli långvarig och 
avtalet respekteras över tid krävdes dock att detta kompletterades med åtgärder för att tillräckligt väl också 
kunna tillgodose de grundläggande behov som utgjort konfliktens bakomliggande orsaker. Han var noga 
med ett påpeka betydelsen av ett utvecklingsperspektiv som kunde inge människor hopp om att bättre kunna 
tillvarata sina livschanser.   På samma sätt är det viktigt att skilja mellan negativ och positiv säkerhet. Den 
förra försöker man uppnå genom att sätta fokus på att komma tillrätta med individers oönskade beteende 
genom övervakning, kontroll och olika polisiära insatser. Det handlar här om att förstärka den institutio-
nella förmågan att återta kontrollen av det offentliga rummet och försöka öka människors vertikala tillit 
till och förtroende för myndigheternas handlingskraft. Med hjälp av risk- och sårbarhetsanalyser försöker 
myndigheterna uppnå detta genom förstärkt Platssamverkan vidta olika brottsförebyggande åtgärder

Samtidigt visar forskningen på att ökad faktisk säkerhet inte per automatik leder till att människor upplever 
en ökad trygghet. Tvärtom, ökad polisiär närvaro kan ofta medföra att människor undrar vad som står 
på och känner sig mindre trygga. Forskningen har därmed kommit att förflytta fokus från individen till 
att också ta hänsyn till och komma tillrätta med de strukturella förhållanden som påverkar människors 
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livsvillkor, känslan av att bli behövd och att kunna tillvarata sina livschanser. Länsstyrelserna i Skåne, 
Västra Götaland och Stockholms län definierar följdriktigt social tillit som det skyddsvärda i sina krisbe-
redskapsplaner för social hållbarhet. Här blir det aktuellt med mer trygghetsfrämjande och tillitsskapande 
åtgärder för att också stärka människors horisontella tillit, deras tillit till varandra och därmed också deras 
kollektiva förmåga. Detta inte minst för att kunna utarbeta gemensamma normer och utmana de avvikande 
normer som präglar de informella maktstrukturer som dominerar lokalsamhället. Den positiva säkerheten 
och den lokala sociala tilliten kan inte enbart stärkas genom olika åtgärder uppifrån och ner. De komplexa 
samhällsfrågorna gör att samhället inte längre på samma sätt som tidigare med hjälp av god social ingen-
jörskonst kan byggas för människor utan alltmer måste byggas tillsammans med människor. Medskapande 
med berörda samhällsengagerade medborgare blir legio liksom användandet av medborgardialog.

Medborgardialog skall i dessa sammanhang inte uppfattas som en enstaka händelse där den kommunala 
förvaltningen vill informera om någonting eller inhämta medborgarnas synpunkter på vad som skall göras 
(konsultation). Medborgardialog vid komplexa samhällsfrågor handlar om att tillsammans med medborg-
arna skapa en arbetskultur som bygger på en gemensam kunskapsproduktion och ett gemensamt lärande. 
Den stora utmaningen för förtroendevalda politiker och den kommunala förvaltningen består härvidlag i 
att våga ge upp sitt problemformuleringsinitiativ och sitt tolkningsföreträde. Ytterst handlar det om makt-
delning. Den maktutövning som krävs för att hantera komplexa samhällsfrågor handlar inte längre om 
förmågan att utöva makt över någon – att få andra att göra någonting som de annars inte skulle ha gjort. 
Det handlar alltmer om att bemäktiga makthavarna och öka deras förmåga till handlingskraft – det vill 
säga att få ökad tillgång till makt till att göra något.  Maktutövning för att skapa ett socialt hållbart sam-
hälle har därmed kommit att ställa allt större krav på makthavarnas legitimitet. Människor måste förstå 
bakgrunden till olika beslut och dela synen på det sätt på vilket problemen skall hanteras. Den medskapande 
medborgardialogen utgör ett konkret exempel på den maktdelning som måste till. Dagens ledarskap måste 
helt enkelt förmå att också bemäktiga andra för att därmed också själva kunna öka sin egen legitimitet. 
Den svenska strategin för att skapa den uthållighet som krävs för att hantera Covid -19 på ett sätt som är 
hållbart kan tjäna som ett aktuellt exempel. 

Tillitsdelegation pekar i sitt slutbetänkande på vikten av samverkan – det gäller såväl tvärsektoriellt inom 
förvaltningens olika delar som med övriga myndigheter, näringsliv och bostadsbolag. Denna samverkan är 
nödvändig för att stärka den institutionella förmågan som krävs för att hantera komplexa samhällsfrågor. 
Forskningen visar samtidigt på hur de målkonflikter som ofta präglar de aktörer som ingår i sådan plats-
samverkan ställer stora krav den så kallade gränsgångarens förmåga till ledarskap som integrerar och håller 
samman. De aktörer som ingår i platssamverkan måste ge gränsgångaren (samordnaren) mandat till ett 
gränsöverskridande arbete. De möten som sker inom platssamverkan måste därtill ständigt uppmärksamma 
och hantera aktuella målkonflikter. 

En framgångsrik samverkan för att hantera komplexa samhällsfrågor omfattar inte bara olika myndig-
hetsutövande aktörer och näringslivets olika grenar. Det räcker inte heller med ökad samverkan med 
forskningen och den möjlighet till att kombinera en vetenskapligt och teoretisk förankrad kunskap med den 
erfarenhetsbaserade och den praktiska klokhet som ett transdisciplinärt förhållningssätt medger. Framför allt 
handlar det om att också möjliggöra en medskapande medborgardialog med de olika medborgare som berörs.

Forskningslitteraturen som diskuterar vikten av att stärka den kollektiva förmågan pekar härvidlag på 
problemen med en så kallad inbjuden medborgardialog som bygger på förvaltningens initiativ. Förutom 
problemen med att nå ut till de berörda medborgare, vars röster sällan kommer till uttryck på ett sätt som 
gör det möjligt att kanalisera in dem i den politiska styrningen, visar erfarenheterna på svårigheterna för 
initiativtagarna att ge upp sitt tolkningsföreträde och dela med sig av makten när det gäller problemfor-
mulering och identifiering av åtgärdsförslag. Därtill kommer att inbjuden medborgardialog oftast främst 
handlar om att lyssna till medborgarna och inte om att identifiera åtgärder för gemensam handling (att göra 
tillsammans). Den kommunala förvaltningen fastnar därmed väldigt lätt i sitt serviceuppdrag och tillvaratar 
inte riktigt möjligheten att begränsa sitt åtagande till att tillhandahålla stödjande strukturer för att stärka 
den gemensamma sektorn och för att tillvarata de resurser som också medborgarna är bärare av. Samtidigt 
som denna del av litteraturen därför pekar på vikten av medborgarinitierad dialog visar erfarenheterna 
härvidlag på ett problematiskt dilemma. Det handlar inte bara om att hantera förvaltningens bristande 
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mottagarkapacitet för att fullt ut dra nytta av sådana initiativ. Det handlar också om att komma över 
de svårigheter som föreligger för det civila samhällets olika grenar när det gäller att såväl komma överens 
om vad man är emot som att formulera gemensamma förslag till åtgärder för att hantera problemen och 
som kan utgöra utgångspunkt för dialogen. Som så ofta är det även här en fråga om att försöka hålla två 
tankar i huvudet samtidigt. Det är naturligt för den kommunala förvaltningen att ta initiativ till inbjuden 
medborgardialog men detta bör då lämpligen göras genom att söka samverkanpartners i det civila sam-
hällets olika grenar och göra en gemensam inbjudan. Resultaten från min egen mångåriga forskning kring 
samhällsförändringens dynamik och drivkrafter visar entydigt på vikten av vertikal interaktion. För att 
gå från ord till handling krävs såväl ett upplyst egenintresse uppifrån av berörda makthavare och besluts-
fattare som ett starkt tryck underifrån från det civila samhällets olika delar och engagerade beslutsfattare. 
Medborgardialogen och dess utformning spelar här en central roll. Speciellt viktigt är att deltagarna skall 
känna sig bekväma med att besöka den plats där dialog är tänkt att äga rum. Biblioteken har här i många 
fall visat sig kunna spela en viktig roll som mötesplats för medborgardialogen. 

Vikten av att noggrant förbereda dialogen kan inte nog betonas. Vilket är syftet och hur skall resultaten 
användas? Vilka medborgare är berörda och vilka skall bjudas in att delta? Samtalsledaren spelar en viktig 
roll som förtjänar att uppmärksammas. En meningsfull dialog handlar inte nödvändigtvis om att med till 
buds stående medel försöka skapa en trevlig stämning i rummet och komma fram till en gemensam lösning 
i konsensus. Erfarenheterna pekar på att den medskapande medborgardialogens främsta uppgifter i själva 
verket är tvåfaldigt: Det gäller för det första att kunna identifiera och synliggöra de meningsskiljaktigheter 
som föreligger mellan olika aktörer på kort sikt när det gäller förståelse av sakernas tillstånd, dess orsaker 
och effekter och olika sätt på vilka de kan hanteras. Det gäller för det andra att utifrån dessa meningsskilj-
aktigheter på kort sikt diskutera sig fram till tänkbara gemensamma intressen på lång sikt. Forskningen 
talar här i termer av att omvandla antagonistiska (ej förhandlingsbara) motsättningar till agoniska. 

Ett sätt på vilket det skulle kunna gå att ta sig an ett motsvarande medskapande arbete när det gäller 
frågan om trygghet och säkerhet vore att tillsammans med medborgarna söka former för att ta fram en 
Frisk och Socialhållbarhetsanalys som ett komplement till de lägesbilder som den kommunala plats-
samverkan producerar, ofta utifrån lokalpolisens tolkningsföreträde. Till skillnad från de traditionella 
Risk- och sårbarhetsanalyserna blir utgångspunkten här att tillsammans med de boende och med hjälp 
av ett folkhälsoperspektiv identifiera några hälsobringande (salutogena) faktorer som upplevs som positiva 
i det berörda bostadsområdet och som skulle behöva stärkas för att färre människor skulle söka sig från 
området och få fler att söka sig dit. En modell för att genomföra sådana Frisk och socialhållbarhetsanalyser 
som skulle kunna visa sig vara intressant att använda vore att utifrån Freire-pedagogik skapa dialog med 
medborgarna för att samtala om de olika bilder som förekommer bland de boende om hur det står till i 
området (problematisera) för att därefter fundera på varför det förhåller sig som det gör och vad som skulle 
kunna göras åt det, av vem och när (reflektera) för att avslutningsvis ta fram en gemensam handlings- och 
åtgärdsplan (agera).

Vår tids samhällsomdaning med sina krav på förstärkt lokalsamhälletillit och ökad kollektiv förmåga gör det 
viktigt att låta dialogen präglas av såväl en stark lokalt förankrad verklighetsuppfattning som av en global 
utblick med ökad förståelse av de förhållanden som präglar människors vardagsliv runt om på vår planet 
och hur dessa villkor genom det sätt som världen alltmer flätats samman också påverkar levnadsförutsätt-
ningarna i vår del av världen. FN:s globala mål för en hållbarutveckling skulle kunna tänkas användas 
som en brygga för att fläta ihop den lokala verkligheten med de globala förhållanden som råder. Ytterst 
handlar den medskapande medborgardialogen om att tillsammans med medborgarna, det vill säga med 
alla de som bor, vistas, arbetar i eller har andra långvariga relationer med området, utarbeta och komma 
överens om innehållet i ett nytt samhällskontrakt – om människors rättigheter och skyldigheter och om hur 
vi skall kunna leva tillsammans i en värld i förändring. 

/Hans Abrahamsson 
Docent i freds- och utvecklingsforskning  
Göteborgs Universitet
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Introduktion
Kraftsamlingen har en tydlig målsättning: främja långsiktig hållbar samhällsutveckling. Som namnet 
Kraftsamling antyder handlar det om att samla kompetens, resurser, beslutsfattande och ett engage-
mang från professionen, politiker, invånare, akademi, civilsamhället och näringslivet för att åstad-
komma en hållbar omställning. Kraftsamlingen handlar i grunden om att bygga kapacitet och stärka 
den samhällets förmåga att tackla problem som är trassliga eller komplexa. Exempelvis där problem-
bilden är otydlig eller där aktörerna är oense om problembeskrivning eller vilka åtgärder som bör 
göras. Kraftsamlingen handlar om att genomföra förebyggande åtgärder och stärka det som fungerar. 
Kraftsamlingsarbetet sker på ett gränsöverskridande sätt, utgår från lokala förutsättningarna och 
skall skapa förutsättningar för människor att mötas och jobba med utmaningar som ingen enskild 
aktör eller organisation rår fullständigt över. Arbetssättet är tillfälligt, gränsöverskridande och har en 
demokratisk ambition. Samtidigt kan denna typ av medskapande och inkluderande ambition leda 
till nya typer av utmaningar.  Exempelvis måste tillitsfulla relationer etableras mellan lokalsamhället 
och de deltagande organisationerna. Hur åstadkommer man detta i en formell byråkrati? Freds- och 
konfliktforskaren Hans Abrahamsson skriver att…

Komplexa samhällsfrågor kan egentligen inte förebyggas. Däremot kan samhällets förmåga att

hantera komplexa samhällsfrågor förstärkas genom olika åtgärder. Det kan handla om att med hjälp

av medskapande medborgardialoger bygga upp det förtroende, den tillit och den arbetskultur som

krävs för att problemet rimligt skall kunna hanteras, när det väl gett sig till känna och synliggjorts

(Abrahamsson, 2019, p. 141; min kursivering)

Kraftsamlingen handlar i grunden om att stärka lokalsamhällets förmåga att hantera komplexa sam-
hällsfrågor. Det gränsöverskridande arbetssättet och den systematiska organiseringen syftar till att 
stärka kapaciteten och den gemensamma förmågan. Precis som Abrahamsson påpekar, är tillit och 
etablerade relationer avgörande för att lyckas. Den tilltagande polariseringen i samhället försvårar 
gemensam problemtackling baserat på rådande institutionella arrangemang och politiska forum. 
Kraftsamling, som adresserar värdegrundskonflikter och etablerade maktordningar, kan vara ett sätt 
att motverka framväxande klyftor och misstro. Hur och vad som skall göras kan variera beroende på 
lokala förutsättningar och vilka utmaningar som identifieras av Kraftsamlingen. Men, forskningen 
är enig på en punkt. Arbetet måste ske tillsammans med de som berörs. Åtgärder och insatser kräver 
ständig förhandling måste förankras brett bland invånare, intressenter och politiska beslutsfora. Det 
är anledningen till att Kraftsamlingen bygger på medskapande som arbetssätt. Kapitlet tar upp och 
diskuterar ett antal viktiga hållpunkter och förhållningssätt som Kraftsamlingen behöver ta hänsyn till.

Följande kapitel är uppdelad i följande avsnitt:

1. FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE FÖR STADSDELSOMVANDLING. Avsnittet beskri-
ver vad ett främjande och förebyggande arbete innebär utifrån ett folkhälsoperspektiv och 
vad som är viktigt att ta hänsyn till i planeringssammanhang.

2. GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMVERKAN. Avsnittet beskriver svårigheterna med gränsöverskri-
dande samverkan, vad man bör tänkta på och hur eventuella hinder kan tacklas.

3. MEDSKAPANDE OCH DELAKTIGHET. Detta avsnitt beskriver vad medskapande innebär som 
arbetssätt och vad man skall tänka på när många människor och organisationer skall invol-
veras i samhällsplaneringsprocesser.  

4. GEMENSAM TACKLING AV SAMHÄLLSUTMANINGAR. Det sista avsnittet tar upp lärdomar och 
viktiga förhållningssätt när komplexa problem skall tacklas med gemensamma krafter. 
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I tabellen nedan listas ett antal praktiska rekommendationer som utvecklas i kommande kapitel.

Praktiska rekommendationer

ORGANISERING

• Skapa arenor och sociala förutsättningar där relevanta och ansvariga organisationer kan mötas 
över gränser kring utmaningar

• Samverkan tar tid och det måste finnas organisatoriska resurser och gränsöverskridande 
beslutsstrukturer som gör det möjligt att agera och göra insatser när det behövs

• Var lyhörd för organisatoriska hinder och försök överbrygga dessa när de uppstår

• Var uppmärksam vilka ”luckor” och organisatoriska mellanrum det finns och försök att väva 
ihop dessa vid behov

• Bygg organisation och strukturer allteftersom behovet uppstår i Kraftsamlingen

• Identifiera befintliga gränsgångare – det vill säga människor som arbetar eller har byggt upp 
relationer över olika typer av gränser - och inkludera dessa i Kraftsamlingen

• Utgå från etablerade nätverk och relationer i lokalsamhället. Saknas nätverk och aktivt fören-
ingsliv måste insatser göras för att främja mötet och relationer

MEDSKAPANDE

• Försök skapa vision och acceptans för Kraftsamlingen

• Utgå från invånarnas vardag, livsvillkor, behov och kunskap om lokala förhållanden

• Utgå från befintliga sociala, institutionella och organisatoriska strukturer i lokalsamhället

• Skapa tillåtande miljöer och forum där invånare och lokala aktörer kan mötas och samlas kring 
gemensamma frågor

• Starta en utvecklingsprocess tillsammans med lokala nätverk och främja engagemang genom 
att bjuda in och göra människor delaktiga i lokal utveckling

• Skapa problemförståelse och känsla av mening och sammanhang

• Tillgängliggör resurser för invånare och civilsamhället för lokal utveckling. Exempelvis  
innovationsmedel

• Visa ständigt progression och gör små insatser för att kommunicera seriositet gentemot  
invånarna och professionen som förväntas att delta med sin tid och sina kunskaper

FACILITERING OCH PROCESSLEDNING

• Gränsöverskridande samverkan är komplex och skapar friktion och kräver aktiv facilitering och 
rätt kompetens för att kunna genomföras

• Olika miljöer kräver olika förhållningssätt, språk och sätt att kommunicera

• Verka för att etablera tillitsfulla relationer och utgå från organisationens och platsens förutsätt-
ningar gällande sociala strukturer och traditioner

• Var lyhörd för sociala hinder och försök överbrygga dessa när de uppstår

• Låt konflikter ta plats, stötta aktörer som står långt ifrån varandra och låt aktörer utforska varför 
man är oenig. Konflikter kan uppstå mellan förvaltningar, mellan organisationer eller mellan 
kommunen och lokalsamhället

LÄRANDE OCH PROBLEMTACKLING

• Lägg tid och resurser på att verkligen förstå problembilden och hoppa inte för snabbt  
på lösningar

• Arbeta aktivt för att lyfta in olika kunskaper och lokala behov till Kraftsamlingen,  
rådande planeringsprocesser eller pågående formulering av policy

• Tackla problemen stegvis genom att göra småskaliga experiment och utvärderingar

• Skala upp det som bevisligen fungerar
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Främjande och förebyggande arbete för stadsdelsomvandling
Ett främjande och förebyggande perspektiv hänger nära samman. Främjande arbete utgår från ett 
salutogent perspektiv, det vill säga utifrån det som bidrar till individers hälsa och välmående. Det 
främjande arbetet ser till vilka skyddande faktorer som finns, såväl fysiska, psykiska som sociala och 
värnar om att dessa ska bestå över tid. Det handlar om att öka individens eller gruppens delaktighet 
och tilltro till den egna förmågan, stärka eller bibehålla det som är bra och flytta fokus från det som 
inte fungerar till det som fungerar. Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent perspektiv och 
har som utgångspunkt i faktorer som bidrar till ohälsa. Det handlar om att uppmärksamma, identi-
fiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa samt hinder för gynnsam 
samhällsutveckling. Genom att sedan analysera hinder och risker underlättas planeringen av före-
byggande insatser. Det kan ses som ett riktat fokus mot ett återkommande problemområde och för 
att problemet ska reduceras eller avlägsnas. Skillnaden mellan främjande- och förebyggande arbete 
är att de utgår från olika fokus. Främjande arbete fokuserar på resurser medan förebyggande arbete 
fokuserar på problem och utmaningar. Arbete som handlar om förebyggande insatser är mer specifika 
och bygger på identifierade hinder medan främjande insatser handlar om att förstärka det vi vill se mer 
av. Allt som oftast behöver främjande insatser kompletteras med förebyggande insatser och vice versa.

Hälsoförutsättningar hos en befolkning påverkas av hur en kommun organiserar sitt arbete. I en 
kommun finns många viktiga välfärdsverksamheter såsom skola, fritid, socialtjänst, vård och omsorg, 
hälso- och sjukvård osv. Dessa verksamheter är väsentliga i hälsofrämjande stadsdelsplanering och 
för att långsiktigt skapa social hållbarhet i en stadsdel. Ett främjande och förebyggande arbete för 
stadsdelsomvandling kräver ett holistiskt synsätt som innefattar att alla aktörer som berörs av omvand-
lingen i ett område bjuds in att bli delaktiga i förändringsarbetet. Aktörer som boende, forskare, 
kulturarbetare och representanter från myndigheter som exempelvis polis och arbetsförmedling är 
exempel på några som kan tillföra kunskap till planeringen. Verksamheter och aktörer behöver ledas, 
styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa för hela befolkningen inom prioriterat 
område. Detta genom att arbeta med gemensamma mål, främjande och förebyggande arbetsmetoder 
och uppföljning av resultat. Ett socialt hållbart samhälle beskrivs av Folkhälsomyndigheten som ”ett 
jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner 
tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.”

Vikten av sammanhang och livsmiljö
Enligt kommissionen för jämlik hälsa så är befolkningens hälsa i Sverige i genomsnitt väldigt god men 
ojämlikheten i hälsa och livslängd är mycket påtaglig och varierar geografiskt. Den sociala gradienten, 
det vill säga det socioekonomiska förhållandet, sambandet mellan utbildningsnivå, ekonomiska förhål-
landen och upplevd hälsa är tydligt. Med andra ord påverkar sociala och ekonomiska omständigheter 
människors livsmöjligheter. De grupper som har en lägre utbildningsnivå och låga inkomster har i 
de flesta fall en sämre hälsa. Forskning och förståelse kring hälsobegreppet har vidgats efter Ottawa 
Charter (WHO ś internationella överenskommelse 1986) och uppfattningen är numer att individen 
inte ensam ansvarar för sin hälsa utan påverkas av sin sociala omgivning. För att uppnå en god och 
jämlik hälsa krävs därför att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar. Dessa villkor och 
förutsättningar benämns ofta som hälsans bestämningsfaktorer. Det finns en framtagen modell över 
hälsans bestämningsfaktorer som på ett enkelt sätt visar på bredden av faktorer som påverkar indivi-
ders hälsa, från genetiska faktorer såsom ålder, kön och arv, till strukturella faktorer såsom generella 
socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden.
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FIGUR 12. Hälsans bestämningsfaktorer. Modellen inspirerad av Whitehead and Dahlgren (1991)
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Hälsan i en befolkning beror på många olika faktorer vilket illustreras av figuren på vänster sida. 
Hälsotillståndet i en befolkning kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle. 
Sambanden mellan bestämningsfaktorerna och hälsan är komplexa och samma bestämningsfak-
torer ligger ofta till grund för flera olika hälsoutfall. Olika levnadsvanor påverkar risken för många 
av de sjukdomar som utgör den största sjukdomsbördan i Sverige idag. Livsvillkoren påverkar i sin 
tur möjligheten till hälsosamma levnadsvanor. Politiska beslut, som fördelnings-, utbildnings- och 
arbetsmarknadspolitik, påverkar vidare livsvillkoren för invånarna. För att kunna förebygga ohälsa 
är det viktigt att även följa förutsättningarna för hälsa i form av levnadsvanor och livsvillkor, utöver 
de faktiska hälsoutfallen, eftersom det ger en bild av hur hälsan i befolkningen ser ut och kan komma 
att utvecklas över tid. (Folkhälsomyndigheten, 2020) 

Sammanfattningsvis påverkas hälsan av livsstil, som påverkas av social omgivning och som påverkas 
av områdes lokala förutsättningar. Stadsdelsplanering har således möjlighet att påverka en stadsdels 
mående genom att skapa goda levnadsförutsättningar, blanda olika sociala grupperingar och ge för-
utsättningar för hälsosamma val. Hälsans bestämningsfaktorer är utgångspunkten i främjande och 
förebyggande arbete för stadsdelsomvandling. Kommuner är den part i samhället som har störst 
möjlighet att påverka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa och kan med väl planerade och 
genomförda preventiva insatser göra samhällsekonomiska vinster. 

Ojämlikhet i hälsa bidrar till samhällsekonomiska konsekvenser och samhällsekonomiska kostnader. 
Exempelvis i form av skolmisslyckanden och försenade inträden på arbetsmarknaden som kan uppgå 
till drygt fyra miljoner för en person över en tioårsperiod. (SOU 2017) För en person som dessutom har 
fysiska och psykiska besvär, som kräver vårdinsatser blir kostnaden ännu högre. Brist på ekonomiskt 
överkomliga bostäder skapar också ojämlika möjligheter till god boendestandard. Det här är bara några 
exempel på ojämlika förutsättningar som förekommer och som visar på att det finns behov av bättre 
resursanvändning med inslag av både främjande och förebyggande insatser för en mer jämlik hälsa. 

En fråga som inte sällan ställs när det handlar om främjande och förebyggande arbete är om det lönar 
sig, och inte minst hur man då skall kunna påvisa den ekonomiska nyttan i olika satsningar. Ett par 
forskare med erfarenhet av samhällsekonomiska beräkningar i sociala projekt, har räknat på vad ett 
utanförskap kostar samhället i ökad välfärdskonsumtion och i minskat produktionsbortfall (Nilsson 
& Wadeskog, 2008). Alla sådana beräkningar utgår från ett antal antaganden. Beroende på art av 
utanförskap skiljer sig kostnaderna radikalt. En beräkning forskarna landar på är att satsade medel 
har en avkastning på 20 till 30 gånger pengarna, alltså en krona på förebyggande/främjande innebär 
20 till 30 kronor i minskade kostnader/ökade intäkter för samhället.32 Det kan alltså räcka med att 
man lyckas med några få procent för att satsningarna skall vara även ekonomiskt lönande. 

Stadsdelsomvandling och samhällsplanering
Då kommunen har ett ansvar att stötta, vårda och hjälpa individer och familjer som har sociala, eko-
nomiska eller hälsomässiga svårigheter är de en naturlig och viktig part i främjande och förebyggande 
arbete för stadsdelsomvandling. Det är dock viktigt att planera insatser utifrån ett helhetsperspektiv 
och kombinera sociala och fysiska insatser. Enligt Boverket behöver man lägga stor vikt på helhets-
perspektivet för att uppnå socialt hållbar stadsdelsomvandling. Utvecklingsarbetet måste omfatta 
såväl områdesförnyelse, för att göra enskilda bostadsområden mer attraktiva, som planeringsåtgärder 
i syfte att skapa en fungerande helhet och binda samman olika delar av stadsdelen. (Boverket, 2010)

Många stadsplanerare beskriver svårigheter med helhetsperspektivet då de inte får gehör för sociala 
och hälsofrämjande faktorer i planarbetet. För att möjliggöra en fungerande helhet i samhällsplane-
ring behövs ökad kunskap om hur fysisk planering och människors förutsättningar för jämlik hälsa 
hänger ihop. 

32 Det finns internationella studier och beräkningar som visar ännu högre potentiella vinster. (Felner et al., 2000) 
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Exempelvis så finns erkända samband såsom att utemiljöer som gynnar gång- och cykeltrafik samt 
närhet till skola och kollektivtrafik bidrar till ökad fysisk aktivitet och bättre luftkvalitet. Närhet och 
möjlighet till rörelse och utevistelse bidrar till ökad fysisk aktivitet och bättre kondition och på så sätt 
ökar förutsättningarna att motstå framtida hjärt- och kärlsjukdomar. (e.g. Faskunger, 2007)

Tillgänglighet är också ett nyckelbegrepp, inte minst för människor med funktionsnedsättning, som 
med ökad tillgänglighet får ökade möjligheter att delta i samhällslivet. För äldre människor kan det 
vara så enkelt som att det finns bänkar att vila på längs gångstråk och minimalt med hinder för exem-
pelvis rullatorn. Det handlar även om tillgänglighet till olika former av resurser som kollektivtrafik, 
natur, lekplatser, affärer, välfärdsinstitutioner, politiskt beslutsfattande och samhällsservice. (Dempsey, 
Bramley, Power, & Brown, 2011) Här är det viktigt att utgå från människornas livsvillkor och möjlig-
heter och ta hänsyn till vilka sociala, rumsmässiga, kunskapsmässiga, fysiska eller ekonomiska hinder 
som försvårar tillgängligheten. Tillgång till resurser är inte samma sak som tillgänglighet. Exempelvis 
kan rädsla skapa barriärer som därmed minskar tillgängligheten för exempelvis kollektivtrafik som 
finns att tillgå rent fysiskt. (c.f. Alm & Lindberg, 2004; Ceccato, Uittenbogaard, & Bamzar, 2013)

Trygghet är ett annat nyckelbegrepp som påverkar människors fysiska aktivitet. Platser som är otrygga 
bjuder sällan in till en promenad eller joggingrunda. Ju tryggare platser är ju mer benägna är människor 
att vistas där. Samstämmig forskning visar också att kontakt med grönska som träd, planteringar, 
parker och naturområden dels ger direkta positiva hälsoeffekter, dels ger betydande indirekta effekter 
som påverkar återhämtning från stress och förbättring av koncentrationsnivån. (e.g. Kuo, 2011, 2013)

Dessutom ses mellanmänskliga relationer, tillit till varandra och deltagande i stadsdelsplanering som 
viktiga faktorer och värden för socialt hållbar stadsdelsomvandling och för en positiv folkhälsoutveck-
ling. (e.g. Healey, 2009; Klijn, Edelenbos, & Steijn, 2010; Rousseau et al., 1998) Relationer etableras 
via möten och interaktion. Här spelar tillåtande miljöer och tillgängliga mötesplatser en viktig roll. 
Detta var exempelvis en av anledningarna till att ett Medborgarlabb etablerades inom Kraftsamling 
Sjöbo. Det här är några exempel på iakttagelser som man bör ta med sig det i den fysiska planeringen.

 Det är dock viktigt att poängtera att vägen mot en mer jämlik hälsa och socialt hållbar stadsdel inte 
går via en eller ett par avgörande insatser, utan att det är ett tålmodigt arbete med många olika frågor 
inom ett brett spektrum genom olika sektorer som krävs.

Även Agenda 2030 påtalar hälsans roll för en hållbar utveckling. I deklarationen poängteras vikten av 
att fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande säkerställs. Förebyggande insatser för en god folkhälsa 
liksom tillgång till hälso- och sjukvård och stabila hälsosystem måste därmed ses som en integrerad 
del i agendans alla delar – och som en grundläggande förutsättning för en hållbar samhällsutveckling, 
såväl socialt som ekonomiskt och miljömässigt. En god hälsa är därför också avgörande för att samtliga 
mål i agendan ska kunna uppnås. I likhet med det övergripande nationella folkhälsomålet att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor samt regeringens långsiktiga mål att sluta 
hälsoklyftorna inom en generation utgår agendan från en bred tvärsektoriell ansats.

Gränsöverskridande samverkan
Studier har visat att samverkan och samarbete över gränser inte är lätt att åstadkomma och kräver 
aktiv facilitering och organisering. (Huxham, 2005) 

Gränsöverskridande samverkan kräver aktiv organisering, ett specifikt hantverk och förutsätter resurser 
och organisatoriskt flexibilitet. Det finns åtminstone två viktiga perspektiv att beakta i de fall där 
arbetet sker på ett gränsöverskridande sätt och där arbetet utmärks av hög strukturell komplexitet: 
(1) Hinder och organisatoriska mellanrum samt (2) Samverkansvårigheter.
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Hinder och organisatoriska mellanrum
Gränsöverskridande arbete kan innebära frågor hamnar ”mellan stolarna” på grund av oklart ansvar-
släge eller på grund av att ansvaren är formellt utspridd på olika organisationer och/eller förvaltningar. 
Det är inte alltid lätt att enas kring vad som skall göras, med vilka resurser och när, exempelvis när 
det råder oklart ansvarsläge, olika beslut, motstående lagstiftning eller politiska uppdrag och prio-
riteringar. Gränsöverskridande arbete kan innebära att det uppstår organisatoriska hinder som i sig 
kan försvåra samarbete, mobilisering av resurser och gemensam problemtackling. Det är viktigt att 
aktörerna inom Kraftsamlingen är medvetna om att hinder kan uppstå och att det finns beredskap 
för att hantera dessa när de uppstår. I Kraftsamling Sjöbo blev det upp till processledaren att lyfta 
upp och tackla de hinder som uppstod. Rydin and Holman (2004) har exempelvis identifierat fem 
potentiella faktorer som kan skapa hinder:

1. BRISTEN PÅ DELAKTIGHET FRÅN LOKALSAMHÄLLET (från invånare, föreningar, lokala  
företag, viktiga institutioner och nätverk)

2. BRISTEN PÅ VILJA ATT DELTA (från politiken, civilsamhället, relevanta organisationen  
som spelar en nyckelroll eller som har nödvändiga resurser)

3. OLIKA SYNSÄTT PÅ VAD SOM SKALL ÅSTADKOMMAS ELLER RÅDANDE PROBLEMBILD  
(inom politiken, bland professionen, civilsamhället osv.)

4. BRIST PÅ RESURSER OCH/ELLER KAPACITET ATT AGERA (i den kommunala organisationen, 
civilsamhället eller hos relevanta myndigheter) 

5. SAMARBETSUTMANINGAR ELLER SAMARBETSSVÅRIGHETER (mellan professionella gemen-
skaper, olika sektorer, förvaltningar eller myndigheter) 

Hinder kan även uppstå på grund av rådande organisationskultur, rådande organisationsstruktur eller 
på vilket sätt ledar- och chefskapet fungerar hos de organisationer eller förvaltningar som medverkar i 
Kraftsamlingen. Det kan exempelvis handla om hur chefer eller medarbetare ser på gränsöverskridande 
samverkan eller vilket mandat som ges till de som deltar eller representerar sina egna organisationer. Det 
kan exempelvis handla om att vissa medarbetare måste förankra allt med olika chefsled, medan andra 
har tillåtelse att arbeta på ett gränsöverskridande sätt. Hinder kan också uppstå av värderingsmässiga 
skäl. Exempelvis kring frågeställningar där människor inte delar problembeskrivning, målsättning 
eller accepterar andras kunskapsanspråk. Sådana situationer kan innebära konflikter och motstående 
intressen, vilka måste kunna utageras och lösas. Exempelvis genom att lägga tid på att förstå varandra, 
fördjupa problembilden eller diskutera vilka lösningar som är bäst lämpande och accepteras av alla 
deltagare. Freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson förtydligar att man måste…

…synliggöra meningsskiljaktigheter och de erfarenheter som döljer sig bakom de olika individuella

kraven, liksom bakgrunden till de perspektiv på förhållningssätt och lösningar som kommer fram

och synliggörs under arbetet… (Abrahamsson, 2019, p. 218)

Det är däremot inte alltid legitimt eller accepterat att stanna kvar i konfliktfyllda situationer inom den 
traditionella byråkratin. (Baum, 2015) Man lägger exempelvis inte tid och resurser på att utforska till 
varför meningsskiljaktigheten uppstår och på vilka grunder respektive person argumenterar för sitt 
perspektiv. En viktig lärdom från Kraftsamling Sjöbo var behovet av att stanna kvar i konfliktfyllda 
situationer för att kunna skapa gemensam förståelse och hitta samsyn kring värdeladdade frågor. 
Detta gäller både för professionen och invånare. I Kraftsamling Sjöbo blev det upp till processleda-
ren att facilitera möten mellan aktörer som hade svårt att enas. Processledaren var tvungen att skapa 
förutsättningar för aktörer att trassla med svåra frågor och etablera samsyn. Med andra ord kan en 
konflikträdd förvaltningskultur bli ett effektivt hinder för kollektiv handling och problemlösning.  



54 

Ovan nämnda hinder riskerar att skapa olika typer av organisatoriska mellanrum 33 som gör att frågor 
eller problem blir ohanterade. Organisatoriska mellanrum kan behöva  överbryggas eller vävas ihop. 
Författarna Rydin och Holman (2004) argumenterar att socialt  kapital 34 kan vara en viktig resurs i 
sammanhanget. Socialt kapital gör det möjligt att överbrygga organisatoriska mellanrum. Exempelvis, 
genom att bygga upp gränsöverskridande relationer, skapa gränsöverskridande mötesforum där 
människor kan träffas, skapa nya kopplingar mellan relevanta förvaltningar, reparera dysfunktionella 
relationer mellan människor, gränsöverskridande ledarskap och aktiv facilitering av samverkansproces-
ser som stärker tilliten mellan människor som deltar i samverkansmiljön. (e.g. Ernits, 2020; Stadtler 
& Karakulak, 2020; Van Meerkerk & Edelenbos, 2018b) 

Tillitsfulla sociala relationer och informella nätverk underlättar gränsöverskridande förhandling, 
etablering av samsyn, mobilisering av resurser och (om)förhandling av gränser för ansvar. Det kan 
exempelvis handla om att en kommunal förvaltning kommer överens med den regionala vårdsektorn 
kring hur man gemensamt skall kunna tackla ett lokalt fenomen där ansvarsfrågan formellt inte är löst. 

Samverkanssvårigheter
Gränsöverskridande samverkan kan vara väldigt svår att åstadkomma i praktiken. (Huxham, 2005) 
Inkluderingen av många aktörer innebär exempelvis att värderingsmässiga, resursmässiga, kunskaps-
mässiga, personliga eller organisatoriska skillnader synliggörs i det gemensamma arbetet. Dessa skill-
nader kan bidra till social komplexitet och upplevd stökighet bland deltagarna. Det är inte alltid lätt 
att mötas över professionella gränser, enas kring problembild, hitta gemensamma förhållningssätt, 
eller arbeta fram strategier som upplevs som legitima och eftersträvansvärda. Gränsöverskridande 
samverkan tar tid, kan vara frustrerande, kräver resurser och måste organiseras på ett professionellt sätt.

Studier visar bland annat att projekt- eller processledaren måste ha rätt kompetens och social förmåga; 
och vidare att det finns tillgång till relevanta organisatoriska förutsättningar (ex. beslutsstrukturer, 
resurser, tillåtande kultur osv.) för att åstadkomma en fungerande gränsöverskridande samarbetspro-
cess. (c.f. Fligstein, 2001; Huxham, 1996; van Meerkerk & Edelenbos, 2018a) 

Gränsöverskridande ledarskap har visat sig vara viktig för fungerande samverkansprocesser. (e.g. 
Peirce & Johnson, 1997; Van Meerkerk & Edelenbos, 2018b; Yip, Ernst, & Campbell, 2009) 
Gränsöverskridande ledarskap kan exempelvis innebära ett ständigt arbete för att hålla ihop aktörer 
som tenderar att fokusera på sina egna verksamheter; mobilisering av resurser när det behövs och ett 
ständigt byggande av gemensam samverkanskultur som innebär att deltagarna känner mening och 
samhörighet. (Chrislip, 2002)

Medskapande och delaktighet
De senaste fem decennierna har frågor som handlar om inflytande, delaktighet och medskapande 
legat högt på den politiska dagordningen. Önskan om att utveckla demokratin och det kollektiva 
beslutsfattandet har inneburit demokratireformer i västvärlden framförallt kopplat till offentlig sektor 
och samhällsplanering. Det är stor skillnad mellan medskapande som arbetssätt och det som tradi-
tionellt kallas för medborgardialoger och konsultation. Medskapande förutsätter att relationer byggs 
upp och att en process organiseras där människor och experter görs delaktiga i arbetet med att tackla 
utmaningar och främja långsiktigt hållbar utveckling. Målet är ökat medbestämmande. Kunskap 
skapas gemensamt och åtgärder tas fram i samförstånd. Stort fokus ligger i att skapa engagemang, 
lyfta in grupper som inte kommer till tals och att hantera olika former av mål- och värdekonflikter som 
tenderar att uppstå när olika perspektiv och intressen möts. Wandersman och Florin (2000, s. 247) 
menar att ett ökat reellt deltagande av invånare och intressenter kan leda till följande positiva resultat:

33 Begrepp från Tyrstrup (2007) 
34 Se definitionen nedan. 
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• Bättre boende- eller närmiljö. Exempelvis genom förbättrad kvalitet i besluts- och plane-
ringsprocesserna, tack vare att lokal kunskap, människornas behov och erfarenheten inklude-
ras i planeringsprocesserna. Policy och välfärdstjänster blir således bättre anpassade till lokala 
behov och förutsättningar. Här är det viktigt att det skapas direkt kopplingar till de aktuella 
samhällsbyggnadsprocesserna som sker inom kommunen.

• Ökad känsla av kontroll och egenvärde. När människornas idéer ochbehov omsätts till 
konkret handling ökas egenmakten.

• Ökad känsla av att vara behövd och därmed stärkt känsla av ansvar. Det motverkar i sin 
tur känslan av utanförskap, anonymitet och alienation från samhällsarenan.

Samtidigt innebär involvering av fler aktörer ökad komplexitet vilket innebär att samverkan och del-
aktighet måste organiseras och faciliteras på ett professionellt sätt. Det krävs aktiv organisering för 
att åstadkomma delaktighet vilket innebär möten, relationsbyggande och aktivt samtal mellan den 
kommunala organisationen och aktörer i lokalsamhället. Den samlade kunskapsläget är mycket tydlig 
på den punkten. (e.g. Ansell, 2011; Gallent & Ciaffi, 2014) I den omfattande forskningslitteraturen 
förekommer åtminstone tre övergripande argument som motiverar en ökad grad av inflytande och 
delaktighet i samhällsangelägenheter:

1. MÄNSKLIG UTVECKLING OCH EGENMAKT 
Ökad delaktighet sägs ha potentialen att främja mänsklig utveckling, känsla av ökad egen-
makt och egenvärde. (e.g. Rappaport, 1981) När människor tillåts vara med och bestämma 
eller komma till tals i viktiga samhällsangelägenheter så utvecklas människan som sam-
hällsvarelse. Reell delaktighet innebär att människor känner att de har inflytande över sina 
liv, känsla av kontroll och exempelvis på vilket sätt närområdet utvecklas. Detta förutsätter 
att delaktighets- och medskapandeprocesser organiseras på ett professionellt sätt och att 
människornas kunskap och behov tas i seriöst beaktande. Se avsnittet Delaktighet, relationer, 
tillit och arenor nedan för viktiga aspekter att inkludera i Kraftsamlingen.

2. KUNSKAP 
Bättre kvalitet på beslutsfattande, välfärdsproduktion och planering. Argumentet går ut 
på att fler delaktiga människor och fler kunskapsperspektiv kan potentiellt bidra till ökad 
kvalitet i beslutsfattandet och formulering av policy. (e.g. Forester, 1999) Detta förutsätts i 
sin tur bidra till bättre kvalitet på välfärdsproduktion och på sikt en hållbar samhällsutveck-
ling. (e.g. Hoppe, 2010) För att kunna realisera denna breda kunskapsinkludering, måste 
den gemensamt producerade kunskapen integreras aktivt i besluts- och planeringsproces-
serna. Studier visar att detta inte alltid sker i verkligheten. (e.g. Bomble, 2016; Sandercock, 
1998) Se avsnittet om Hantering av kunskap nedan för vilka dimensioner kan vara viktiga att 
inkludera i arbetet med Kraftsamlingen.

3. STÄRKTA RELATIONER OCH ÖKAT SOCIALT KAPITAL 
Det sociala kapitalet kan potentiellt stärkas när människor träffas över professionella, 
politiska, organisatoriska, sociala eller ekonomiska gränser kring gemensamma utmaningar 
eller samhällsfrågor. (Clemens, 1999; Coleman, 1990) Enligt sociologisk teori kan socialt 
kapital stärka förmågan till kollektiv handling och problemlösning. (e.g. Coleman, 1990) 
Gränsöverskridande samverkan och samarbete är samtidigt beroende av fungerande sam-
verkansprocesser som i sin tur kräver ett specifikt hantverk och personliga förmågor (e.g. 
Fligstein, 1997, 2001) Gränsöverskridande samverkan är komplex och kan innebära olika 
typer av svårigheter. Detta är bland annat anledningen till att olika typer av gränsgångar-
roller lyfts fram av forskningen som avgörande för fungerande samverkansmiljöer. (Van 
Meerkerk & Edelenbos, 2018b; Williams, 2019) Samtidigt visar studier att gränsöverskri-
dande samverkan kan skapa nya typer av utmaningar och kan i sämsta fall erodera det 
sociala kapitalet. (c.f. Huxham, Vangen, & Eden, 2000) Det kan exempelvis handla om att 
konflikter inte blir ”lösta” eller att projektledaren som håller samman samverkanskonstella-
tionen saknar rätt kompetens. Se avsnittet om Socialt kapital och Institutionellt kapital nedan 
för en vidare diskussion.
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Delaktighet, relationer, tillit och arenor
Putnam and Nanetti (1994) menar att tillitsfulla relationer (ex. mellan offentlig sektor, civilsamhället) 
är förutsättning för socialt välmående samhällen. Det handlar i grunden också om hur människor görs 
delaktiga eller tillåts att delta i samhällsutvecklingen. Tillit innebär att man inte misstror varandra 
och markerar det faktum att man kan lita på den andra parten och dess kunskapsanspråk. K.  Heller, 
Price, Reinharz, Riger, and Wandersman (1984) definierar delaktighet som en pågående process:

…a process in which individuals take part in decision making in the institutions, programs, and 

environments that affect them (s. 339)

Gamson (1968) som har studerat förutsättningar för delaktighet, visar exempelvis att reellt inflytande 
är avhängigt av etablerade sociala relationer mellan beslutsfattare, professionen och aktörer i lokal-
samhället. Med andra ord måste folk mötas och lära känna varandra. K. Heller (1992) argumenterar 
på ett liknande sätt och menar att…

…real political power comes from frequent, close contact with officials in situations that build trust,

opportunities that are only sometimes available to the average citizen. (s. 148)

Sociala relationer etableras genom att människor möts och lär känna varandra. En väl organiserad 
samverkansprocess kan i sin tur leda till att tillit byggs upp mellan människor, vare sig det handlar 
om invånare eller mellan experter i de kommunala förvaltningarna. (Zhang, 2018) 

Studier visar exempelvis att etablerade relationer leder i sin tur till att människor sannolikt blir mer 
lyhörda för varandras tankar och kunskapsanspråk. (Innes & Booher, 1999; Wandersman & Florin, 
2000; Weick & Roberts, 1993) En viktig lärdom är att det inte räcker med enstaka träffar där kom-
munen informerar invånare och samlar in åsikter. Relationer tar tid och bygga upp och människor 
(invånare, tjänstepersoner osv.) måste investera tid och resurser för att kunna lära känna och förstå 
varandra. Att kommunen försöker skapa engagemang för att förankra redan färdigtänkta idéer stöpta 
i form av en ”öppen dialog” kan uppfattas som manipulation och riskerar att leda till misstro. 

Samtidigt visar både forskning och praktisk erfarenhet att det finns många frågor av värderingsmäs-
sig art där människor har svårt att komma överens eller förstå varandra. (e.g. Essec & Insead, 2010; 
Ockwell & Rydin, 2006) Med andra ord kan ökad delaktighet och inbladning av fler aktörer, även 
leda till nya konflikter och samarbetssvårigheter. Detta är bland annat anledningen till att gränsö-
verskridande samverkan måste organiseras professionella och faciliteras för att kunna adressera even-
tuella skillnader i perspektiv, värden och förförståelse. (Huxham, 2005) Relationerna måste aktivt 
upprätthållas och samtalet måste ständigt vara närvarande. 

Samtidigt blir frågan vart delaktighet kan ”äga rum” rent konkret. Kraftsamlingen innebär att olika 
domäner (administration, politik, professionella gemenskaper), organisationer och sektorer (offentlig 
sektor, civilsamhället, forskning och näringslivet) berörs, vilket innebär att process- eller projektleda-
ren ständigt måste röra sig mellan olika miljöer. Det är viktigt att vara medveten om att den formella 
byråkratin är en väsensskild miljö, jämfört med de sociala arenor som återfinns i civilsamhället eller hos 
invånare. Olika miljöer kan kräva olika förhållningssätt och sätt att kommunicera. (e.g. O›Mahony & 
Bechky, 2008; Van Maanen & Barley, 1984) Exempelvis kan möten med invånare innebära att språk 
och förhållningssätt behöver anpassas, tillskillnad från de möten som sker mellan olika professioner 
som till större grad delar yrkesmässig erfarenhet och utbildningsbakgrund.

Delaktighet kan äga rum i flera sociala och organisatoriska sammanhang. Inom Kraftsamlingen är 
det viktigt att fundera kring vilka miljöer som finns där delaktighetsfrågan kan stärkas. Wandersman 
and Florin (2000, p. 248) beskriver exempelvis följande sammanhang:
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• Arbetsplatsen: Medbestämmande och delaktighet på arbetsplatsen kopplat till ens professio-
nella roll, arbetsuppgifter och verksamhetens framtida utveckling. Inom Kraftsamlingen kan 
det handla om behovet av samverkan mellan förvaltningar, kommunala bolag eller mellan 
förvaltningen och politiken. Här kan det vara viktigt att fundera på vilka arenor och forum 
som behöver skapas för att främja medskapande över professionella gränser.

• Hälsa och folkhälsa: Här handlar det om sjukvård, rehabilitering, psykiatri eller offentliga 
organisationer som arbetar operativt eller strategiskt med folkhälsofrågor. Medbestämmande 
kan exempelvis ske i mötet med läkaren eller sjukvården. Det kan även handla om påverkan 
av policy och insatser som har med folkhälsofrågor att göra. 

• Utveckling av städer, stadsdelar och samhällen: Det finns många offentliga projekt som 
fokuserar på stadsdelsomvandlingar, upprustning av bostadsområden och utveckling av 
lokalsamsamhällen. Samtidigt pågår samhällsbyggnadsprocesserna som handlar om lokalför-
sörjning, exploatering, planering av aktivitetsplatser, trafikplanering och bostadsbyggande. 
Medbestämmande handlar här om att göra lokala aktörer och intressenter delaktiga i dessa 
omvandlings- och planeringsprocesser.

• Sociala samhällstjänster: Exempelvis socialtjänst, polis, äldrevård, skola, fängelser och 
andra offentliga samhällstjänster som syftar till mänsklig utveckling, stöd, omsorg eller 
upprätthållande av lag och ordning. Här kan det handla om att göra specifika grupper 
delaktiga i välfärdsproduktionen och service. Exempelvis inkludera de äldre som vårdas och 
deras familjer inom äldrevården för att förbättra verksamheten. Det kan också handla om 
samarbete med polis eller ökad föräldramedverkan med skolan och andra relevanta offentliga 
institutioner.

• Politisk delaktighet: Politisk delaktighet kan exempelvis ske genom röstning i politiska val, 
delaktighet i politiska partier, offentlig debatt eller genom att kritisera politiska beslut eller 
driva förbättringsförslag. Här kan det vara intressant att fråga sig hur politiker och invånare 
möts och på vilket sätt förslag och behov fångas upp och hanteras i den formella byråkratin.

Pretty and Ward (2001, p. 212) belyser att det kan finnas olika typer av kopplingar som man bör ta 
hänsyn till när man skall jobba med delaktighet och inflytande. Exempelvis:

• Lokala kopplingar: Exempelvis vilka nätverk och relationer som är upparbetade mellan 
individer eller grupper i lokalsamhället. Exempelvis föreningsliv, nätverk, samarbetsteam och 
så vidare.

• Lokala-lokala kopplingar: Exempelvis relationer mellan olika grupperingar eller indivi-
der som tillhör olika lokalsamhällen. Det kan exempelvis handla om aktiv samverkan och 
kunskapsutbyten mellan olika stadsdelar eller geografiska områden i form av tätorter som vill 
dela resurser eller hjälpas åt kring liknande frågeställningar.

• Lokala-externa kopplingar: Vertikala kopplingar mellan grupper i lokalsamhället och 
myndigheter, offentliga organisationer och andra organisationer som kan vara både envägs 
och tvåvägs. Det kan exempelvis handla om projekt eller referensgrupper som bidrar med 
lokal kunskap i policyutveckling eller utvecklingsprojekt.

• Externa-externa kopplingar: Vertikala kopplingar mellan myndigheter, politiska organi-
sationer eller andra organisationer. Exempelvis gemensam samverkan eller formella partner-
skap mellan aktörer. Det kan handla om landsbygds- eller stadsutvecklingsprojekt.

• Externa kopplingar: Etablerade relationer och nätverk mellan individer som tillhör olika 
organisationer. Det kan exempelvis handla om informell samverkan mellan organisationer 
eller myndigheter, kring informations- eller samverkansfrågor.

Det är viktigt att klargöra vilka arenor, kopplingar och miljöer som finns eller som behöver utvecklas 
när Kraftsamlingen startar. Till dessa ovan nämnda arenor kan varierande organisationer, myndigheter, 
bolag, förvaltningar och politiska beslutsfora vara kopplade. Inom Kraftsamling Sjöbo skapades ett 
medborgarlabb som blev en öppen arena där många olika typer av aktörer medverkande över tid och 
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där varierande frågor kunde hanteras. Vidare skapades en aktörskarta som visade på olika grupperingar 
och kopplingar som var viktiga att ta hänsyn till i Kraftsamlingsarbetet. 

Samtidigt är det viktigt att notera att alla människor inte har samma vilja, förutsättningar eller för-
måga att delta och medverka i medskapande- eller delaktighetsprocesser. Piven (1966) har exempelvis 
identifierat följande faktorer som potentiellt förhindrar delaktighet på individuell nivå:

• Människor är upptagna med dagliga problem eller tyngande arbetsuppgifter vilket 
gör att ork eller vilja saknas. Här är det viktigt att utveckla verksamheter, skapa forum och 
miljöer som tar hänsyn till människornas olika livsvillkor och förutsättningar. Exempelvis 
förlägga möten på tillgängliga platser och på tider som möjliggör ett brett deltagande. Det 
finns även exempel på kommuner som hjälper till med barnpassning för att kunna nå grup-
per i samhället som har svårt att delta pga. familj- eller arbetsskäl.

• Människor tror inte på den egna möjligheten att påverka utvecklingen i samhället eller 
i världen. Här är det viktigt att bygga engagemang och visa att invånarnas förslag tas på 
allvar och att förslag genomförs. Inom Kraftsamling Sjöbo användes exempelvis en innova-
tionsfond för detta ändamål. Innovationsfonden gjorde det möjligt för invånare att skapa och 
driva projekt för lokal utveckling. Processledaren inom Kraftsamling Sjöbo arbetade även 
intensivt för att de ansvariga kommunala förvaltningarna skulle realisera de önskemål och 
förbättringsförslag som inhämtades bland annat genom medborgardialoger.

• Människor upplever att de saknar ledarskapsegenskaper eller förmåga att delta i 
gruppsammanhang. Här är det väldigt viktigt att använda metoder och arbetssätt som gör 
det möjligt för människor komma till tals i offentliga sammanhang. Det kan även handla 
om behovet av aktivt omsättande av tyst kunskap till explicita kunskapsformer. Språk och 
förmåga till artikulering av tankar i sociala sammanhang kan variera från person till person. 
Ibland kan det behöva skapas specifika grupperingar för att fånga upp utmaningar som är 
tydligt kopplade till en viss grupp.

• Människor upplever att de saknar förmåga till organisering. Det är inte säkert att alla 
människor har vana av föreningslivet eller på vilket ätt man kan mobilisera krafter kring vik-
tiga frågor. Här kan det handla om att organisera utbildningstillfällen, exempelvis på vilket 
sätt föreningslivet fungerar, på vilket sätt kommunen och politiken fungerar och hur beslut 
kan påverkas. 

Studier visar att graden av engagemang har delvis koppling till socioekonomiska faktorer. Exempelvis 
sociala positioner i samhället, tillgång till nätverk och resurser, tillgång till kunskap eller politisk kapital 
vilket förutsätter relationer mellan invånare och politiker (Wandersman & Florin, 2000, pp. 250-
251) De så kallade gränsgångarna kan spela en viktig roll i att koppla samman världar som vanligtvis 
inte möts. Exempelvis, fungera som brobyggare mellan invånargrupper och politisk beslutsfattande. 
(Honig, 2006)  Lokala kulturer och traditioner kan påverka engagemanget och möjligheten att delta 
och påverka. Exempelvis kan vissa miljöer ha en etablerad tradition av engagemang och har historiskt 
upparbetade nätverk och relationer mellan exempelvis föreningar, grupper av invånare och relevanta 
beslutsfora. Etablerade samverkanskulturer kan i sin tur underlätta för kommande generationer att 
engagera sig i samhällsutvecklingen. Med andra kan ”upptrampade stigar” främja samverkan och 
engagemang. Områden och lokalsamhällen som saknar ”upptrampade stigar” kan behöva aktiv faci-
litering från Kraftsamlingens sida. Exempelvis genom att identifiera och stödja lokala eldsjälar och 
gränsgångare som kan mobilisera människor lokalt. Områden som upplevs utmärkas av utanförskap 
och få levande nätverk kan behöva långsiktiga insatser från det offentligas sida. Exempelvis genom att 
lägga grunden för aktivitetsinriktade nätverk som fokuserar på lokala utmaningar. Kommunen måste 
aktivt sänka trösklena och underlätta för de få aktörer som kan tänkas hålla igång ett engagemang.

En annan viktig möjliggörande faktor är kunskap. Det är inte säkert att människor känner till hur de 
kan påverka, saknar erfarenhet av föreningsliv eller på vilket sätt politisk påverkan kan organiseras. 
Det är viktigt att hänsyn till lokala kulturer och olikheter när Kraftsamlingen startar. Exempelvis kan 
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Kraftsamlingen behöva initiera folkbildningsinsatser för att stärka lokal kapacitet för engagemang 
och delaktighet.

Studier visar att människor som känner sig ”rotade” i lokalsamhället eller bostadsområde ten-
derar att engagera sig i högre grad och mer intensivt. (Wandersman, Florin, Friedmann, & 
Meier, 1987) Psykologiska studier har även visat att en etablerad känsla för lokalsamhället35 
 kan främja delaktighet. (Chavis & Wandersman, 1990) Denna känsla handlar också om på vilket sätt 
personer identifierar sig själv med sin fysiska, sociala och kulturella omgivning. Andra psykologiska 
studier har visat att en känsla av sammanhang är avgörande för personligt välmående. (Antonovsky, 
2005) Känsla av sammanhanget byggs framförallt upp av tre faktorer enlig Antonovsky: begriplighet, 
det vill säga att det om händer i livet eller i närområdet skall kunna förstås, tydas och till viss mån 
förutsägas. Situationer som människor finner sig i skall kunna vara hanterbara. Exempelvis ha tillgång 
till resurser eller samhällsinstitutioner som krävs för att hantera en problematisk situation. Och slut-
ligen att det är viktigt att känna meningsfullhet. Det vill säga, att tillvaron skall kännas meningsfull 
eller de utmaningar som människor möter skall kännas meningsfulla att engagera sig i. 

Exempelvis pratade Sjöbobor mycket om ”Sjöboandan” under arbetet med Kraftsamling Sjöbo. 
Sjöboandan markerade för invånarna en ”gemenskap” och en positiv känsla för Sjöbo som levnadsmiljö. 
Tack vare etablerade berättelser kan människor mobiliseras på ett lättare sätt. Det kan vara strategiskt 
klokt att använda befintliga berättelser som ett kitt för att hålla samman grupper av människor. Det 
kan finnas behov av att etablera nya ”positiva berättelser” i områden som saknar tydligt narrativ eller 
där det figurerar negativa berättelser. Negativa berättelser kan effektivt hindra samarbete. (Humphreys 
& Brown, 2002)

 Studier visar även att människor tenderar att väga för och nackdelar inför eventuellt engagemang 
och väljer att engagera sig i frågor och organisationer baserat på vilka värden som skall realiseras och 
hur angelägen en viss fråga upplevs för en själv eller för ens familj. (Wandersman & Florin, 2000, 
pp. 252–253) Delaktighet tar tid och resurser i anspråk från privatlivet. Med andra ord är det viktigt 
att problembilden, mål och ambitioner tydliggörs för att Kraftsamlingen skall kännas angeläget och 
meningsfullt för invånarna och för de professioner som delar.  Det är också viktigt att inte glömma det 
faktum att det finns människor som aktivt väljer bort det egna deltagandet till förmån för den repre-
sentativa demokratin där samhällsengagemanget delegeras till valda politiker. Geografiska områden 
där det pågår en omfattande omsättning av boende och verksamheter kan kräva förstärkt närvaro 
och ett aktivt arbete för att hålla områdets föreningsliv, berättelser och minnen vid liv. (e.g. Moore 
& McKee, 2014)

Hantering av kunskap
Det är framförallt två viktiga kunskapsfrågor som måste beaktas i Kraftsamlingen. Hur kunskapsfor-
mer (explicit och tyst) och olika kunskapssyn bör hanteras och omsättas till rådande planeringspro-
cesser. Inom Kraftsamlingen möts olika expertområden, invånarnas erfarenhetsmässiga kunskaper, 
akademins kunskapsdiscipliner och olika kunskapssyn. Det är inte säkert att experter delar kun-
skapssyn och värderar olika kunskapsanspråk på samma sätt. (Molander, 1996) Studier visar att 
professionella gemenskaper har varierande kunskapssyn och tenderar att värdera kunskap på olika 
sätt. (Lamont, 2009) Det handlar i grunden om olika utbildningsbakgrund och socialisering till 
specifika professionella gemenskaper. (Fleck, 1980) Med andra ord är det inte alltid lätt att sam-
arbeta och förstå varandra när professionella gränser korsas. Studier har också visat att samverkan 
över kunskapsgränser kan ta tid och kan kräva aktiv facilitering och ett ständigt översättningsar-
bete. (e.g. Cooper & Symes, 2009; Ernits, 2019; Forsemalm, 2019) Exempelvis har Borås Stad valt 
använda en samarbetsmetod som kallas för Projektstudion med syfte att kunna samla experter och 
professioner kring komplexa och värdeladdade frågor. Projektstudion skapar viktiga förutsättningar 
för gemensam förståelse och synliggör avvägningar som sker inom professionella bedömningar.36 
Det kommer till kunskapsformer är det vanligt att göra en åtskillnad mellan explicit och tyst kunskap. 

35  På engelska används begreppet ”Sense of Community”. Andra gånger används ”Sense of place” synonymt. 
36  För mer information om projektstudio se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-39970 
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(Polanyi, 1967) Tyst kunskap är ofta bunden till praktiska färdigheter, intuition och individuell per-
ception och kan därmed vara svår att artikulera med hjälp av text, siffror, bilder eller fysisk gestaltning 
(Lam, 2000) Överföringen och synliggörandet av egna erfarenheter och kunskaper handlar i grunden 
om kommunikativ förmåga (Styhre, 2004, p. 183) och kan således variera från person till person. Tyst 
kunskap kan också vara handlingsinriktad och förutsätter någon form av interaktion för att kunna 
överföras mellan människor. Ett tydligt exempel är relationen som byggs upp mellan hantverkaren och 
lärlingen, där kunskap överförs genom konkreta exempel och gemensam experimenterande. (Sennett, 
2008) Poängen är att tyst kunskap måste aktivt omsättas till explicita kunskapsformer (Nonaka, 1994) 
som är den kunskapsform som den formella byråkratin förmår att hantera. (Lam, 2000) Andra studier 
har visat att kunskapsanspråk som görs av lekmän värderas ofta lägre än de kunskapsanspråk som 
görs av experter eller professionella gemenskaper. (Collins & Evans, 2002) 

Man bör således ständigt ställa sig frågan hur olika kunskapsanspråk och tyst kunskap skall kunna 
överföras och integreras i Kraftsamlingens sammanlagda kunskapsproduktion? Det är således…

…viktigt att fundera på hur kunskapen förflyttas från exempelvis en medborgardialog till en beslut

situation i en politisk nämnd. Det är många steg av översättningar och materialiseringar på vägen

från dialog till beslut. Materialet kan antigen bli ”fattigare” eller ”rikare” på sin resa från källan till

den plats där kunskapsanspråk ska värderas eller beslutas. Materialet kan ”bli rikare” genom att

planerare eller faciliterare försöker fånga och inkludera kontext, stämningar, andemeningar, känslor

eller beskriva de ambitioner som exempelvis invånare försöker ge uttryck för i en planerings-

situation. Materialet kan ”bli fattigare”, genom mekanisk transkribering, filtrering, förenkling och

anpassning till den formella ordningar i organisationen. (Ernits, 2019, p. 136)

Med andra ord kan det behövas skapas miljöer och situationer som möjliggör denna typ av överföring, 
integration av varierande kunskapsanspråk samt kreativa sätt för att göra tyst kunskap synlig och 
överförbar. Exempelvis med hjälp av berättelser, kommunikatörer eller konstnärer som kan gestalta 
olika kunskapsformer genom bilder och materialitet. Det är också viktigt att möjliggöra delaktighet för 
människor som inte fullt behärskar det dominerande språket eller som inte delar rådande förförståelse.

Socialt och institutionellt kapital
Kraftsamlingen innebär gränsöverskridande samarbete och ett ständigt relationsbyggande med de 
människor som involveras. Begreppet socialt kapital hjälper till att belysa kvalitéten av de relationer 
som är etablerade i en viss miljö eller samhälle. Begreppet kapital används för att visa att det handlar 
om en slags ”resurs” som kan användas för att exempelvis mobilisera andra typer av resurser som inte är 
omedelbart tillgängliga eller för att kunna mobilisera kollektiv handling. Det finns många definitioner 
av socialt kapital. Socialt kapital kan betraktas som tillitsfulla mellanmänskliga relationer som har 
potentialen att främja samarbete, delning av resurser och gemensam problemlösning. (Portes, 1998) 
Socialt kapital är en färskvara som skapas genom interaktion och måste ständigt underhållas. Socialt 
kapital kan även förstöras exempelvis när tilliten försvinner eller där relationerna blir destruktiva av 
någon anledning. Enligt Putnam (2000) finns det två huvudtyper av socialt kapital. 

För det första finns det socialt kapital som uppstår när grupper av människor blir sammanvävda och 
bildar sociala enheter. Folk känner varandra och delar värderingar. Det kallas för sammanlänkande 
socialt kapital. Denna form av socialt kapital kan i värsta fall bidra till exklusivitet och skapa en känsla 
av ”vi och dem”. Det uppstår klanbildning.37 Det sammanlänkande sociala kapitalet kan ha negativa 
effekter när det blir för starkt exkluderande. Vänskapsrelationer riskerar också att leda till nepotism 
och korruption på den offentliga arenan.

37 När människor delar värden och håller samman över tid kallar man dessa interaktionsmönster och sammanslutningar för klaner. Nätverk är mer 

löst sammansatta strukturer där människor inte nödvändigtvis delar värden eller håller samman över tid. När klanbildning uppstår i en profession, 

pratar man exempelvis om ’professionella gemenskaper’. (Ouchi, 1979) 
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För det andra finns det enligt Putnam socialt kapital som verkar för att skapa broar över sociala grup-
per eller kulturella och sociala gränser. Det kallas för överbryggande socialt kapital och uppstår när 
det sociala består av mer ”flyktiga” relationer. Det kan exempelvis handla om nätverk eller tillfälliga 
samarbeten kring gemensamma frågor. Studier har visat att denna ”svagare” form av socialt kapital – 
som även ger en större social och geografisk utsträckning och kan underlätta för människor att hitta 
jobb och olika typer av resurser. (Granovetter, 1973) Det överbryggande sociala kapitalet kan uppstå 
genom ett aktivt föreningsliv där människor samarbetar fast de inte nödvändigtvis delar värden eller 
känner varandra mer ingående.

Båda dessa kapitalformer är viktiga för fungerande samhällen. Studier av gränsöverskridande samver-
kan visar att båda dessa kapitalformer bör belysas och hanteras aktivt. Exempelvis kan vissa utveck-
lingsområden behöva mer av sammanlänkande kapital medan andra snarare behöver mer av den 
överbryggande kapitalformen. (Rydin & Holman, 2004) Med andra ord har vissa samhällen redan 
etablerade nätverk, relationer och uppvisar intensiva interaktionsmönster. Det kan handla om aktivt 
föreningsliv och invånarengagemang. Här blir uppgiften att snarare att länka samman dessa befintliga 
strukturer med exempelvis Kraftsamlingens organisation. Poängen är att man måste undersöka hur det 
sociala kapitalet ser ut i det område man skall jobba med och därefter välja strategi för Kraftsamlingen.

Utifrån ett demokrati- och samhällsperspektiv är den överbryggande formen av socialt kapital väldigt 
viktig. Denna kapitalform är en förutsättning för fungerade samarbete över sociala, institutionella och 
organisatoriska gränser. Det finns även människor som agerar som brobyggare och sammankopplare i 
sociala sammanhang. Dessa aktörer skapar aktivt överbryggande kapital. Dessa människor benämns 
ibland som gränsgångare och de spelar en viktig roll i samverkansprocesser och när gränser behöver 
överskridas eller olika sociala världar kopplas samman. (c.f. van Meerkerk & Edelenbos, 2014; Van 
Meerkerk & Edelenbos, 2018b; Williams, 2012) Det är viktigt att identifiera vilka typer av gränser 
och ”mellanrum” som måste överbryggas av Kraftsamlingen. Dessa mellanrum eller glapp kan vara 
av både organisatorisk och social art.

Det är viktigt att notera att frågan om socialt kapital är lika viktigt när det kommer till den kommunala 
organisationen eller organisationer som deltar i Kraftsamlingen. Det kan exempelvis visa sig att socialt 
kapital måste etableras mellan två expertförvaltningar som vanligtvis inte ”möts” i sin ordinarie verk-
samhet (vertikala gränser) eller mellan hierarkiska beslutsordningar (horisontella gränser). Det är inte 
säkert att det finns tillitsfulla relationer mellan olika professionella gemenskaper. (c.f. Obstfeld, 2005)

Kraftsamlingens arbetssätt kan påverka det sociala kapitalet i lokalsamhället eller i organisationer 
genom tre huvudsakliga strategier:

1. GENERERA SAMMANLÄNKANDE SOCIALT KAPITAL. För det första kan kraftsamlingen skapa 
goda förutsättningar för att sammanlänkande socialt kapital skall kunna uppstå. Exempelvis 
genom att tillhandahålla miljöer och resurser som på olika sätt underlättar för människor att 
träffas, utbyta erfarenheter och samarbeta. Det kan handla om att tillhandahålla tillgäng-
liga lokaler, tillåtande miljöer, material eller finansiella medel som exempelvis medel för 
lokala utveckling- och innovationsprojekt. Tillgängliga resurser gör att människor kan gå 
samman och jobba gemensamt med lokal utveckling eller problemlösning. 

2. GRÄNSÖVERSKRIDANDE LEDARSKAP. För det andra kan Kraftsamlingen aktivt facilitera 
interaktion och samarbete. Exempelvis genom konflikthantering, förändringsledning, 
processledning och genom gränsöverskridande ledarskap. Denna aktiva facilitering kan även 
handla om att balansera de olika sociala kapitalformerna i lokalsamhället eller i organisatio-
nen. Exempelvis, hantera klanbildning eller intresseobalanser. 
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3. GENERERA ÖVERBRYGGANDE SOCIALT KAPITAL. För det tredje kan Kraftsamlingen aktivt 
generera eller främja överbryggande socialt kapital. Exempelvis genom att inkludera befint-
liga gränsgångare eller tillsätta formella gränsgångare som rör sig över olika typer av sociala, 
kulturella eller organisatoriska gränser. Dessa personer kan spela en viktig roll genom att de 
aktivt kopplar samman människor som vanligtvis inte möts, inte känner varandra eller som 
inte nödvändigtvis delar intressen. Ett annat sätt att främja överbyggande socialt kapital är 
att skapa gränsöverskridande forum och samverkansmiljöer där människor får möjlighet att 
mötas kring gemensamma intressen eller aktuella samhällsfrågor. Områden där det finns 
väldigt täta och starka nätverk kan innebära behov av aktiv balansering. Exempelvis genom 
aktiv representation och uppvärdering av andra grupper i lokalsamhället som inte är inklu-
derade eller som inte kommer till tals. Med andra ord kan kommunen aktivt jobba för att 
etablera överbryggande socialt kapital mellan grupper av människor som inte nödvändigtvis 
organiserar sig eller som inte deltar av någon anledning anledningar.

Planeringsforskaren Patsy Healey (1998) menar att det inte räcker med att enbart fokusera på socialt 
kapital när stadsdelar skall omvandlas eller planeras. Healey menar att det är lika viktigt att inkludera 
samhällsinstitutioner, tillgängliga resurser och organisationer i analysen. Det sociala kapitalet kan 
tappa sin verkan när det inte finns relevanta strukturer och samhällsinstitutioner som är tillgängliga 
för invånarna. Det handlar om att det skall finnas en mottagarkapacitet. Med andra ord handlar det 
om att belysa befintliga forum, mötesplatser, företag, organisatoriska gränssnitt och de relationer som 
är etablerade mellan formella organisationer, professionella gemenskaper och lokalsamhället. Healey 
menar att institutionellt kapital kan förstås som summan av intellektuellt kapital (kunskapsresurser), 
social kapital (relationella resurser) och politiskt kapital (mobiliseringsförmåga) i ett visst område.

Healey menar att det institutionella kapitalet är en förutsättning för ”…rapid mobilisation to new 
circumstances and enables flexible responses to be designed and developed. Stakeholders may even come 
to ‘trust’ the planners to produce an approach which reflects the stakeholders’ concerns and will judge the 
product carefully to check out that their trust was justified.” (Healey, 1998, p. 1541) Med andra ord blir 
institutionellt kapital en viktig förutsättning för gemensam problemlösning och omställningsförmåga 
och förutsätter att det finns relationer mellan exempelvis kommunen och lokalsamhället. Frågan om 
institutionellt kapital blir speciellt viktigt i gränsöverskridande projekt som förutsätter att en mångfald 
av aktörer skall samverka och enas kring problembild och åtgärder. Healey menar att det handlar om 
att stärka kapaciteten genom att utgå från…

… the quality of local policy cultures. Some are well integrated, well connected, and well informed,

and can mobilise readily to act to capture opportunities and enhance local conditions. Others are

fragmented, lack the connections to sources of power and knowledge, and the mobilisation capac

ty, to organise to make a difference. (Healey, 1998, p. 1531)

Raco (1998) argumenterar på liknande sätt som Healey men använder istället begreppet institutionell 
täthet för att förstå och belysa lokal utvecklingspotential. Exempelvis kan följande frågor ställas när 
Kraftsamlingen startar eller under arbetets gång:

• Hur är närvaron eller ”närheten” av politiska institutioner i lokalsamhället. 
Exempelvis, hur ofta träffar politiker och beslutsfattare och invånare varandra runt frågor 
som berör lokal utveckling eller välfärdstjänster? Hur många projekt och initiativ har poli-
tiker och beslutsfattare initierat eller hjälpt till att genomföra eller finansiera i närtid? Hur 
möter professionen invånare i sin vardag och på vilket sätt inhämtas och integreras lokal 
kunskap i planeringsarbetet? Hur kommer myndigheternas och statens närvaro till uttryck i 
det lokala sammanhanget? 
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• Hur är närvaron eller ”närheten” av ekonomiska institutioner i lokalsamhället. 
Exempelvis vilka arbetstillfällen det finns? Vilka ekonomiska resurser finns det tillgängliga 
gör gemensamma projekt eller investeringar? Hur ser mobiliteten ut och vilka typer av hinder 
finns för rörlighet?

• På vilket sker interaktionen mellan människor, verksamheter och organisationer. 
Exempelvis, hur samverkar och möts de lokala verksamheter, invånare, företag i området? 
Vilka forum, lokaler och platser är tillgängliga för möten och interaktion i lokalsamhället? 
Det vill säga, miljöer som reellt tillgängliga och möjliga att använda när behov uppstår.

• Hur ser maktstrukturer ut, vilka grupper kommer till tals och vilka exkluderas 
medvetet eller omedvetet. Exempelvis, vilka är de tongivande föreningar, intressenter och 
aktörer? Vilka grupper eller perspektiv kommer inte till tals? Hur sker representationen av 
olika grupper och behov i lokalsamhället?

• Hur väl aktörer känner varandra, delar problembild, värden och idéer om vad som 
skall åstadkommas. Exempelvis, finns det tillitsfulla och upparbetade relationer och ett 
pågående samtal kring lokal utveckling? Hur sker kommunikationen och är människor med-
vetna om Kraftsamlingen och lokala utmaningar? Hur väl delar aktörer problembilden?

Kraftsamlingens organisation, sammansättning av aktörer, ansvarsfördelning, roller, nätverk och 
tillgängliga resurser kommer påverka mängden och kvaliteten av det institutionella kapitalet som i sin 
tur har potentialen att stärka kollektiv handling och problemlösning. Det upparbetade institutionella 
kapitalet kan exempelvis bidra till att privata företag hjälper till med finansiella medel, att akademin 
tillhandahåller forskningskompetens eller att politiker agerar snabbt i sina respektive facknämnd för 
att genomföra investeringar baserat på identifierade lokala utmaningar. Kraftsamlingen måste vara 
lyhörd för rådande brister och avsaknandet av relevanta strukturer, gränssnitt eller relationer i lokal-
samhället för att kunna rigga Kraftsamlingsarbetet och skapa nödvändiga organisatoriska (formella) 
eller informella strukturer. I Kraftsamling Sjöbo byggdes exempelvis både formella och informella 
strukturer upp allt eftersom behovet uppstod. En viktig lärdom är att det är viktigt att process- eller 
projektledaren får detta mandat och möjlighet att agera och skapa nödvändiga strukturer. 

Gemensam tackling av samhällsutmaningar 

One of the basic lessons of a problem-oriented strategy is this: organize the resources around the problem 

and avoid the temptation to force the problem into machinery created for anotherpurpose.

(Sparrow, 2000, p. 218)

Kraftsamlingen går i grunden ut på att tackla samhällsutmaningar. C. E. Lindblom (1979) använde 
medvetet begreppet tackla problem istället för problemlösning när det kom till samhälleliga utmaningar. 
Ordet ”problemlösning” indikerar att det finns ett avgränsat problem och att det finns mer eller mindre 
enkla lösningar vilket inte är applicerbart på komplexa och sammansatta samhällsutmaningar. (Head 
& Alford, 2015) Ordet tackling innebär en förskjutning från individuell problemlösning till på vilket 
sätt arbetet organiseras praktiskt och gemensamt. Ordet problem härstammar från grekiskan och 
betyder ungefär ”hinder framför en”. Ordet problem pekar således på en konkret situation där någon 
inte anser som önskvärd och som följaktligen kräver någon slags åtgärd eller lösning. 

Problemet kan vara antingen tydligt och väldefinierat eller otydlig och flerdimensionellt. Ett väldefi-
nierat problem kan exempelvis formuleras på följande sätt: ”det saknas ställplats för husbilar i centrum”. 
Arbetet med att tackla problemet kommer exempelvis drivas av frågan: ”var är det bästa stället att ställa 
husbilar i centrum?”. Här handlar det exempelvis om att inkludera trafikplanerare, samhällsplanerare, 
politiker, sakkunniga, markägare, parkeringsbolag och turismutvecklare för att tillsammans hitta ett 
antal alternativ som kan presenteras för politiskt beslut. Ett otydligt problem kan exempelvis formu-
leras på följande sätt: ”ökad nedskräpning i stadsdelen Sjöbo”. En sådan öppen problemformulering 
kräver en utforskande process där aktörer först måste ta reda på orsakerna bakom nedskräpningarna, 
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innan nästa steg kan tas och insatser planeras. Det gäller att undvika att ”skapa precisa lösningar på 
fel problem” som Mitroff (1998) humoristiskt uttryckte det.

Denna typ av utforskande process kan innebära att arbetet med att tackla problemet ändrar riktning 
och fokus beroende på vilken kunskap som framträder. Exempelvis, beror nedskräpningen i stadsdelen 
på okunskap hos invånarna eller saknas det sätt att bli av med sitt avfall? (e.g. Jonasson, Andersson, 
Jahnke, Fernqvist, & Hedenstedt, 2018) Beroende på det utforskande arbetet uppdagas olika hand-
lingsalternativ, möjliga scenarier och nödvändiga organisatoriska strategier skapas. Exempelvis kan 
varierande experter, förvaltningar och intressenter behöva inkluderas när en viss kunskapsbild fram-
träder. Det vill säga, det är inte alltid möjligt att på förhand veta vad som kommer att ske och vilka 
aktörer som kommer att behöva involveras när komplexa frågor tacklas. Det utforskande arbetet kan 
också innebära att de egna organisatoriska bristerna synliggörs vilket innebär att organisationsföränd-
ring måste initieras. Studier visar även vikten av att betrakta vissa synliga problem som en konsekvens 
av ”större problem”. (Harris, 2005) Med andra ord kan proaktiva insatser och åtgärder behöva riktas 
på de faktorer som orsakar det problemet som är synligt och uppenbart. 

Med andra ord behöver det ”enkla-synliga” problemen åtgärdas reaktivt samtidigt som arbetet startar 
med proaktiv tackling av grundorsakerna:

A problem-solving approach focuses police work on keeping public safety issues from arising

or at least on minimizing them by forcing police to look for patterns in crime and disorder. This

means that police begin to view each incident as a symptom of a larger problem. Solving the larger

problem will be the most effective possible option for minimizing future problems. 

(Harris, 2005,pp. 28–29)

Harris menar att olika former av partnerskap och gränsöverskridande samarbete är det mest effektiva 
sättet att tackla den ”större bilden”. Sammantaget kräver denna utforskande problemtackling ett visst 
mått av flexibilitet och anpassningsbarhet i organisationen. Stöttande ledarskap och en tillåtande 
organisationskultur är grundförutsättningar för effektiv problemtackling.

I komplexa och levande system som mänskliga samhällen finns varken tydliga problem eller självklara, 
enkla och universella lösningar. Problemen i den riktiga världen är stökiga eller vilda för att använda 
sig av en klassisk definition från planeringsforskarna Rittel and Webber (1973). Vilda problem uppstår 
på grund av att sociala, politiska och miljömässiga faktorer samspelar och är ömsesidig beroende. 
En viktig insikt är att åtgärder för ett visst problem kan skapa nya problem, någon annanstans eller i 
framtiden. Ett klassiskt exempel är miljonprogrammen. Miljonprogrammen ansågs vid tidpunkten 
som ett effektivt sätt att lösa bostadsbristen och höja levnadsstandarden för många, men skapade snart 
nya typer av oväntade problem och sociala utmaningar.  

Frågor och problem som berör mänskliga samhällen handlar i grunden om värderingar. Värderingar 
innebär att människor kan ha olika synsätt på problembilden, hur problemen skall tacklas och vilka 
lösningar som är eftersträvansvärda. Samhällsproblem har inte sällan en teknisk och social dimen-
sion. Det är viktigt att ta hänsyn till problemens moraliska och sociala dimensioner. En fråga som 
för en teknisk expert kan te sig som enkel kan snabbt bli komplex när aktörer inte är överens om mål 
eller värden. (se Figur 10). Exempelvis visar studier att när kriser uppstår tenderar organisationer 
och beslutsfattare mobilisera resurser och agera snabbt. Samtidigt är det svårare mobilisera kraft och 
engagemang när det kommer till långsiktiga satsningar eller förebyggande arbete (Head, 2019, p. 
190) Människor tenderar generellt att nedprioritera långsiktiga risker. För att kunna mobilisera kraft 
och resurser gäller det att åstadkomma en ”känsla av angelägenhet”, exempelvis för att kunna flytta 
problembilden högre upp på den politiska agendan. Exempelvis användes berättelser och rollspel i 
Kraftsamling Sjöbo för att rama in aktuella problembilden och motivera beslutsfattare att mobilisera 
resurser för Kraftsamling.
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Rittel och Webber (1973) argumenterade på ett övertygande sätt för att vilda problem kräver annor-
lunda angreppssätt. Det räcker inte med tekniskt kunnande eller ingenjörsmässig problemlösning. Det 
finns starka argument för att samhällsproblem kräver ett arbetssätt som är lyhört och demokratiskt i 
grunden. Arbetet bör ske stegvis genom prövande, experiment, utvärdering och ständig förankring 
(c.f. Popper, 1966/1945) Med andra ord bör problemtackling involvera en bred mångfald av aktörer – 
som kan variera över tid - som tillsammans fördjupar problemförståelsen, testar åtgärder i liten skala, 
utvärderar och skalar upp det som bevisligen fungerar. (c.f. Forsemalm, 2019) Rittel och Webber (1973) 
argumenterade också för ökad demokratisering och menade att fler aktörer och kunskapsperspektiv 
måste inkluderas i arbetet med att tackla samhällsutmaningar. Det är viktigt att åstadkomma en 
gemensam förhandling, gemensam förståelse och dialog mellan samhällsaktörer som samlas kring 
eventuella utmaningar som står i fokus i Kraftsamlingen.

Det är viktigt att vara medveten om att denna typ av prövande och osäker utforskandeprocess är ofta 
svår att åstadkomma i den traditionella byråkratin. Byråkratin är konstruerad för att arbeta linjärt och 
har starka gränser mellan beslutsnivåer, välfärdsområden och expertdomäner. Den offentliga byråkratin 
har generellt svårt att hantera ”misslyckanden” som följer av ett experimenterande arbetssätt. Dessa 
faktorer riskerar att skapa samarbetssvårigheter och svårigheter att mobilisera resurser och beslutsfat-
tande när situationen kräver det. En kultur som bygger på tillit och som accepterar misslyckande och 
osäkerhet är viktigt förutsättning Kraftsamlingen. Kraftsamlingen kan ses som ett komplement till 
den formella byråkratin där nödvändiga gränsöverskridande strukturer, team, funktioner och roller 
tillsätts under en begränsad tid. Några viktiga lärdomar från policyforskning:

• Komplexa system kan ”svara” på ett oväntat sätt. Detta kräver ett lyhört förhållningssätt, 
arbete som sker stegvis och där insatser och åtgärder utvärderas ständig. Exempelvis, genom små-
skaliga experiment, ständigt prövande och utvärderande. Det bör också finnas en beredskap 
för att kunna fånga upp och hantera nya problem som insatserna eller åtgärderna i sin tur 
genererar. Den offentliga byråkratin måste kunna ha beredskap för att kunna ”ta hand om” 
det som problemtacklingsprocessen producerar. Exempelvis mobilisera resurser eller besluts-
fattande över nämnds- eller förvaltningsgränser. Vissa test eller experiment kan behöva 
extern finansiering.

• Problembilden måste byggas upp stegvis. Detta innebär att problemen måste struktureras 
och problembilden byggas upp tillsammans med beslutsfattare, intressenter och professionen. Detta 
är ett arbetsmoment som bäst beskrivs med metaforen ”pusslande” där bilden blir allt tydli-
gare allteftersom arbetet fortskrider.

• Det är viktigt att det avsätts mycket tid och resurser för att stanna kvar i problemati-
seringsfasen. Det vill säga, det måste finnas organisatoriska resurser för att kunna organisera 
arbetet som gör det möjligt att verkligen bli överens om problembild och vilka delar som är viktiga 
att adressera.

• Det är viktigt att inkludera de aktörer som berörs av arbetet eller som har rådighet 
för någon del av frågan. Det vill säga, det är viktigt att knyta till sig relevanta myndigheter, 
organisationer, politiska strukturer eller målgrupp. 

Beroende på Kraftsamlingens fokus och frågornas svårighets- eller komplexitetsgrad kan 
Kraftsamlingen behöva resurssättas och stärkas med specifika kompetenser och roller. Exempelvis, 
när handlar det om värderingsfrågor som kan leda till intresse- eller värdekonflikter kan en facilitator 
eller liknande kompetens behövas i arbetet. Ett sätt att förbereda organisationen är att reflektera över 
vilken typ av problem det handlar om som Kraftsamlingen förväntas att tackla. Studier visar exem-
pelvis att det kan vara svårt att förstå varandra över professionella gränser (e.g. Styhre, 2013), vilket 
är en situation som måste hanteras praktiskt under arbetet med problemtackling.  

Problem kan definieras utifrån en ökad svårighetsskala: enkla, skavande, trassliga och stökiga. (se 
Figur 10). Det är viktigt att vara medveten om att trassliga och stökiga situationer kräver facilitering, 
dialog, ständig förankring och resurser för att kunna hanteras. Utmaningen att tackla problem blir 
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sannolikt större när flera olika organisationer deltar tack vare varierande organisatoriska förutsätt-
ningar och kulturer som överlappar. Gränsöverskridande samarbete innebär en ständig förhandling 
och samtal om vad som bör göras, när och av vem. Arbetssättet liknar mer orkestrering snarare än 
styrning eller projektledning. När arbetet sker på ett gränsöverskridande sätt krävs någon form av 
gränsgångarroll som stärker samarbetet och ökar därmed förmågan att tackla problem. (c.f. Ernits, 
2020; van Meerkerk & Edelenbos, 2020) Det måste också finnas organisatorisk beredskap eller 
acceptans hos de medverkande organisationerna att implementera och genomföra de åtgärder som 
Kraftsamlingen har enats kring. Detta förutsätter att medverkande organisationer (dess respektive 
beslutsfattare, profession och administration) ser Kraftsamlingen som legitimt arbetssätt.

Problemens dubbla natur
Ett sätt att angripa ett problem är att förtydliga problemets dimensioner dels utifrån teknisk kunskap 
respektive sociala värden. (se Figur 13) Många problem som hanteras av Kraftsamlingsteamet är sam-
mansatta av sociala och kunskapsmässiga beståndsdelar och det tar både tid och resurser för att nysta 
upp sambanden, komma överens och etablera samsyn kring problembilden. Modellen som framgår 
i Figur 13 kan användas för att förstå vart Kraftsamlingsteamet, beslutsfattare eller organisation står i 
relation till problemet som ska hanteras. 

Problemen måste ”struktureras” för att kunna bli praktisk hanterbar. (c.f. Hoppe, 2010) Beroende på 
vart man står så handlar det om att åstadkomma en gruppmässig, professionell och/eller organisatorisk 
förflyttning från exempelvis ostrukturerade eller lagom strukturerade problem till strukturerade problem, 
beroende på startpunkt och problemets karaktär. Denna förflyttning illustreras med hjälp av pilarna 
A, B och C i figuren nedan. Vissa problem kräver fokus på kunskapsproduktion medan andra problem 
kräver större fokus på att åstadkomma enighet och samsyn. Riktigt stökiga problem kan kräva både-
och. Det som inledningsvis upplevdes som enkelt kan snabbt bli stökigt när nya rön tillträder eller 
när nya aktörer inträder på scenen. Nedan följer en kort genomgång av respektive problemkategori.

FIGUR 13. Strukturering av prob-
lem. Pilarna A, B och C indikerar 
olika aktiviteter som måste till för 
att förflytta en lagom, eller ostruk-
turerad problemställning till ett 
strukturerat tillstånd, där aktörer 
är överens kring värden och 
kunskapen som finns tillgänglig. 
Modell inspirerad av Hoppe (2010).
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Ostrukturerade problem 
Vissa typer av problem kan innebära att det saknas kunskap, att det råder osäkerhet kring vilken 
kunskap som krävs, samt att aktörerna inte är överens om huruvida ett ”problem” är ett problem över-
huvudtaget, eller ifall organisationen överhuvudtaget borde befatta sig med en viss fråga. Ett sådant 
läge innebär enligt modellen att problemet är ostrukturerat och att det krävs en dubbel hantering av 
frågan, både för att få klarhet i kunskapsläget och för att bli överens. Ett sådant ostrukturerat problem 
kräver ett större mått av facilitering, kompromisser, diplomati och förhandlingar; och kan innebära 
mer omfattande kunskapsproduktion, datainhämtning och arbete med analys. Det kan även innebära 
att extern kompetens, som konsulter eller forskare måste involveras i högre grad. Här blir även gränsö-
verskridande beslutsstrukturer avgörande för att kunna driva vidare en problemtacklingsprocess som 
involverar många olika aktörer och organisationer. Ett annat eventuellt scenario är att aktörerna inte 
delar syn på vilket sätt en fråga ska organiseras eller resurssättas, hur relevant kompetens ska knytas 
till arbetet eller hur en lösning ska implementeras och genomföras. 

Här följer några erfarenheter från Kraftsamling Sjöbo och Projektstudioarbete:

• Ha en tydlig och dedikerad faciliterare i Kraftsamlingsteamet som fokuserar på grupp- 
dynamik, att skapa god stämning och att bygga teamkänsla. 

• Skapa förutsättningar för professionen och intressenter att komma till tals. 

• Skapa förutsättningar för professionella bedömningar över professionsgränser.

• Skapa en miljö som upplevs som tillåtande och annorlunda jämfört med de rum och miljöer 
som förknippas med den organisatoriska vardagen. Även ritualer och symboler kan skapa 
denna typ av mentala skifte. Övningar som ”Sex tänkande hattar” kan hjälpa till att växla 
roller och perspektiv.38

• Etablera en tydlig gränsöverskridande beslutsinfrastruktur runt Kraftsamlingen som kan 
hantera omställning, mobilisera resurser eller relevant kompetens, hantera målkonflikter, 
skapa legitimitet eller mobilisera för nödvändiga beslut. Det är viktigt att processledaren  
får möjlighet att eskalera viktiga konflikter till beslutsinfrastrukturen, som Styrgruppen eller 
den Politiska ledningsgruppen.

Lagom ostrukturerade problem 
Det finns situationer där deltagare delar mål och värden men där kunskapsläget är ovisst. Det kan 
handla om att det saknas relevant kompetens i organisationen, att fenomenet är okänt, eller att det krävs 
ny kunskap för att förstå problemet. Sådana problem kan förstås som lagom ostrukturerade. Ett lagom 
ostrukturerat problem innebär att Kraftsamlingsteamet kan primärt fokusera på kunskapsprocesser 
och behöver således inte lägga lika mycket tid och resurser på att etablera samsyn eller komma överens. 
I modellen illustreras detta av Pil B. Andra typer av problem innebär att det finns etablerad kunskap, 
men aktörerna delar av varierande skäl inte syn på värden eller mål. Vid denna typ av problem måste 
Kraftsamlingsteamet fokusera på att bli överens internt eller i relevanta delar av organisationen. Detta 
innebär också att det sociala samspelet i större grad måste faciliteras och processledas. Ett större fokus 
bör ligga på meningsskapande, förhandling, konflikthantering och att lyssna in varandras perspektiv 
och farhågor. I modellen på vänster sida (Figur 13) illustreras detta med hjälp av Pil C.

38  För liknande verktyg se Kumar (2013) samt Nilsson, Ericson, and Törlind (2015) 
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FIGUR 14. Medskapande och delaktighet – fem sammansatta faser (Källa: Kairos/S2020)

B1. Medskapande som process
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      2020-01-10

Gemensam handlingsplan för ett socialt hållbart Sjöbo 2020

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade år 2017 att satsa på ett ytterligare socialt investeringsprojekt, en för-
valtningsövergripande kraftsamling för att gemensamt mobilisera för en positiv samhällsutveck-
ling på Sjöbo och motverka de sociala utmaningar som framhållits i Välfärdsbokslutet. Fritid- och 
Folkhälsoförvaltningen fick i uppdrag att samordna Kraftsamlingen och har anställt en projekt- och 
processledare under 2018-2020. I uppdraget ingick att samla en förvaltningsövergripande projektgrupp 
som tillsammans skulle ta fram en handlingsplan. Projektgruppen träffades första gången i november 
2018 och arbetade sedan i processform fram en handlingsplan under 2019. Genom att inventera vad 
som görs, identifiera luckor och diskutera utmaningar och hinder framträdde slutligen en gemensam 
handlingsplan. Planen godkändes av styrgruppen för Kraftsamling Sjöbo i januari 2020 då styrgruppen 
också ställde sig bakom ett fortsatt arbete även efter projekttid. Projektledaren har arbetat fram en 
uppföljningsmodell (ett årshjul) som ligger till grund för uppföljningen av handlingsplanen. Tanken 
är ett systematiskt uppföljningsarbete där arbetet följs upp årligen mot uppsatta mål samt analyseras 
för att göra nya prioriteringar. 

Kraftsamlingens övergripande mål är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående 
område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.

Till det finns delmål som adresserar de sociala utmaningar som råder på Sjöbo:

• förbättrade skolresultat

• ökad meningsfull fritid

• ökad meningsfull sysselsättning

• ökat deltagande i föreningslivet

• ökad trygghet

• ökad psykisk hälsa

• fler sociala relationer 

• ökad delaktighet och inflytande i samhället
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Handlingsplan för ett socialt hållbart Sjöbo 2020

VAD - Identifiering för-
bättringar

HUR ska det genomföras? VEM ansvarar för att 
det blir genomfört?

NÄR ska det  
genomföras?

1. Utveckla sam-
verkan mellan 
Familjecentralen, 
grundskola och föräld-
rar till barn upp till 12 
år.

Familjecentralen får en utökad 
tjänst till att innefatta en 
koordinatorsroll för samverkan 
mellan förvaltningarna (IFO, 
FSF, GRF) samt VG-Regionen 
(BVC, BUP).

En dialog förs mellan 
”Kraftsamlingen” och ”Ett soci-
alt hållbart Borås”

Det är önskvärt att det görs en 
pilot på Sjöbo samt att det görs 
i samarbete med ”Ett socialt 
hållbart Borås”

(GRF, IFO och FSF) 

GRF ansvarar för 
uppföljning

2020

2. Få fler barn till öppna 
förskolan och förskolan.

Uppsökande verksamhet som 
sker i anslutning till familje-
centralen på Sjöbo.

(FSF)
FSF ansvarar för 
uppföljning

Pågår, Började i 
maj 2019.

3. Utveckla arbetet med 
barn och unga i riskzon.

Tydliggöra former för hur vi 
kan utveckla arbetet i Sjöbos 
Barn och Unga nätverk.

Följa upp Västbus- och SIP-
gruppernas mötesformer för 
att få mötena mer verknings-
fulla och beslutsfattande. 

Utveckla motivationsarbete 
gentemot vårdnadshavare som 
inte ger sitt medgivande till att 
ta upp ärenden i SSPF-möten. 
GRF behöver få hjälp med kom-
petensutveckling i denna fråga, 
ex av IFO eller FOF.

(FOF, IFO, GRF) 

FOF ansvarar för 
uppföljning

2020

4. Utveckla föräldra-
stödet, främjande och 
förebyggande insatser 
redan i förskolan och 
insatser kring hela 
familjen. 

Planera och genomföra före-
läsningar och dialogforum för 
vårdnadshavare till barn i för-
skolan och grundskolan kring:
Vad föräldraskapet innebär, 
kopplat till barnets bästa och 
definiera vad som är barnets 
”bästa”.
Skärm- och sömntid
Kost och motion
Fånga upp familjer med låg 
närvaro på förskolan
Utveckla stöd för inlärning av 
språk och läsning.

Inkludera vårdnadshavare till 
barn med funktionsnedsätt-
ningar

Undersöka vad det finns för 
föräldramötesmaterial som 
innehåller frågor kring t ex 
självkänsla, trygghet, ansvar, 
samarbete och som kan bidra 
till att vårdnadshavare ser för-
äldramöten som mer värdefulla.

(FOF, Kultur, GRF, FSF, 
SOF) 

FOF ansvarar för 
uppföljning

2020
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5. Utveckla arbetet med 
föräldraråd i syfte att 
öka samverkan mellan 
hem och skola samt öka 
vårdnadshavares delak-
tighet och inflytande.

Förväntansdialog i grundsko-
lan och förskolan: 
Dialog om grundskolans och 
förskolans uppdrag
Dialog om vad som kan förvän-
tas av vårdnadshavare och vad 
som kan förväntas av personal, 
för våra barn och elevers bästa

Samverkan på grupp- och/
eller organisationsnivå mellan 
föräldrar och skolan/förskolan, 
utifrån uppkomna behov.

(GRF, FSF) 

GRF ansvarar för 
uppföljning 

2020

6. Stärka samverkan 
mellan föreningar, 
öppen ungdomsverk-
samhet, kultur och 
skolor för att tillsam-
mans skapa aktiviteter, 
i syfte att öka delta-
gande i föreningslivet.

Bjuda in många olika fören-
ingar för att täcka in både 
idrotts- kultur och sociala 
aktiviteter. Inkludera funk-
tionshinder-föreningar. 
Arrangera föreningsdagar och 
aktivitetsdagar. Få VG Idrott att 
närma sig föreningarna. Fånga 
upp barnen redan i skolan och 
erbjuda aktiviteter direkt efter 
skolans slut. Även hitta en 
långsiktighet i aktiviteter. 

(FOF, Kultur, VÄF, 
GRF, SOF)

FOF ansvarar för 
uppföljning

2020

7. Integrerad mötes-
plats för alla åldrar och 
kulturer.

Sjöbohuset (redan påbörjad 
process) med samlokali-
serad verksamhet mellan 
Mötesplats Sjöbo, öppen 
ungdomsverksamhet, bibli-
otek, Medborgarlabbet och 
Förenings-alliansen. Viktigt att 
lokaler får användas av flera 
verksamheter och föreningar 
samt att invånare får vara med 
i utvecklingen. 

Sträva efter att få in även soci-
alrådgivare i Sjöbohuset.

(FOF, Kultur, VÄF, AB 
Bostäder)

FOF ansvarar för 
uppföljning

Beslut i FOF- och 
Kulturnämnden 
2019. För beslut i 
KS våren 2020, 

8. Kommunicera det 
som redan finns/görs 
samt utveckla nya 
insatser som bidrar till 
meningsfull fritid.

Utveckla samverkan i planering 
av aktiviteter utifrån olika mål-
gruppers behov. Sammanställa 
ett gemensamt Sjöboblad. 
Tillämpa tillgänglighetsper-
spektivet i kommunikation. Ta 
fram en kommunikationsplan. 

(FOF, Kultur, VÄF, 
SOF, ALF, IFO och AB 
Bostäder)

FOF ansvarar för 
uppföljning 

2020 

9. Säkerställa att 
Medborgarlabbet lever 
kvar efter projekttid.

Medborgarlabbet som funktion 
flyttar in i framtida Sjöbohus. 
Alternativt att funktionen 
lever kvar genom Mötesplats 
Sjöbo. En förutsättning är 
att Medborgarlabbet ingår i 
uppdragsbeskrivning för den 
verksamhet som ska vävas i 
samman med.

(FOF)

FOF ansvarar för 
uppföljning

2020-2021

10. Arbeta för att funk-
tionen stadsdelsvärdar/
trygghetsvärdar 
kommer in i ordinarie 
verksamhet

Utvärderingar har gjorts och 
man har sett vikten av att de 
ska finnas kvar i området. 
Fortsatt utvärdera för att kunna 
säkerställa att det ger förväntat 
resultat.
Underlag för politiskt beslut 
som baseras på de utvärde-
ringar som genomförts. 

(ALF)

ALF ansvarar för 
uppföljning

2020 



73  

11. Utveckla insatser för 
människor som idag 
står utan sysselsätt-
ning.

Identifiera målgrupper som 
berörs och vilka behov som ska 
tillgodoses. Identifiera vilka 
parter som behöver delta i 
samverkan. Utgå från pågående 
projekt och ta del av resultatet 
för fortsatt utveckling och för-
slag till nya aktiviteter.

(ALF, IFO, SOF, 
Näringsliv, AB 
Bostäder)

ALF ansvarar för 
uppföljning

2020

12. Skolungdomars sam-
verkan i näringslivet 
och kommunen.

Förbereda skolungdomar inför 
arbetslivet. Utveckla fler prak-
tikplatser, feriejobb och studie-
besök. Företagen kan komma 
och presentera sig i skolorna. 
Utveckla skolungdomars kun-
skap om näringslivet och vilka 
möjligheter som finns. 

(GRF, ALF, Näringsliv) 

GRF ansvarar för 
uppföljning

2020

13. Utveckla Sjöbos 
utemiljöer

a) Rusta upp Sjöbo Torg utifrån 
framtagen förändringsplan.

b) Arbeta mer med stadsodling

c) Skapa naturliga mötesplatser 
ute

d) Mer planteringar, plantera 
tillsammans med hyresgäster.

e) Anlägga discgolfbana utifrån 
medborgarinitiativ samt invig-
ning av banan.

(TEK, FOF och AB 
Bostäder)
TEK ansvarar för 
uppföljning 

(AB Bostäder)
AB Bostäder ansvarar 
för uppföljning
(AB Bostäder, TEK, 
FOF)
AB Bostäder ansvarar 
för uppföljning
(AB Bostäder)
AB Bostäder ansvarar 
för uppföljning
(TEK, FOF, Borås GIF 
och IK Ymer)
TEK ansvarar för 
uppföljning

2019-2020

14. Kompetenshöjande 
insatser gällande funk-
tionsnedsättningar

Utbilda medarbetare som 
arbetar inom de olika sam-
hällsfunktionerna på Sjöbo. 
Utbildning finns i Borås stads 
regi som samordnas av Hera.

(SOF, FOF, VÄF, Kultur 
och AB Bostäder)

SOF ansvarar för 
uppföljning

2020

15. Belysa sociala 
värden i samhällsplane-
ringen på Sjöbo 

Testa och utveckla metod som 
belyser sociala effekter och 
värden av investeringar på 
Sjöbo inom ramen för SIGURD 
projektet.

(SHB, SLK, FOF)

FOF ansvarar för 
uppföljning

2020-2021

16. Utreda möjligheten 
att anlägga ett nytt fri-
lufts- och rekreations-
område på Sjöbo 

Genomföra en 2-3 dagars 
projektstudio med berörda 
förvaltningar och bolag. En 
projektstudioledare från FOF 
och en projektstudioledare från 
SHB processleder och doku-
menterar dagarna.

(FOF, SHB)

FOF ansvarar för 
uppföljning

2020

17. Långsiktig politisk 
prioritering på Sjöbo.

Säkerställa att handlingspla-
nen fortlever efter projekttid. 
Utse samordnare som ansvarar 
för fortsatt uppföljning och 
framtagande av nya utveck-
lingsområden. Besluta om att 
arbetsgruppen får fortsatt 
mandat att arbeta med hand-
lingsplanen. 

(Styrgruppen för 
Kraftsamling)

FOF ansvarar för 
uppföljning

2020
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1. Info om idébidrag

3. Skriver ansökan
Webb/blankett

4. Sjöborådet granskar 
ansökning

5. Idébärare testar idé 6. Resultat presenteras  
för Sjöboråd 

Bidragssökande får utveckla sin 
idé och försöka söka medel igen 
eller få hjälp md att söka medel 

från andra organisationer

2. Sjöbo invånare/aktör 
har en idé om att 
utveckla Sjöbo

Ansökan
beviljad

7. Utvärdering av 
resultat

Avslag

Mötesplatsverksamheter 
på Sjöbo stöttar invånare 
i att skriva ansökan

FIGUR 15. Processen för hur invånare kan söka medel för innovations- 
och utvecklingsprojekt. Exempel från Kraftsamling Sjöbo.

B3. Innovationspotten
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Inledning
September 2017 beslutade kommunstyrelsen i Borås Stad att göra en treårig tvärsektoriell satsning 
på ett område. Fritids- och folkhälsonämnden fick i uppdrag att genomföra en Kraftsamling för en 
hållbar stadsdel. Jag fick uppdraget som projektledare i december 2017 och har sedan dess knutit ett 
hundratal nya relationer som varit givande på en personlig plan och avgörande för projektets resultat. 
Det har varit en resa med många trasslande möten, prövande med varierat resultat och många nya 
insikter som fötts. Styrkan i projektet har varit en stöttande ledning, det interna breda deltagandet 
inom Borås Stad med olika viktiga kompetenser samt externa parter med sina expertkunskaper. Utan 
allas förtroende och tålamod skulle inte erfarenheter och lärdomar vuxit fram. Ett stort tack för allas 
engagemang och många kloka tankar! 

Jag vill dela med mig av vår resa och har därför tillsammans med Heiti Ernits från RISE (Research 
Institute of Sweden) sammanfattat lärdomar, arbetssätt och metoder i en metodbok ”Kraftsamling 
– ett förebyggande arbetssätt för tackling av samhällsutmaningar. Denna skrift är en kortversion av 
metodboken som kan ses som en handbok, med ett större fokus på Kraftsamlingens arbetssätt och 
metoder.

Vill man läsa metodboken i sin helhet finns den att ladda ner på boras.se samt på 
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1500728&dswid=-4858

Jag hoppas innehållet kan inspirera och vara till stöd för fler områdesomvandlingar i stort och smått.

December 2020
/Pia Essunger, projektledare Kraftsamling Sjöbo
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad

Bakgrund
Arbetssätt och metoder som beskrivs i metodboken bygger på erfarenheter från projekt Kraftsamling 
Sjöbo. Projektet har utvecklat och testat för kommunen nya arbetssätt som skall göra det möjligt att 
tackla samhällsutmaningar i ett avgränsat geografiskt område. Kraftsamling Sjöbo växte fram ur en 
problembild som var kopplad till stadsdelen Sjöbo. Kraftsamlingen var delvis sprungen ur de insikter 
och erfarenheter som Borås Stad hade gjort kring tidigare satsningar på Sjöbo, Sociala Investeringar, 
Välfärdsboksluten och Innovationsplattform Norrby och Innovationsplattform Borås.

Kraftsamling Sjöbo hade som målsättning att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående 
område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. Arbetet genomsyrades 
av medskapande som filosofi och arbetssätt. Detta innebar att de som bor och verkar i området 
skulle göras delaktiga i arbetet. Det vill säga, kunskap, frågeställningar, planer och åtgärder skulle 
formuleras tillsammans med professioner, politiker, invånare, företag, myndigheter och föreningsliv. 
Under Kraftsamlingens första år utvecklades organisationsmiljön, medborgarlabb, arbetet med att 
identifiera samhällsutmaningar och ny kunskap. Samtidigt etablerades nödvändiga relationer mellan 
kommunala förvaltningar, myndigheter, invånare, regionen, bostadsbolag, föreningar och företag. 
Nya samarbetsforum och gränsöverskridande arbetssätt växte fram. Kunskap utvecklades gemensamt, 
åtgärder identifierades och åtgärdsplaner togs fram och beslutades av projektets ledning. Till sist 
implementerades gynnsamma arbetssätt och metoder såsom förvaltningsövergripande samverkan 
kring handlingsplan, fysiska omvandlingsprocesser och Medborgarlabbet i ordinarie strukturer. 

Arbetssättet har studerats och dokumenterats av Högskolan i Borås och RISE. Är man intresserad 
av att fördjupa sig i följeforskningen så finns en rapport ”Ledarskap i mellanrummen, skriven av    
Heiti Ernits att ladda ner på diva-portal.org.
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Processledare spelar en 
avgörande roll för ett 
fungerande gränsöverskri-
dande samarbete.

Etablera en tillåtande och 
kreativ miljö där professio-
nen, invånare och civilsam-
hället kan mötas kring 
lokala utmaningar.

Jobba intensivt, kunskaps- 
och utmaningsdrivet med 
att tackla problem.

Att bygga relationer och 
arbeta med stadsdelsom-
vandling tar tid, man 
behöver hålla i och hålla ut. 

Medskapande kräver aktiv 
facilitering och det 
behöver ges förutsätt-
ningar för den tid det 
kräver. 

Stöttande chefer och 
ledning som förankrar och 
löser mål-, värde- och 
resurskonflikter som 
uppstår.

Viktigt att etablera tillitsfulla 
relationer mellan förvalt-
ningar och mellan kommunen 
och lokalsamhället.

Skapa tillfällen som gör 
möjligt att stanna kvar i 
konfliktfyllda situationer och 
där aktörer kan uppmärk-
samt lyssna på varandras 
synpunkter, kunskaper, behov, 
kritik och farhågor.

Medskapande arbetssätt 
måste utgå från lokala 
förutsättningar i form av 
lokala nätverk, relationer, 
kompetens och behov. 

Bygg kunskap och insikter 
stegvis – exempelvis genom 
experiment och utvärde-
rande.

Tio viktigaste lärdomar



FIGUR 1. Bilden visar på en förflyttning från att förvaltningar arbetar i stuprör kring ”sina” 
frågor till att gemensamt kraftsamla, ta vara på kompetenser, få till ett gemensamt lärande för 
att tillsammans lösa utmaningar. (Illustration: Jackie Forzelius)

6 
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Vad är Kraftsamling?
Kraftsamling handlar om en mobilisering av resurser och gemensamma krafter kring någon form 
av utmaning eller ett gemensamt mål för att stärka ett geografiskt område och dess förutsättningar 
att utvecklas till en hälsosam, levande och trygg plats där människor möts och innovationer skapas. 
Det tillfälliga, utmaningsdrivna och fokuserade arbetssättet är inte någonting nytt utifrån ett inter-
nationellt och historiskt perspektiv. Liknande arbetssätt har genomförts världen över, studerats ingå-
ende och åstadkommit varierande resultat. (c.f. Hall, 1980; Selznick, 1984/1949; Warren, Rose, & 
Bergunder, 1974)

Tillfälliga och utmaningsdrivna arbetssätt har ökat i popularitet under de senaste decennierna. Den 
stora skillnaden idag är att fler aktörer förutsätts vara delaktiga i områdesutveckling, vilket innebär 
ökade krav på olika former av partnerskap eller gränsöverskridande projekt som samlar ideella krafter, 
företag, offentliga aktörer, forskare och invånare. Detta innebär ett större fokus på förhandling mellan 
människor och behovet av bred förankring över ansvars- och intressegränser.

Initiativ till en Kraftsamling kan komma från professionen, politiker, akademin, myndigheter, civil-
samhället eller invånare. Det vill säga, initiativförslaget kan komma från varierande håll, men det är 
upp till ansvariga politiker i dialog med förvaltningsledning att besluta huruvida en Kraftsamling 
skall ske i ett föreslaget område.

Modellen för Kraftsamlingsarbete
Kraftsamlingen är ett systematiskt gränsöverskridande arbetssätt för gemensam tackling av samhälls-
utmaningar på ett geografiskt avgränsat område. Då ett område är sammansatt av många olika aktörer 
behöver Kraftsamlingen vara ”lyhörd” och ske på ett stegvis och prövande sätt. Kraftsamlingar följer 
inte en linjär logik, utan behöver ibland fördjupa vissa aspekter och revidera sina tidigare antaganden. 
Det kan innebära förändringar och omställningar när ny kunskap uppstår eller på grund av händelser 
i omvärlden eller i organisationen. Det är viktigt att vara öppen för att nya Kraftsamlingsdeltagare kan 
behöva utökas eller att sammansättningar kan behöva förändras. Det kan också hända att etablerad 
problembild behöver förkastas och ny problembild etableras; eller att fler externa aktörer behöver 
blandas in när sambanden blivit allt tydligare kring en viss problembild. Arbetssättet är således agilt, 
vilket kräver flexibel organisation, stödjande chefer och kommunledning som hjälper till med trans-
parens, omprioriteringar, förtydligande av mandat, hantering av mål/värdekonflikter eller fördelning 
av resurser vid behov.

Målet med en Kraftsamling är att tillsammans med en bredd av aktörer initiera långsiktiga strukturer 
för områdesomvandling. Det är viktigt att påpeka att Kraftsamlingsmodellen inte är en mall som ska 
följas, utan skall snarare ses som en guide till hur en kraftsamling kan läggas upp baserat på goda 
erfarenheter och teori. Kraftsamlingen bygger på två delar som följer på varandra: 

1. Kraftsamlingsdelen som pågår under tre år.

2. Utträdesdelen som pågår i två år. Då sker implementering av de strukturer och verksamhets-
förändringar som arbetet i första delen har identifierats som nödvändiga för omställning.
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FIGUR 2. Kraftsamlingsmodellen som beskriver kraftsamlingens fyra faser, processen  
från initiativ till implementering. (Illustration: Jackie Forzelius)

Kraftsamlingsfasen kan i sin tur delas upp i fyra faser: 

• Initieringsfas –området väljs ut och mål och mission etableras.

• Uppbyggnadsfas – uppsättning av organisation, kartläggning, definition av ansvar, tilldel-
ning av resurser och etablering relevanta nätverk.

• Problemtacklingsfas – arbetet med att tackla utmaningar och utveckla det utvalda områ-
det.

• Implementerings- och förvaltningsfas – arbetet med att implementera, utveckla och för-
valta de strukturer och miljöer som bedöms som viktiga att upprätthålla 

Kraftsamlingens arbetssätt och metoder
Främjande och förebyggande
Kraftsamlingens fokus är att främja och stärka det som fungerar i lokalsamhället. Med andra ord 
stärka det som bevisligen fungerar och får verksamheter att fungera och människor att må bra. Det är 
bra att komplettera fakta med berättelser om vad som fungerar och får människor att må bra. Detta 
görs med fördel genom förberedda dialoger med dem det berör. Då är det viktigt att inte nöja sig 
med att ha en dialog med endast dem som besöker verksamheter, utan man behöver uppsöka forum 
för att höra fler röster. Det handlar också om att förebygga, bromsa eller motverka negativ social och 
ekonomisk utveckling. Det förebyggande och främjade arbetssättet förutsätter kunskap om de lokala 
sammanhangen och specifika utmaningarna. Kraftsamlingen måste bygga på aktuella forskningsrön, 
expertkunskap, erfarenhetsmässig kunskap och aktiv analys som omsätts stegvis till riktade åtgärder, 
insatser och proaktiv samhällsplanering.
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Det främjande och förebyggande arbetet i Kraftsamlingen fokuserar på befolkningsnivån och struktu-
rer. Både rådande strukturer och eventuella strukturer som saknas eller behöver förändras. Arbetssättet 
kompletterar således pågående verksamheter och insatser. Det kan exempelvis handla om förbättrad 
offentlig service och välfärdstjänster, stärkt utbildning, tillhandahålla mark eller lokaler för företag, 
organisationsförändringar, investeringar i lokalsamhället, nybyggnation, trygghetshöjande åtgärder 
i närmiljön, trafikåtgärder, folkhälsosatsningar, renovering eller upprustning av fysisk bebyggelse 
eller skapande av mötesplatser som möjliggör samarbete över gränser. Vilka insatser som bör ske och 
när, arbetas fram gemensamt av aktörerna som deltar i Kraftsamlingen baserat på lokala utmaningar, 
förutsättningar och de behov som invånare, verksamheter, företag eller civilsamhället lyfter fram.

Helhetssyn
Kraftsamlingen har en strävan att utgå från en helhetssyn, att kombinera sociala och individoriente-
rade insatser med åtgärder i den fysiska miljön och i boendeförhållandena. Det måste omfatta såväl 
områdesförnyelse, för att göra enskilda bostadsområden mer attraktiva, som planeringsåtgärder i 
syfte att skapa en fungerande helhet och binda samman olika delar av ett område. För att lyckas 
åstadkomma en helhetssyn krävs samverkan och ett gränsöverskridande arbete som samordnas av en 
tjänsteperson. Det behöver tydliggöras vem som har ansvaret för samordning. En ordinarie samord-
nare, utvecklingsledare eller en brobyggare mellan civilsamhället och offentlig sektor kan möjliggöra 
att det blir en variation mellan sociala och fysiska områdesinsatser, genom att lyssna in lokalsamhäl-
lets behov och idéer genom dialoger. Det är lätt att bortse från ansvaret att fungera som en idésluss 
mellan civilsamhället och offentlig verksamhet om inte det uttalas att vi ska arbeta med det . För att 
se till medborgarens bästa, vad som förenklar och förbättrar för medborgaren, behövs strategier och 
tydliggöranden i ansvar och roller och att fler tar ett gemensamt ansvar.

Experimenterande och prövande 
 Komplexa och sammansatta problem kräver ett stegvist arbetssätt som bygger på prövande och små-
skaliga test eller experiment. Det kan exempelvis handla om att kommunen testar nya metoder för 
delaktighet, metoder för att engagera föräldrar, metoder för att motverka negativa normer bland killar 
i skolan, tillfälliga åtgärder i trafikmiljön för att se hur trafiken förändras eller tillfällig platsutveckling 
för att se hur den tillfälligt konstruerade miljön eller resursen kommer att användas av invånare. De 
”experiment” som anses vara lyckade kan implementeras i ordinarie verksamhet. Det är viktigt att 
experiment och prövande bygger på kunskap och att utvärdering sker löpande. 

Stegvist arbetssätt
Kraftsamlingen är ett utforskande arbetssätt som driver processer framåt stegvis. Produktion av kun-
skap, professionella bedömningar och förhandlingar samspelar när problemen skall tacklas. Kunskap 
och insikter skapas steg för steg och kan förändras när ny kunskap uppstår. Förståelsen för olika 
perspektiv växer fram genom interaktion, lyssnande och samtal. Denna typ av utforskande arbetssätt 
minimerar risken för låsningar och strävan efter perfektion, det är tillåtet att misslyckas. Vidare ökar 
det samarbetet, känslan av delaktighet och medbestämmande hos deltagarna.

Arbeta för positiv identitet
Kraftsamlingens ambition är att skapa förutsättningar för området att utveckla positivt rykte, en 
positiv identifiering av sitt bostadsområde. I allt för många fall av områdesomvandlingar drabbas 
den av negativ mediebevakning vilket bidrar förstärkning av områdets dåliga rykte och låga status, 
vilket i sin tur påverkar tilliten och självkänslan bland befolkningen i området. Därför är det viktigt 
att arbeta aktivt med kommunikationsspridning och medvetet kommunicera positiva nyheter i olika 
mediekanaler och delge invånares egna positiva berättelser. Det kan också handla om att lyfta fram 
områdets historia och lokala särart samt att tillvarata lokala förmågor och områdets potential. Även 
evenemang som musikfestivaler, marknader, årliga områdesdagar och liknande kan medverka till 
positiv medial uppmärksamhet samtidigt som det är aktiviteter som bidrar till samhörighet. För att 
lyckas omvandla en negativ till positiv områdesidentitet krävs ett uttalat ansvar för vem som genomför 
kommunikationsinsatserna. Personen behöver inte ha specifik kompetens kring kommunikation då 
kommuner har kommunikatörer som är behjälpliga. Däremot behöver en person utses som samordnar 
kommunikationsinsatserna på området.
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FIGUR 3. Ett exempel från Kraftsamling Sjöbo där man kommunicerar det som sker allt eftersom i  
projektet genom en processkarta i ett synligt skyltfönster på Sjöbo Torg, vilket var ett sätt för att  
arbeta för positiv platsidentitet. (Bild: Borås Stad)

Processkartan på bilden ovan var en medveten strategi utifrån att vi vet att människors benägenhet 
att acceptera ett beslut ökar om man fått inblick i frågornas komplexitet och upplever processen som 
transparent och inkluderande. Då vi i projekt Kraftsamling Sjöbo exempelvis initierade processen med 
att bygga ett Sjöbohus och inte visste vad beslutet skulle bli, fanns en tanke med att vara transparent 
i processen för att öka acceptansen för beslutet bland medborgarna.

Samverkan 
Att genomföra områdesomvandling är komplext. För att förstå en plats eller ett område behöver man 
göra analyser och ha en kontinuerlig samverkan och löpande dialog med områdets skolor, fritidsverk-
samheter, kommunala förvaltningar, föreningar, näringsliv och boende. Alla intressenter som berörs av 
en områdesomvandling behöver involveras för att tillsammans arbeta fram gemensamma mål för ett 
område. För att åstadkomma gränsöverskridande samverkan spelar en utvecklingsledare, samordnare 
eller processledare en viktig roll. Det behövs en uttalad person som håller ihop alla trådar, följer upp 
hur samverkan fungerar, ser till att gemensamt planerade aktiviteter blir genomförda, tar nödvändiga 
beslut, vågar ifrågasätta saker som sker och sprida information över förvaltningsgränser. Erfarenheter 
från projektet visar på att det är viktigt att vara transparent som samordnare/processledare/utveck-
lingsledare i alla de processer som samordnas och processleds. Att dokumentera och delge den till 
alla berörda är viktigt för att skapa transparens genom hela processen. Det är viktigt att alla deltagare 
utgår från att alla har en unik kompetens att tillgå, att deltagare bidrar utifrån sina erfarenheter och 
att kunskap bildas tillsammans i dialog med berörda. I samverkan är det viktigt att ha prestigelösa 
relationer och skapa sig en förståelse för varandra och helheten i ett område. Det är vanligt att man 
ser till sin egen verksamhets bästa men man behöver göra en synvända och se det gemensamma målet 
för ett område, exempelvis att förbättra och förenkla för Boråsaren. 

Erfarenheter visar på att medskapande processer, då vi skapar frågor och lär oss om frågor tillsammans 
är gynnsamt för god samverkan. Med andra ord så kan vi i en medskapande process inte utgå från 
redan genomtänkta planer eller förslag till planer. Samverkan bygger på hög grad av delaktighet från 
samtliga samverkande parter. Ett exempel på medskapande process i projekt Kraftsamling Sjöbo är 
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den gränsöverskridande handlingsplanen som arbetades fram av en förvaltningsövergripande grupp 
på tretton tjänstepersoner. Framtagandet av handlingsplanen gjordes i form av en arbetsprocess med 
noggrant planerande av en processledare. Processledarens roll är att förflytta processen framåt utifrån 
olika faser. De olika faserna är (1) inventeringsfasen – vad görs redan idag, (2) identifieringsfasen – för-
bättringar och nya insatser, (3) hinderfasen – identifiera eventuella hinder och (4) prioriteringsfasen – 
skapa en samsyn i vad som ska mobiliseras. Ett förslag på handlingsplan finns som bilaga i metodboken. 

Delaktighet, medskapande och dialog 
Varför är delaktighet viktigt? Genom att lyssna till många olika röster kan vi tillvarata kunskap och få 
en djupare förståelse för ett aktuellt område och människorna som vistas där. Det ger oss ett bredare 
underlag och ökar våra möjligheter att skapa miljöer och aktiviteter som tillgodoser många olika 
behov. Därför behöver all områdesomvandling utgå från dem som bor i området och genomföras i 
samverkan mellan berörda. Det handlar om att fånga platsens och människornas berättelse om ett 
område och det görs bäst genom att föra en dialog med dem som bor och verkar i området. Den tid 
det tar att fånga upp de boendes synpunkter har vi många gånger igen i ett senare skede, genom att 
besluten då är väl förankrade i lokalsamhället. 

Modellen ovan visualiserar olika steg som är viktiga i en medskapande designprocess. Kärnan i med-
skapande designprocess är att få människor delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete vilket också 
är den största utmaningen. Därför är det av stor vikt att använda kreativa metoder för att motivera 
och inspirera människor som berörs av en fråga till att delta. Erfarenheter visar på att det är viktigt 
att invånare och andra aktörer känner att delaktigheten ”är på riktigt”, att det finns en beredskap att 
verkligen beakta de synpunkter och idéer som kommer fram för att uppnå motivation och engagemang. 
Därför är det bra att börja med att fundera över: 

FIGUR 4. Modell för att skapa delaktighet 
genom medskapande designprocess.  
(Illustration: Jackie Forzelius)
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• Varför vill vi bjuda in till delaktighet?

• Vilka värden hoppas vi på att det ska generera?

• På vilket sätt är frågorna viktiga för den som ska delta?

I arbetet med att göra lokalsamhället involverade i områdesomvandling behöver syfte och mål tydlig-
göras vid varje tillfälle som grupper bjuds in till någon form av delaktighet. För att nå olika grupper 
gäller det att använda såväl traditionella som nya sätt att bjuda in. Det är viktigt att tänka på att de 
inte endast är boende som är brukare av en plats, det kan behövas särskilda ansträngningar för att nå 
även representanter för föreningar, fastighetsägare, näringsidkare och andra verksamheter. Det har i 
många projekt visat sig framgångsrikt att utveckla formerna för kontakterna med allmänheten genom 
att möta deltagarna där de är och att göra det tidigt i processen. Man kan inte utgå från att exempelvis 
invånarna ska hitta och kunna ta till sig information via traditionella kanaler, för att kunna utnyttja 
sin möjlighet att påverka. Här behövs en ett visst mått av kreativitet. 

FIGUR 5. Ett exempel från Kraftsamling Sjöbo, en pop-up dialog ”det regnar idéer på Sjöbo” i syfte att 
inhämta invånares synpunkter på vad som behöver utvecklas, samt föra en dialog kring hur invånarna 
kan delta i genomförandet av insatser. (Bild: Borås Stad) 

När vi bjuder in till delaktighet är det är viktigt att fundera på vilken form av delaktighet vi vill uppnå 
och vilken grad av inflytande som vi möjliggör för deltagarna. Det bestämmer hur vi ska kommunicera, 
med andra ord vilken form av samtal vi väljer för att uppnå delaktighet. Ska vi informera, konsultera, 
diskutera eller ska vi ha en dialog. Alla samtalstyperna kan vara värdefulla, men för olika syften. Det 
är viktigt redan i inbjudan till ett samtal tydliggöra vilken samtalsform det handlar om och vilken 
grad av inflytande deltagaren har i mötet. Dialog eller monolog avgörs av vad man gör före, efter och 
under samtalet, hur planeringen, återkoppling och nästa steg ser ut. Frågor som är bra att ställa sig 
inför planering av att involvera deltagare:

• Vad är syftet och vad vill vi uppnå med dialogen?

• Vilka är förutsättningarna?

• Är tiden mogen?
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• Vilken form av samtal?

• Vilka vill vi nå?

• Vart sker mötet, är platsen/forumet neutral?

• Hur breddar vi perspektivinsamlingen?

• Hur når vi dem vi önskar nå?

• Hur återkopplar vi resultat till dem som deltagit och vad är nästa steg?

Skillnaden mellan de olika samtalsformerna är främst att det handlar om envägs- eller tvåvägskom-
munikation. Samtalsformerna information och konsultation avser ett deltagande i någon form och 
åsyftar främst till monolog och bjuder inte in till ett medbestämmande. Däremot är diskussioner 
mer dialoglika men då handlar det oftast om att synliggöra vilka perspektiv som är rätt eller fel. 
Diskussioner saknar oftast ett nästa steg och inbjuder inte ett gemensamt lärande. Däremot när vi 
pratar om dialog så kräver det en delaktighet av deltagarna och bjuder in till en hög grad av inflytande. 
Dialog är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och åsikter vilket förutsätter att deltagarna får 
möjlighet att återkomma med repliker och vidareutveckla resonemangen. Det handlar om att tänka 
och lära om frågor tillsammans. En ytterligare dimension av samtalsform är medskapande dialog. 
Medskapande handlar om möjligheter för människor som berörs av ett kollektivt problem att förstå 
om och varför det behöver åtgärdas, att kunna påverka vad som då skall göras, på vilket sätt det skall 
göras och av vem. Det handlar om att skapa frågan tillsammans, att bygga ett samhälle med och inte 
för invånare. En medskapande dialog handlar utöver att man tänker och lär om en fråga tillsammans 
om jämlik delaktighet, att alla deltagares kunskaper värdesätts lika högt, att det inte finns någon 
maktordning, det är ett delat ansvar.

FIGUR 6. Ett exempel från Kraftsamling Sjöbo, medskapande dialog med invånare i syfte att skapa  
en plan för invånardrivna aktiviteter våren 2019. 

Medskapandet i sammanhanget ovan kan beskrivas som en process där deltagarna träffades vid tre 
tillfällen och en processledare hjälpte deltagarna igenom olika moment för att åstadkomma en gemen-
sam plan för aktiviteter våren 2019. Deltagarna deltog kontinuerligt från att identifiera aktiviteter 
som saknas för att förbättra människors hälsa till genomförande av aktiviteter. Deltagarna kan ses 
som medskapare och blir härigenom medansvariga för resultatet.
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Nedan är en beskrivning av de olika samtalsformerna och när det kan vara lämpligt för respektive 
samtalsform. 

TABELL 1. Olika sätt att involvera invånare och intressenter beroende på syfte och frågeställning.

Typ Beskrivning Metod När lämpligt

Information Delgivning av infor-
mation som riktar sig 
mot intressenter eller 
specifik målgrupp.

Kommunikation genom 
tal, text och bilder.

Denna typ av envägskommuni-
kation är lämplig när delaktighet 
eller återkoppling inte behövs. 

Konsultation Konsultation går ut 
på att ställa frågor, 
inhämta information, 
samla in data genom 
någon form av inter-
aktion.

Intervjuer, enkäter, 
fokusgrupper, förtroliga 
samtal, möten.

Konsultation är lämplig när ex 
organisationen vill inhämta 
information på ett kostnadsef-
fektivt sätt. Konsultation kan 
också vara lämplig för att samla 
in önskemål eller för att få åter-
koppling på förslag som arbetats 
fram av organisationen.

Diskussion Diskussion handlar 
om att föra ett samlat 
grepp kring någon 
frågeställning som är 
otydlig och/eller är 
någorlunda öppen för 
justering.

Politiskt möte, debatt-
inlägg, hearing, dis-
kussion som förs i 
fokus- eller referens-
grupper.

Diskussion som metod kan vara 
relevant när olika perspektiv 
måste vägas mot varandra, när 
man  behöver synliggöra konflik-
tytor, justering av ursprungs-
förslaget eller för att befästa 
majoritetens förslag.

Lärande 
dialog

Handlar om att gemen-
samt lyfta viktiga 
frågor, utforska pro-
blembilder. Vi  tänker 
och lär om frågan 
tillsammans.

Workshop, worldcafé, 
walkshops, genomföra 
gemensamma experi-
ment och utvärdering.

Lärande dialog kan användas 
när frågorna är komplicerade, 
när kompromisser krävs, när det 
är viktigt att skapa delaktighet 
och en känsla av delat ägande-
skap. Metoden är framförallt 
relevant när kunskaps läget är 
osäkert.

Medskapande 
dialog

Som lärande dialog 
med även med kon-
frontativa inslag. Det 
handlar om att synlig-
göra olika intressen, 
maktstrukturer, syn-
sätt och värderingar. 
Vi skapar frågan 
tillsammans.

Workshops, utveck-
lingspromenader, 
gemen  samma experi-
ment och utvärdering. 
Faciliterarroll eller pro-
cessledare måste finnas 
tillgänglig för att kunna 
hantera eventuella 
konflikter eller översätta 
mellan olika perspektiv 
och intressen.

Medskapande dialog är relevant 
att använda när frågorna är 
komplexa och/eller när samsyn 
inte råder bland aktörer och när 
det är viktigt att skapa en delad 
känsla av ansvar och åstad-
komma gemensam handling.

Ytterligare moment i planeringen av en dialog är vikten av att välja rätt metod utifrån vilket resultat vi 
vill uppnå med dialogtillfället. Den metod som kommer till bäst användning för att genomföra dialog 
beror på frågornas karaktär och innehåll. Dialogens form och metod beror även på antalet deltagare 
och deras inbördes relationer, liksom på deltagarnas erfarenheter och kunskaper i ämnet. Dessa för-
hållanden kan bara avgöras från fall till fall och kräver att dialogarbetet föregås av en noggrann analys 
av dialogens förutsättningar. Metoder för dialoger skall därför endast uppfattas som olika instrument, 
som i olika sammanhang passar mer eller mindre bra för att nå fram till själva syftet med dialogen. 

Inga metoder kan kompensera för de negativa resultat som uppstår om deltagarna inte lever upp till 
de krav som ställs på närvaro, vilja till samtal, att förstå och lära, samt på klarhet om dialogens syfte 
och hur resultatet är tänkt att användas. Nedan anges några exempel på metoder. För en beskrivning 
av metoderna och för fler förslag rekommenderas att besöka dialogguiden.se.
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• Dialogcafé

• Open Space

• Pop-up dialog

• Fokusgrupp

• Diskussionsforum Internet

• Informationsmöte ”stormöte”

• Walk and talk

• Workshop

• Framtidsverkstad

• Chatt

• Digital workshop

• Informationsutskick

När man väl avslutat ett dialogtillfälle är det viktigt att berätta om när och hur deltagarna får åter-
koppling av resultatet, repetera hur resultatet kommer att användas och vad som blir nästa steg. 
Dialoger är ofta ett inslag i en större process och det är nödvändigt att ge kontinuerlig återkoppling 
till de boende om vad dialogerna leder till. Samtidigt som ett lyckat utvecklingsarbete kräver långsik-
tighet och uthållighet i kontakterna med de boende kan det vara pedagogiskt viktigt att kunna visa 
på snabba resultat, vilket kan ske genom parallella kringarrangemang och aktiviteter som utvecklats 
tillsammans med invånare.

Dokumentation och kommunikation 
Erfarenheter från tidigare projekt har visat att det är viktigt med dokumentation och ständig kom-
munikation. För det första handlar det om att verka för transparensen och insynen i ett arbetssätt 
som inkluderar aktörer utanför den kommunala organisationen. För det andra handlar det om att 
kunna sprida information och lärdomar. Genom att ha tydliga dokumentationsrutiner på möten (till 
exempel minnesanteckningar, protokoll, fotografier osv.) underlättas kommunikation, möjlighet till 
analys och kunskapsöverföring. Det är särskilt viktigt med dokumentationsrutiner vid personalom-
sättning, omorganisation eller när det sker förändringar i den politiska ledningen. Det är också viktigt 
att skapa rutiner för kommunikation och hur olika verksamheter skall samordna sin kommunikation. 
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RÅD & TIPS
 ❍ Av erfarenhet är det svårt att få invånare delaktiga och få dem till att medverka 

i olika aktiviteter. Kommunen är generellt dålig på att bjuda in invånare tidigt i 
processer. När vi pratar om medskapande så är det viktigt att fundera över när vi 
släpper in berörda i samtalet. Det är viktigt att involvera och bjuda in berörda till 
dialog redan från första början, annars är det inte medskapande fullt ut.

 ❍ Noggrant fundera över vad syftet med dialogen är, vad vill vi uppnå? Förbereda 
och utforma och se vilka förutsättningar finns att genomföra dialogen. Är tiden 
mogen? Finns det någon specifik händelse som man behöver ha i beaktning? Vilka 
är berörda? Hur når vi dem? Genom vilka kanaler kan vi nå vår målgrupp.

 ❍ Dialog är en process – inte en engångsföreteelse. Det handlar om att förbereda ett 
kontinuerligt samtal mellan bestämda parter under längre tid. Det är ett samtal 
som påbörjas och fortsätter i olika faser. Detta behöver man tänka igenom innan 
man för första gången kommer ut kring en specifik frågeställning så att man redan 
inledningsvis kan berätta vad kommande processer kommer att bli.

 ❍ Det är viktigt att fundera på rätt metod för rätt typ av dialog.

 ❍ Platsens betydelse för dialogen är viktig för att få till en värdeneutral dialog. 

 ❍ Det är avgörande att facilitatorn eller processledaren är neutral och inte partisk i  
frågeställningen. 

 ❍ Medskapande kräver aktiv facilitering och det behöver ges förutsättningar för den  
tid det kräver. 

 ❍ Dialogprocessen handlar om att synliggöra olika perspektiv. För att kunna göra 
detta så kan flera dialoger med olika målgrupper genomföras för att bredda 
 perspektivinsamlingen. 

 ❍ Var inte rädd för att konfrontera kritikerna som försöker störa ordningen. Lägger 
du på locket är det sannolikt så att den kritiska rösten förvärras och tilliten likaså. 
Tänk på att även den kritiska rösten är visat engagemang, då det är lika viktigt att 
lyssna in kritikens synpunkter. Det kan vara framgångsrikt att börja dialogen med 
en ”gnällfas” så att invånare får möjligheten att uttrycka sitt missnöje för att sedan 
fortsätta med en kreativ fas.

 ❍ Det är viktigt att sammanställa dialogresultatet och i ett större sammanhang lyfta 
meningsskiljaktigheter och försöka urskilja gemensamma intressen samt presen-
tera resultat för beslutsfattare.

 ❍ Utifrån dialogsammanställningen kan beslutsfattare ge verksamheter i uppdrag att 
identifiera och prioritera insatser och att berörda verksamheter skapar en gemen-
sam plan för genomförande. 

 ❍ Det är viktigt att återkoppla dialogresultat till dem som deltagit i dialoger samt 
till dem som berörs av resultatet. Detta behöver göras både genom digitala forum, 
mellanmänskliga mötesforum och genom informativt material exempelvis rollups, 
affischer, vykort och broschyr.
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Medborgarlabb
Under en Kraftsamling bör ett medborgarlabb skapas och öppnas upp för invånare och lokala före-
ningslivet. Syftet med Medborgarlabbet är att främja samhällsengagemang, bygga socialt kapital och 
stärka inflytande och delaktighet. Medborgarlabbet ska också verka för att stärka samverkan mellan 
civilsamhällets aktörer och den kommunala organisationen. Medborgarlabbet ska underlätta samar-
bete mellan invånare, föreningar och organisationer och tillvarata invånarnas idéer och engagemang. 
Labbet blir en viktig symbol för den förändring som Kraftsamlingen vill åstadkomma i det utvalda 
området. Erfarenheten visar att labbet måste uppfattas som en neutral plats och vara en tillåtande 
miljö där invånare kan göras delaktiga i områdesutveckling. Det är viktigt att invånare tillåts att ta 
plats med egna initiativ och aktiviteter som inte kommunen styr över vilket signalerar tillit. 

Medborgarlabbet som miljö kan även bäddas in i befintliga verksamheter, exempelvis bibliotek eller 
etablerade Mötesplatser. Exempelvis genom att tillskriva rum eller lokaler till labbverksamhet. Labbet 
skall symbolisera den förändring som Kraftsamlingen vill åstadkomma. Det är viktigt att verksamheter 
i labbet även baseras på de lokala aktörernas önskemål och ambitioner. Labbet kan med fördel drivas 
av civilsamhället och då behöver den verksamhet och idéburen part som Medborgarlabbet ska verka 
genom forma ett samarbetsavtal eller ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap). Till Medborgarlabbet 
bör det finnas kopplat en idécoach som med fördel kan vara en från civilsamhället. Idécoachen är en 
roll som går ut på att stötta aktörer med realisering av medborgarförslag. Idécoachen kan ses som en 
brobyggare som kopplar i samman privatpersoner med och verksamheter inom kommunen för att 
gemensamt kunna genomföra idéer som kommer samhället till gagn.

Förankring av resultat
Kraftsamlingen är ett gränsöverskridande arbetssätt som kräver gränsöverskridande styrning och 
ledning. Till Kraftsamlingen bör det kopplas en styrgrupp som består av förvaltningsledning och 
motsvarande hög chefsnivå hos deltagande organisationer. Vidare bör det finnas en politisk lednings-
grupp som står för den politiska viljan och förankringen. Styrgrupp och politisk ledningsgrupp är ett 
stöd för Kraftsamlingen och dess grupperingar. Processledaren som leder Kraftsamlingen har ansvar 
att se till att information flödar mellan dessa olika beslutsnivåer. Gränsöverskridande grupper har 
skillnader i förutsättningar vilket kan leda till samarbetssvårigheter och behöver aktivt hanteras när 
problem uppstår. Processledaren skall kunna eskalera frågor till chefsnivå när mål- eller resurskon-
flikter uppstår. När det handlar om gränsöverskridande organisering och samarbete, behöver chefer 
och beslutsfattare hitta sätt att bli överens om följande frågor: 

• Hur ansvaret och insatserna fördelas mellan deltagande förvaltningar

• Hur Medborgarlabbet organiseras, tillgängliggörs och resurssätts

• Vilka experter och tjänstepersoner deltar i Kraftsamlingen

• Hur mål-, intresse-, värde- och resurskonflikter hanteras

• Hur resultaten förankras vidare i respektive förvaltning eller politiskt forum

• Hur lärdomar ska dokumenteras och tas tillvara
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FIGUR 6. Modellen beskriver Kraftsamlingens ledningsstruktur, problemtackling 
och förankring av resultat. (Illustration: Jackie Forzelius)
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Startdatum Slutdatum
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Skicka in senast Vinnova bidrag totalt
2020-04-30 3 030 000 kr

Projektresultat för Vinnovas bedömning

Projektsammanfattning - Utfall *
Vår övergripande vision för Medborgarlabbet SjöBo 2.0 var att uppnå en ökad meningsfull
sysselsättning hos invånare på Sjöbo samt ökad delaktighet i stadsdelens utveckling. Projektparter
har tagit fram en modell för idébidrag och Borås Stad har tillsatt en innovationspott vilket
möjliggjort för Sjöbobor att få en meningsfull sysselsättning samt bli delaktiga i stadsdelens
utveckling. Totalt har tolv projekt beviljats idébidrag av ett värde på 383 500 kr. Nio projekt är
genomförda och tre av projekten pågår. Utvärdering av dessa projekt kvarstår men har påbörjats
och fortlöper under 2020. I syfte att öka delaktigheten har Sjöbobor samt andra lokala aktörer
bjudits in för att utveckla Medborgarlabbet. Det har resulterat i att invånare och lokala aktörer
tillsammans formgett labbets fysiska lokal samt bidragit till att utveckla dess funktioner. Invånare
har också varit medskapare av aktivitetsplaner samt arrangerat invånardrivna aktiviteter.
Sammantaget har Borås Stad tillsammans med projektparter och lokalsamhället lyckats etablera
ett Medborgarlabb på Sjöbo och skapat sociala innovationer för ökad inkludering. En
verksamhetsmodell samt uppdragsbeskrivning för Medborgarlabbet har tagits fram. Även en
praktiker guide har tagits fram i syfte att underlätta för uppbyggnad av Medborgarlabb på andra
platser. Högskolan i Borås har bedrivit följeforskning och lärande reflektioner med regelbundenhet
som kommer att resultera i en forskningsrapport som lanseras i maj. Medborgarlabbet Sjöbo 2.0
kommer fortleva efter projekttid. Under 2020-2021 görs en SROI (Social return on investment)
analys av Medborgarlabbet för att belysa dess sociala värden och effekter i projekt SIGURD.

1454 / 1500 tecken

Mål för projektet - uppfyllelse *

Slutrapport till Vinnova



AP 1: Målet med att få till en effektiv hantering av projektet har fungerat väl. Under projektets
första tid formerades en projektledningsorganisation. Senare sammanställdes en projektplan, tids-
och aktivitetsplan, kommunikationsplan, projektavtal, intressentkarta och kommunikationsmaterial
i form av PP, folder, roll-up, film samt en låt om Sjöbo.

 AP 2: Målet med att få till en kreativ mötesplats med starka relationer till invånare, lokala aktörer
och Borås Stad samt en utvecklad verksamhetsmodell för permanent SjöBo 2.0 har uppfyllts.
Även en idédatabas har arbetats fram samt en modell för medskapande aktivitetsutbud som
resulterat i minst en utåtriktad aktiviteter per vecka.

 AP 3: Målet med att få invånare och lokala aktörer att samskapa självständiga innovativa
initiativ/lösningar på Sjöbo har realiserats genom en utvecklad modell för bidrag till lokala
idébärare. Ambitionen var att finansiera 20 idébärare, totalt fick 12 idébärare bidrag. Fyra initiativ
på labbet har misslyckats. Tre verksamheter har startats; Medborgarlabbet, Verktygsbiblioteket,
Fritidsbanken. 

 AP 4: Målet med att ge projektdeltagare relevant kompetens för att utveckla Medborgarlabbet
samt för att uppnå effektmål är delvis uppnått. Projektdeltagare har fått utbildning i
innovationsledning genom Vinnovas utbildningstillfällen, genom RISE och Innovationsplattformen.
Genomfört tre utbildningstillfällen kring entreprenörskap.

 AP 5: Målet med att sprida erfarenhet och kunskap om hållbar samhällsplanering från SjöBo 2.0
har uppfyllts bl.a genom studiebesök, presentationer på SKL konferens, Innovationsdagarna och
stadsbyggnadsdagarna. Vidare kommer praktikerns guide, verksamhetsmodell samt vetenskaplig
publikation att spridas.

1497 / 1500 tecken



PROJEKTREFERAT FÖR PUBLICERING
Projektreferat för publicering på www.vinnova.se och som en del av öppen data.
Jag är medveten om att nedanstående uppgifter kommer att publiceras efter granskning och eventuell redigering av Vinnova *: Ja

Syfte och mål - uppfyllelse *
Syftet har varit att kraftsamla för att utveckla Sjöbo till en attraktiv och välmående stadsdel som
sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.

 Målet har varit att Sjöbos invånare är medskapare i satsningen. 
 En viktig del har varit att etablera Medborgarlabbet - en fysisk innovativ mötesplats där bland

annat invånare, tjänsteman, företagare, föreningar och forskare har kunnat mötas. Ambitionen
med Medborgarlabbet har varit att stötta invånare att utveckla idéer och gett förutsättningar att
förverkliga idéer.

460 / 500 tecken

Syfte och mål - uppfyllelse - på engelska *
** Denna text är maskinöversatt ** 

 The aim: To mobilise and development Sjöbo into an attractive and prosperous district that is
buzzing with positive initiatives with a rich cultural and leisure offer. The goal: That Sjöbo's
residents are co-creators in the venture. An important part has been to establishing the Citizens'
Lab, a physically innovative meeting place for meetings between residents, officials,
entrepreneurs, associations and researchers. Citizens' Lab ambition has been to support residents
to develop ideas and provide the conditions for realizing ideas.

490 / 500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall *
Uppnått bred samverkan med olika lokala aktörer genom dialoger i befintliga nätverk,
verksamhetsbesök, föreningssammankomster och events på Sjöbo. Initierat nya nätverk,
genomfört workshops, tagit fram aktivitetsplaner i delaktighet med invånare samt etablerat ett
Medborgarlabb. Ambitionen var ett invånardrivet Medborgarlabb vilket uppnåtts delvis, ett flertal
av aktiviteterna har varit invånardrivna. Vi har märkt att det varit svårt att få igång
engagemanget men fortsätter verka för invånardriven aktivitet.

448 / 500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall - på engelska *
** Denna text är maskinöversatt ** 

 Achieved broad collaboration with various local actors through dialogues in existing networks,
business visits, association meetings and events at Sjöbo. Initiated networks, workshops,
developed activity plans in collaboration with residents and established a Citizens' Lab. The
ambition was a resident-run Citizens' Lab, which was partially achieved, several of the activities
have been resident-driven. We have noticed that it has been difficult to get the engagement going
but continue to work for resident-driven activity.

483 / 500 tecken

Upplägg och genomförande - analys *
Sammanställt kartläggning, projektplan, aktivitets- och tidsplan som legat till grund för projektets
genomförande och uppföljning. Fullföljt månadsvisa utvecklingsmöten med projektparters och
styrgruppsmöten fyra gånger per år. Haft kontinuerlig dialog med Högskolan för följeforskning.
Haft kontinuerlig dialog med invånare och lokala aktörer som legat till grund för
förändringsprocesserna på Sjöbo. Förhållningssättet har varit att skapa ihop med lokalsamhället
samt förlita oss på processen och se vart idéer och tankar bär av.

462 / 500 tecken

Upplägg och genomförande - analys - på engelska *
** Denna text är maskinöversatt ** 

 Compiled mapping, project plan, activity and schedule that formed the basis for project
implementation and follow-up. Completed monthly development meetings with project partners
and steering group meetings four times a year. Have a continuous dialogue with the University for
follow-up research. Maintained continuous dialogue with residents and local actors that formed the
basis for the change processes at Sjöbo. The approach has been to create together with the local
community as well as rely on the process and see where ideas and thoughts carry.

499 / 500 tecken

Länkar till externa webbsidor
Finns det en webbsida för projektet, klicka på knappen "Lägg till länk" nedan för att skriva in en sökväg.



URL
https://www.boras.se/kraftsamlingsjobo

38 / 250 tecken

Beskrivning
Borås Stads webb, information om Medborgarlabbet Sjöbo 2.0, möjlighet att ladda ner broschyr
om Medborgarlabbet

97 / 100 tecken

URL
https://www.hb.se/Forskning/Forskningsportal/Pro
jekt/SjoBo-20/

62 / 250 tecken

Beskrivning
Högskolan i Borås, information om Medborgarlabbet Sjöbo 2.0

52 / 100 tecken

URL
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/sjobo-20-
medborgarlab-sociala-innovationer

82 / 250 tecken

Beskrivning
RISE, Research Institutes of Sweden, information om Medborgarlabbet Sjöbo 2.0

68 / 100 tecken

URL
https://www.innovationsplattformboras.se

40 / 250 tecken

Beskrivning
Innovationsplattform Borås, information om Medborgarlabbet Sjöbo 2.0

62 / 100 tecken

https://www.boras.se/kraftsamlingsjobo
https://www.hb.se/Forskning/Forskningsportal/Projekt/SjoBo-20/
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/sjobo-20-medborgarlab-sociala-innovationer
https://www.innovationsplattformboras.se/


SÄRSKILDA VILLKOR
Särskilt villkor

Projektet ska vara representerat av minst en Projektpart vid de programseminarier, -aktiviteter och -konferenser som Vinnova anordnar under
projekttiden. 

 Kostnad för sådan medverkan är stödberättigande.
 

Kommentarer
Någon från Borås Stad, RISE eller Hemgården har varit representerade vid samtliga
programseminarier.

88 / 1500 tecken

Särskilt villkor

I genomförandet av projekt finansierade inom utlysningen "Social innovation mot segregation" är det avgörande för projektens framgång att
behovsägare och målgrupp tydligt och i stor utsträckning är involverade i genomförandet av projektet. 

 Detta framgår ur avsnitt 4 i utlysningstexten: I den här utlysningen identifierar vi behovsägare som offentliga aktörer, t.ex. en myndighet, landsting
eller kommun. Eftersom de har ett ansvar att tillhandahålla allmänheten samhällstjänster på lika villkor kan de anses vara ägare av de problem som
segregeringen innebär. För att skapa de bästa lösningarna ska de som direkt berörs av lösningarna, dvs exempelvis elever, arbetslösa eller boenden i
socialt utsatta områden, involveras i projektet. De definieras därmed som målgrupp.

 

Därför villkoras detta särskilt och kommer följas upp av Vinnova. 
 

Kommentarer
1. Lyfta skolornas och elevernas resultat:

 - Handledning i våldspreventivt arbete för yrkesverksamma i skolan samt värderingsmetoder med
eleverna.

 - Tjej- och ickebinära kvällar för elever i år 4-6. 
 - Föreläsningar om unga och droger för yrkesverksamma i skolan och vårdnadshavare.

 - Föreläsningar ”Värsta, bästa nätet” för yrkesverksamma i skolan och vårdnadshavare.
 - Uppsökande verksamhet för barnfamiljer i syfte att få fler föräldrar att läsa för sina barn, en bok

delas ut vid besök.
 - Beslutat att Sjöboskolan ska arbeta utifrån konceptet ”skolan mitt i byn”, en samordnare

kommer att rekryteras. 
 2. Öka inkludering och minska segregationen i samhället:

 - Invånardrivna workshops, skapat ljuslyktor som användes i en ljusmanifestation för mänskliga
rättigheter på Sjöbo.

 - Kulturer i möte, ett event i samband med Internationella kvinnodagen.
 - Arrangerat föreläsning ”psykisk hälsa på äldre dar”.

 - Arrangerat en trygghetsvandring med invånare och lokala aktörer.
 - Simskola för kvinnor som är 16 år och äldre.

 3. Stärka samhällsservicen:
 - Utvecklat Verktygsbibliotek, Fritidsbank, Ta och Ge hylla på Medborgarlabbet.

 - Skapat en discgolfbana samt barnvandringsled på Sjöbo.
 - Hinderbana/utegym håller på att byggas.

 - Skapat invånardriven gymnastik för barn 4-6-år.
 - Ett förslag för ett framtida allaktivitetshus har tagits fram.

 4. Minska arbetslösheten:
 - Jobbmässa på Medborgarlabbet, ett samarbete mellan Drivhuset, verksamheter inom Borås

Stad, bemanningsföretag, utbildningsorganisationer och idéburna.
 - Arrangerat workshops - coachning i att skriva CV.

 - Arrangerat föreläsningar kring att starta företag.
 - Samarbete med Jobb Borås, möjlighet för långtidssjukskriven att provtjänstgöra på

Medborgarlabbet.
1483 / 1500 tecken

Särskilt villkor

Projektet ska senast i samband med startrapporten, separat, e-posta en detaljerad projektplan där budget och tidsatta milstolpar för projektets
arbetspaket framgår. Instruktioner kommer att skickas i ett separat e-postmeddelande till projektledaren i nära anslutning till beslutet.

Kommentarer
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Anvisningar och rekommendationer saknas



UPPARBETADE KOSTNADER
Nedan ska upparbetade, faktiska projektkostnader fyllas i för redovisningsperioden.

 

Kostnaderna ska fyllas i för den koordinerande projektparten (koordinatorn) och övriga projektparter. Om redovisningsperioden går över ett årsskifte
ber vi dig fylla i kostnaderna i två kolumner då vi behöver veta fördelningen per kalenderår. 

 

De förifyllda siffrorna i kolumnen "Budget" är hämtade från vyn "Projektparter, budget och finansiering" för aktuellt projekt.

 Upparbetade kostnader Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2019-08-01
 

2019-12-31

2020-01-01
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

 

kr

 

%

Personalkostnader 686 045 450 826 6 107 727 4 827 128 -1 280 599 -26.5%

Utrustning, mark, byggnader 70 000 9 000 243 000 191 500 -51 500 -26.9%

Konsultkostnader, licenser m.m 367 860 22 000 727 120 400 000 -327 120 -81.8%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 75 019 71 755 399 819 1 704 199 1 304 380 76.5%

Indirekta kostnader 285 437 64 219 586 137 270 673 -315 464 -116.5%

Totala kostnader 1 484 361 617 800 8 063 803 7 393 500 -670 303 -9.1%

Totalt

 Upparbetade kostnader Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2019-08-01
 

2019-12-31

2020-01-01
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

 

kr

 

%

Personalkostnader 552 300 313 775 4 596 824 3 052 000 -1 544 824 -50.6%

Utrustning, mark, byggnader 70 000 9 000 243 000 191 500 -51 500 -26.9%

Konsultkostnader, licenser m.m 313 000 22 000 663 500 400 000 -263 500 -65.9%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 58 000 71 000 356 908 1 650 000 1 293 092 78.4%

Indirekta kostnader 0 0 0 0 0 0.0%

Totala kostnader 993 300 415 775 5 860 232 5 293 500 -566 732 -10.7%

BORÅS KOMMUN

Totalt för hela projektet

 

Koordinerande projektpart (koordinator)

 

BORÅS STAD (212000-1561)



 Upparbetade kostnader Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2019-08-01
 

2019-12-31

2020-01-01
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

 

kr

 

%

Personalkostnader 116 464 48 810 592 436 590 000 -2 436 -0.4%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 0 0 0 0.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 3 787 0 18 108 10 000 -8 108 -81.1%

Indirekta kostnader 0 0 0 0 0 0.0%

Totala kostnader 120 251 48 810 610 544 600 000 -10 544 -1.8%

FÖRENINGEN FÖR HEMGÅRDEN I BORÅS

 Upparbetade kostnader Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2019-08-01
 

2019-12-31

2020-01-01
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

 

kr

 

%

Personalkostnader 73 204 0 364 171 590 000 225 829 38.3%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 0 0 0 0.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 54 860 0 63 620 0 -63 620 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0 1 574 10 000 8 426 84.3%

Indirekta kostnader 53 256 0 254 473 0 -254 473 0.0%

Totala kostnader 181 320 0 683 838 600 000 -83 838 -14.0%

Högskolan i Borås

Projektparter

 

 

FÖRENINGEN FÖR HEMGÅRDEN I BORÅS (864500-2463)

Centrum för välfärdsstudier, CVS (202100-3138)



 Upparbetade kostnader Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2019-08-01
 

2019-12-31

2020-01-01
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

 

kr

 

%

Personalkostnader 21 398 15 157 140 615 190 000 49 385 26.0%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 0 0 0 0.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0 343 10 000 9 657 96.6%

Indirekta kostnader 15 156 10 516 60 936 0 -60 936 0.0%

Totala kostnader 36 554 25 673 201 894 200 000 -1 894 -0.9%

Högskolan i Borås

 Upparbetade kostnader Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2019-08-01
 

2019-12-31

2020-01-01
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

 

kr

 

%

Personalkostnader -150 429 73 084 316 700 315 128 -1 572 -0.5%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 0 0 0 0.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 3 232 755 12 886 14 199 1 313 9.2%

Indirekta kostnader 217 025 53 703 270 728 270 673 -55 0.0%

Totala kostnader 69 828 127 542 600 314 600 000 -314 -0.1%

RISE Research Institutes of Sweden AB

 

 

Science Park Borås (202100-3138)

RISE Division Samhällsbyggnad (556464-6874)



 Upparbetade kostnader Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2019-08-01
 

2019-12-31

2020-01-01
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

2017-12-15
 

2020-03-31

 

kr

 

%

Personalkostnader 73 108 0 96 981 90 000 -6 981 -7.8%

Utrustning, mark, byggnader 0 0 0 0 0 0.0%

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0 0 0 0 0.0%

Övriga direkta kostnader inkl. resor 10 000 0 10 000 10 000 0 0.0%

Indirekta kostnader 0 0 0 0 0 0.0%

Totala kostnader 83 108 0 106 981 100 000 -6 981 -7.0%

STIFTELSEN DRIVHUSET I BORÅS

  Återbetalningskrav eller kommande utbetalning

 

 

Återbetalningskrav eller kommande utbetalning

Det slutliga bidraget som en bidragsmottagare har rätt till är det lägsta av Max stödnivå × Rapporterade kostnader  eller Max bidrag. Max stödnivå och Max bidrag framgår
av vårt beslut. Rapporterade kostnader (ackumulerade kostnader) är de kostnader som rapporterats in av projektet via lägesrapporter och denna slutrapport. Tabellen
nedan visar preliminärt återbetalningskrav eller vad som är kvar att betala ut. 

Projektparter
Max

bidrag
Max

stödnivå
Budget Rapporterade kostnader


Slutligt bidrag 


Återkrav

BORÅS KOMMUN 1 050 000 50% 5 293 500 5 860 232 1 050 000 0

FÖRENINGEN FÖR HEMGÅRDEN I
BORÅS

600 000 100% 600 000 610 544 600 000 0

Högskolan i Borås 600 000 100% 600 000 683 838 600 000 0

Högskolan i Borås 100 000 100% 200 000 201 894 100 000 0

RISE Research Institutes of Sweden AB 600 000 100% 600 000 600 314 600 000 0

STIFTELSEN DRIVHUSET I BORÅS 80 000 80% 100 000 106 981 80 000 0

Totalt 3 030 000 - 7 393 500 8 063 803 3 030 000 0

Belopp att betala tillbaka via
Koordinatorn

0

STIFTELSEN DRIVHUSET I BORÅS (802425-0238)



KOMPLETTERANDE FRÅGOR
Vinnova vill gärna ha din uppfattning om hur väl följande frågor stämmer överens med vad du tycker. Svarsalternativen är
graderade från 1 till 10, där 10 är högsta betyg och 1 det lägsta. Markera det alternativ som stämmer bäst överens med vad du
tycker. 

 Då Vinnova ser över rapporteringen kan det upplevas att ni får svara på likartade frågor. Vi ber om överseende med detta.

1. Hur väl motsvarar projektresultatet förväntningarna vid projektstart? *

9

2. Hur enkelt har det varit att ansöka och rapportera i Vinnovas Intressentportal? *

9

3. Hur väl har Vinnovas vägledning och stöd fungerat under projektets gång? *

10

4. Hur nöjd är du med Vinnova som myndighet i sin helhet? *

9

5. Eventuella övriga kommentarer

0 / 500 tecken

6. Hur stor del av projektarbetet har utförts av män i %. *
40



BILAGOR
Här kan du ladda upp bilagor.

 

För ett stort antal av våra beslut finns särskilda krav på rapportering. Dessa framgår i så fall av beslutsmeddelandets särskilda
villkor. Mallar till läges- och slutrapportering för utlysningar med särskilda rapporteringskrav finns på

 Rapportmallar

Revisorsintyg *
Om en bidragsmottagares maximala bidragsbelopp enligt beslutet uppgår till 3 miljoner kronor eller mer ska revisorsintyg från
kvalificerad revisor avseende bidragsmottagaren bifogas slutrapporten. För kommun, landsting och statliga myndigheter accepteras
också revisorsintyg från kommunal yrkesrevisor eller internrevisor. Kostnader för revisorsintyg med upp till 30 000 kronor kan tas
upp i slutrapporten även om fakturan inte kommit.

 

Universitet och högskolor är undantagna från skyldigheten att inkomma med revisorsintyg såvida inte annat framgår av beslut eller
särskilda villkor.

Revisorsintyg krävs inte för någon projektpart.

Mall för revisorsintyg samt Instruktion för revisorns granskning av bidragsprojekt finns här:
 https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/

Revisorsintyg

Övriga bilagor

Övriga bilagor_1.pdf

Övriga bilagor_2.pdf

Övriga bilagor_3.pdf

Övriga bilagor_4.pdf

Övriga bilagor_5.pdf

Övriga bilagor_6.pdf

Övriga bilagor_7.pdf

Övriga bilagor_8.pdf

Övriga bilagor_9.pdf

 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/sa-har-gar-det-till/?step=17454
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/


Uppföljningsfrågor

Ja
 

Nej

Har projektet lett till ökade FoU- eller andra innovationsinvesteringar?

Ett Vinnovafinansierat projekt SIGURD – ”Sustainable Impact Governance for urban development” -”Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden för hållbar

samhällsutveckling”startade i januari 2019. Deltagande projektparter är RISE, Ekan Management, WhiteArkitekter, Borås Stad och Göteborg Stad. Under 2020 genomförs två

fallstudier,en i Göteborg (Backaplan) och en i Borås (Medborgarlabbet Sjöbo 2.0). Fallstudierna genomförs utifrånSROI-metodiken (Social return of investment) som kommer

att undersöka desociala och kulturella perspektiven genom Medborgarlabbets aktiviteter och igångsatta processer, desssociala värden och effekter ochhur de kan bidra till

stadsutveckling.

Konst i stadsutveckling, ett projket finansierat mellan Statens konstråd och Borås Stad startade våren 2019 och pågår till och med 2020. Borås Kommuns avsikt med projekt

Konst i stadsutveckling är att koppla ett unikt konstnärskap till projektet Kraftsamling Sjöbo och Medborgarlabbet Sjöbo 2.0. KonstnärenApolonija Sustersic som är arkitekt och

konstnär har engagerats för att kartlägga och organisera de potential och behov som finns i stadsdelen. Konstnärens arbete är relaterat till kritisk analys av rum; vanligtvis

fokuserat på processer och relationer mellan brukare, institutioner, kulturpolitik, stadsplanering, arkitektur och civilsamhälle.Genom att göra det tillförs en kritiskt kreativ kraft in i

Kraftsamling Sjöbo. En konstnärs medverkan kan generera nya samverkansformer mellan boende och övriga aktörer i projektet. Ambitionen är att utveckla området

tillsammans med den kreativa kraft som redan finns i dag bland boende och föreningslivet. Konstnären ska tillsammans med de boende genom workshops, dialoger m.m. ta

fram ett konstverk(i någon form) som lever kvar och berikar stadsdelen.

Beskriv FoU-investeringarnas syfte, omfattning etc.

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till ökade FoU- eller andra innovationsinvesteringar inom 5 år?

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i nyanställningar?

Totalt Varav kvinnor

Antal nyanställda 0 0

Andel nyanställda av totalt anställda (procent)

Uppskatta antalet nyanställningar som skett under projektets genomförande

Totalt Varav kvinnor

Antal varaktigt anställda 0 0

Andel varaktigt anställda av totalt anställda (procent)

Uppskatta antalet nyanställningar som skett efter projektets slut

Bedömer ni att projektets resultat kommer att generera nyanställningar inom 5 år?

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR



Ja
 

Nej
 

Vet ej

Ja
 

Nej

Har projektet lett till nya eller utvecklade samarbeten av betydelse för FoU- och innovationsverksamheten?

Ja, se tidigare skrivning om projket SIGURD och Konst i stadsutveckling.

Det har också lett till samarbeten över stads- och regionsgränserna mellan de olika projket som ingått i samma utlysning. Bland annat har en tankesmedja i Västra Götaland
bildats där kommuner från regionen träffas och diskuterar och problematiserar frågor av innovativ karaktär.

Beskriv dessa samarbeten, t.ex syfte, omfattning, vilken typ av organisationer som ingår etc..

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till nya FoU- eller innovationssamarbeten eller -nätverk inom 5 år?

 

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i publikationer?

Antal publikationer

20

 Titel på publikation Publikationsnummer Artikel i tidskrift Monografi Konferensbidrag Annat

 Kraftsamling för ett hållbart Sjöbo 1

 Kraftsamling för ett hållbart Sjöbo 2

 Kraftsamling för ett hållbart Sjöbo 3

 Kraftsamling för ett hållbart Sjöbo 4

 Medborgarlabb för social inkludering och samhällsengagemang 5

 Medborgarlabb för social inkludering och samhällsengagemang 6

 Medborgarlabb för social inkludering och samhällsengagemang 7

 Medborgarlabb för social inkludering och samhällsengagemang 8

 Tre extra miljoner till Sjöbo-satsning 9

 Labb ska ett lyft på Sjöbo 10

 Pia jobbar med att lyfta Sjöbo 11

 Visionsplan Sjöbo 12

 Smarta kartan, verktygsbibliotek 13  /

 50 000 kr för utveckling av Sjöbo 14

Ange antalet publikationer, klicka OK och fyll tabellen.



 Sommaraktivitet som färgar Sjöbo 15

 Idéstöld, tack gärna 16

 Var med och skapa ett mer levande Sjöbo 17

 Jobbmässa väckte invånarnas nyfikenhet 18

 Nu ska Sjöbo Torg fyllas av liv 19

 FN dagsfirande lyste upp på Sjöbo 20

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att göra publikationer baserade på projektets resultat?

Ja
 

Nej

Har projektet lett till ansökningar om - eller godkända - patent eller andra immaterialrättsskydd?

 

Antal ansökningar

0

 Typ av skydd IPR-nummer Immaterialrättsligt skydd beviljat

Ange antalet ansökningar om patent eller andra imaterialrättsliga skydd som projektet resulterat i. Klicka OK och fyll i tabellen.

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att ansöka om patent eller andra immaterialrättsskydd baserat på projektets resultat?

 

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i nya eller väsentligt förbättrade, produkter (varor eller tjänster)?

Antal produkter

4

 Vara Tjänst Annat Beskriv kortfattat produkten

 Medborgarlabbet, Kreativ mötesplats för sociala innovationer

 Verktygsbibliotek, utlåning av verktyg för att skapa cirkulär ekonomi och hållbarhet

 Ta och Ge hylla, insamling av saker som andra kan få nytta av i syfte att nå ett mer hållbart samhälle

 Discgolfbana, möjlighet för alla att spela discgolf

Ange antalet nya eller väsentligt förbättrade produkter (varor eller tjänster). Klicka på OK och fyll därefter i tabellen.

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att lansera nya eller väsentligt förbättrade produkter (varor eller tjänster) baserade på projektets resultat?



Ett utvecklat arbetssätt för att samordna ett gemensamt månadsblad för Sjöbos utåtriktade aktiviteter för invånarna.

Ett medskapande arbetssätt med dialogen i fokus där invånare bjuds in i processer för att samskapa exempelvis aktivitetsprogram.

Ett samarbete med idéburna där Hemgården varit drivande i initiativet ”Biografen” genom att bjuda in strategiska partners att bilda en föreningsallians i syfte att driva

”Biografen” och fylla den med innehåll. Alliansen har sökt och beviljats medlemskap i Folkets hus och parker för att den vägen få möjlighet till delfinansiering av ombyggnad,

inredning och drift av ”Biografen” samt stöd av dess arkitekt i utformningen av ”Biografen” till en flexibel allaktivitetslokal i föreningsdrift. I det sammanhanget har även

Hemgården fått möjlighet att delta i möten i utformandet av ett eventuellt Sjöbohus som ”Biografen” kommer att ingå i tillsammans med fritidsgård, bibliotek och

medborgarlabb.

Processen med ”Biografen” och Sjöbohuset är pågående och fortsätter även om projektet Sjöbo 2.0 nu är slutförd. Den processen har inneburit att redan goda relationer som

Hemgården har haft med övrigt föreningsliv i Borås samt med Borås kommun har ytterligare förstärkts. Processen fortsätter med planering av ombyggnation och en

föreningsdriven drift av ”Biografen” och intilliggande kafé som ska utgöra hjärtat av det kommande Sjöbohus som ska integrera både föreningsdrivna och kommunala aktiviteter

på ett jämbördigt sätt.

Medborgarlabbets strategi

Medborgarlabbet ska stödja medborgares initiativ, möjliggöra för aktiviteter och engagemang, initiera nätverk och utveckla metoder för inflytande och medskapande. Genom att

exempelvis starta aktiviteter runt torget finns också potential för entreprenörer att våga satsa runt torget, vilket ökar den lokala ekonomin och sysselsättningen. Att involvera

medborgare i aktiviteterna stärker relationen mellan staden och Sjöbobor och stärker invånarnas motivation till att vara delaktiga i samhällets demokratiska processer.

Medborgarlabbet ska vara en inkluderande plats, öppen för alla medborgare i olika åldrar och med olika bakgrund och bjuda in till medskapande av sociala innovationer på

olika sätt. Medborgarlabbet ska också möjliggöra för invånardrivna aktiviteter.

Samverkan med befintliga utåtriktade verksamheter och föreningar är viktigt då dessa når olika målgrupper i sin vardag. Därför behövs kontinuerlig dialog och förankring med

lokala aktörer såsom Mötesplats Sjöbo, öppen ungdomsverksamhet, biblioteket, skolan, familjecentralen, Närhälsan, trossamfund och föreningar.

Medborgarlabbet ska underlätta samarbete mellan invånare, föreningar och organisationer och hjälpa till att tillvarata Sjöbobornas idéer och engagemang som är bra för

samhället. Vill en medborgare starta en aktivitet, har en idé som är bra för Sjöbo, behöver en lokal för att bedriva en aktivitet, vill genomföra ett arrangemang, vill starta en

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i nya, eller väsentligt förbättrade, processer eller sätt att organisera verksamheter?

 

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att implementera nya, eller väsentligt förbättrade, processer eller sätt att organisera verksamhet baserade på

projektets resultat?

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i nya, eller väsentligt förbättrade, affärsmodeller eller strategier?

Beskriv kortfattat processen eller sättet att organisera verksamheten.

Beskriv kortfattat affärsmodellen eller strategin och dess implementering i verksamheten.



förening eller ett företag så ska hen få stöd och hjälp med detta genom Medborgarlabbet.

För att uppnå Medborgarlabbets syften och mål erbjuds stöd och coachning, en flexibel aktivitetslokal med kreativa arbetsytor samt insatser för ökat nätverkande. Föreningar

och enskilda kommuninvånare kan få stöd av idécoach i processen att gå från idé till handling eller för att hitta andra samverkansparter i olika projekt/aktiviteter de vill driva.

Idécoachens uppdrag

Att verka för en kontinuerlig dialog, delaktighet, medskapande, engagemang, samverkan och mångfald samt ett vidare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Marknadsföra Medborgarlabbet för både verksamheter, föreningar och medborgare. Sprida information brett om hur och av vem Medborgarlabbet kan nyttjas.

Skapa former för dialog och ingångar till engagemang för medborgare, föreningar och verksamheter samt dokumentera och kanalisera dialogresultat.

Fungera som länk mellan engagerade och samverkansintresserade civilsamhällesaktörer och den kommunala organisationen/samverkansorganet.

Sammankoppla föreningar och privatpersoner som vill genomföra idéer som kommer samhället till gagn med rätt verksamheter och dess kompetens.

Stötta och coacha föreningar och privatpersoner som vill genomföra idéer som kommer samhället till gagn.

Coacha medborgare och föreningar i ansökningar om bidrag från kommunen.

Facilitera workshops och andra kreativa processer.

Underlätta för nätverkande mellan civilsamhällets aktörer och mellan civilsamhället och den offentliga sektorn.

Fast besökstid 1-2 dagar i veckan.

Övrig tid är idécoachen mobil och arbetar uppsökande. Det går att bestämma tid för möte med idécoach även andra tider och dagar.

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år att använda nya, eller väsentligt förbättrade, affärsmodeller eller strategier baserade på projektets resultat?

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i intäkter?

 Kronor

Uppskatta det ekonomiska värdet som genererats det senaste året från försäljning av nya produkter (varor och tjänster)

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat inom 5 år kommer att generera intäkter?

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik?

I projektet har vi utvecklat en metod för medborgarbudget. Det ska skapa förutsättningar för invånare att utveckla samhällsnyttiga idéer och göra dem delaktiga i utvecklingen

av lokalsamhället. RISE har bidragit att ta fram en modell för idébidrag där det finns ett loklat råd (föreningar, bostadsbolag och verksamheter Borås Stad) som beslutar om

vilka projekt som beviljas idébidrag.

I projektet har vi också utvecklat nya metoder för kommunikation då vi använt oss av en konstnär som varit behjälplig med att illustrera olika processer för att skapa en större

förståelse för Medborgarlabbet och dess aktiviteter.

Beskriv den utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik som projektet resulterat i



I projektet har vi också utvecklat en idésluss som är en metod för att ta till vara på lokalsamhällets idéer. Idéer lämnas till en brevlåda där idéer samlas i en databank och

presenteras för andra parter för att möjliggöra realiserande av idéer.

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att projektet kan resultera i utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik inom 5 år?

Ja
 

Nej

Har eller kommer projektet att leda till följdprojekt?

 

Ett Vinnovafinansierat projekt SIGURD – ”Sustainable Impact Governance for urban development” -”Stadsbyggnadsinvesteringars effekter och värden för hållbar

samhällsutveckling”startade i januari 2019. Deltagande projektparter är RISE, Ekan Management, WhiteArkitekter, Borås Stad och Göteborg Stad. Under 2020 genomförs två

fallstudier,en i Göteborg (Backaplan) och en i Borås (Medborgarlabbet Sjöbo 2.0). Fallstudierna genomförs utifrånSROI-metodiken (Social return of investment) som kommer

att undersöka desociala och kulturella perspektiven genom Medborgarlabbets aktiviteter och igångsatta processer, desssociala värden och effekter ochhur de kan bidra till

stadsutveckling.

Konst i stadsutveckling, ett projket finansierat mellan Statens konstråd och Borås Stad startade våren 2019 och pågår till och med 2020.Borås Kommuns avsikt med projekt

Konst i stadsutveckling är att koppla ett unikt konstnärskap till projektet Kraftsamling Sjöbo och Medborgarlabbet Sjöbo 2.0. KonstnärenApolonija Sustersic som är arkitekt och

konstnär har engagerats för att kartlägga och organisera de potentialer och behov som finns i stadsdelen. Konstnärens arbete är relaterat till kritisk analys av rum; vanligtvis

fokuserat på processer och relationer mellan brukare, institutioner, kulturpolitik, stadsplanering, arkitektur och civilsamhälle.Genom att göra det tillförs en kritiskt kreativ kraft in i

Kraftsamling Sjöbo. En konstnärs medverkan kan generera nya samverkansformer mellan boende och övriga aktörer i projektet. Ambitionen är att utveckla området

tillsammans med den kreativa kraft som redan finns i dag bland boende och i föreningsliv. Konstnären ska tillsammans med de boende genom workshops, dialoger m.m. ta

fram ett konstverk som lever kvar (i någon form) och berikar i stadsdelen.

Beskriv karaktären på följdprojektet/-en.

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Kommer ni att söka finansiering från Vinnova för att vidareutveckla projektets resultat?

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till följdprojekt inom 5 år?

Tack för er medverkan!



FÖRHANDSGRANSKA OCH SKICKA IN
Inskickad av

Förnamn

Pia  

Efternamn

Essunger  

E-postadress

pia.essunger@boras.se

mailto:pia.essunger@boras.se


Workshop – Gör din egen ljuslykta  
Lördag den 7 september 2019 kl 13-16.30 

Medborgarlabbet, Sjöbo Torg 9 

 

Som en del i Sjöbodagen har du möjligheten att bygga din egen ljuslykta. 
Tanken är att du sedan stolt kan bära din egen ljuslykta under en ljusfest 
den 25 oktober 2019 för att uppmärksamma FN-dagen och mänskliga 
rättigheter.  
Vill du vara med? Kom då till en workshop ledd av konstnär och 
workshopledaren Behjat Omer Abdulla.  

Inga förkunskaper krävs. Allt material finns på plats och det är 
kostnadsfritt. Särskilt välkommen är du som är mellan 10–19 år men hela 
familjen är hjärtligt välkommen! 

              

Info om ljusfesten: 
Ljusfesten organiseras av en idéell förening ”River o light” och är en del i projekt Kraftsamling 
Sjöbo som organiseras av Borås Stad. Föreningen kommer att arrangera flera workshops där 
grupper träffas över kulturgränser och tillverkar ljuslyktor till kommande ljusfest fredag den 25 
oktober 2019. Då kommer det att bli samling kl 17 utanför Medborgarlabbet där lyktorna tänds. 
Sedan kommer vi gemensamt att gå i ett lysande tåg med ca 100 ljuslyktor genom Sjöbo och 
avslutar festen på Sjöbo Torg vid kl 20.  
 

  

Kontakt:pia.essunger@boras.se, 033-35 36 40 
 



 



 

START 1 MARS 
KODSTUGA 
Programmering för barn 

Under våren (mars-maj) har du chansen att prova på 

programmering! Vi kommer testa på olika sätt att programmera, till 

exempel skapa spel, programmera robotar och en hel del annat. 

Inga förkunskaper behövs mer än att man ska kunna läsa enstaka 

ord. 

Vi kommer att träffas på fredag eftermiddagar i Medborgarlabbets 

lokaler på Sjöbo Torg, kl. 15-16 för barn 7-10 år och kl. 16-17 för 

barn 11 år och uppåt. 

Allt som behövs finns på plats och det är kostnadsfritt. 

Begränsat antal platser – så det är först till kvarn som gäller! 

För anmälan och frågor: kodstugaboras@gmail.com Välkomna! 

Caroline, Kristoffer & Nick 

 

 

Fredagar med 

start 1 mars 

15:00-16:00 (7-10år) 

16:00-17:00 (11år+) 

 

Medborgarlabbets 

lokaler på  

Sjöbo Torg 

Sjöbotorg 9 

 

 

Programmering 

Skapa web-spel 

Robotar 

 

 

Kostnadsfritt och 

inga förkunskaper 

krävs  

 

 

 

KONTAKT: 

kodstugaboras@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:kodstugaboras@gmail.com


 

 

Samtal om att vara förälder i Sverige 
20 nov kl 18-19.30 på Medborgarlabbet, Sjöbo Torg 9. 
 
 

 

Välkommen på samtal om utmaningar och styrkor i att vara förälder i 
Sverige. Vad säger socialtjänstlagen gällande skyldigheter och 
rättigheter? Vad säger barnkonventionen gällande barns rättigheter 
och lever vi upp till den? 

Personer från Familjecentralen, Individ- och familjeomsorgen, 
Sjöboskolan och Fritid- och folkhälsa finns på plats. 

Ingen kostnad och ingen föranmälan, Välkommen! 

Vid frågor, kontakta: marie.schorling@boras.se tel: 0734-32 80 90  
 

 

 
i samarbete med invånare på Sjöbo. 





1. Info om idébidrag

3. Skriver ansökan
Webb/blankett

4. Sjöborådet granskar 
ansökning

5. Idébärare testar idé 6. Resultat presenteras  
för Sjöboråd 

Bidragssökande får utveckla sin 
idé och försöka söka medel igen 
eller få hjälp md att söka medel 

från andra organisationer

2. Sjöbo invånare/aktör 
har en idé om att 
utveckla Sjöbo

Ansökan
beviljad

7. Utvärdering av 
resultat

Avslag

Idébidrag

Mötesplatsverksamheter 
på Sjöbo stöttar invånare 
i att skriva ansökan

Ett bidrag som ska ge förutsättningar för utveckling och 
genomförande av lokala idéer som gör tydlig nytta för Sjöbos 
invånare och Sjöbo som samhälle.



 

Kontakt
medborgarlabbet@boras.se  
Tel 033-35 36 40

 facebook.com/medborgarlabbetsjobo

 @medborgarlabbet.

 Meborgarlabbet

Ger invånare, föreningar eller organisationer möjlig-
heten att arrangera aktiviteter och utveckla idéer för 
positiv samhällsutveckling på Sjöbo.

������������������������������

Medborgarlabbet Sjöbo 2.0

Medborgarlabbet Sjöbo 2.0
Adress: Sjöbo Torg 9

För mer information och öppettider
boras.se/kraftsamlingsjobo



Vad är Medborgarlabbet?
 
Medborgarlabbet är till för dig som  
vill arrangera en aktivitet, utveckla en
idé, eller bara komma och prata, 
plugga, skapa, ställa ut, föreläsa, sy 
eller nästan vad som helst – lokalen 
är flexibel, välj själv!” 

Om du vill arrangera något, har idé-
er på aktiviteter som är bra för Sjöbo 
och dess invånare så kontakta oss 
via mejl, telefon eller besök oss på 
våra öppettider. 

De aktiviteter som arrangeras på Med-
borgarlabbet marknadsförs genom ett 
månadsblad som sprids via affischering 
och genom sociala medier. Kom gärna in och 
hämta månadsbladet för att se vad som är på 
gång. 

Sjöbos Verktygsbibliotek

På Medborgarlabbet finns ett verktygsbibliotek. 
Du kan låna verktyg som du saknar hemma när 

du exempelvis behöver hänga upp lampan, 
hänga upp dina tavlor, laga stolen, tapet-
sera eller laga cykeln. Det kan vara allt 
från hammare, borrmaskin, tapetbord till 
symaskin.   

Vi behöver din hjälp med att utveckla 
verktygsbiblioteket. Tala om för oss vad du 

tycker ska finnas. Har du verktyg hemma 
som du inte längre behöver eller har dubblet-

ter? Vi tar tacksamt emot gåvor som kan fylla 
verktygsbiblioteket. Tillsammans kan vi bidra 
till att minska slit- och slängsamhället och 

bidra till ett mer hållbart Sjöbo.



Ta chansen!

För Sjöbos utveckling!
Vad kan du göra i Sjöbo 

för upp till 50 000 kr?

Vem kan söka?
– Sjöbobor 13 år och upp!

– Verksamma aktörer i Sjöbo!

– Föreningar/organisationer som vill

   göra social nytta för Sjöbo

På webben: boras.se/kraftsamlingsjobo

Blankett: hittas hos Medborgarlabbet,  
  Mötesplatsen Sjöbo, Biblioteket, 
  Fritidsgården & Familjecentralen

Vid frågor, kontakta:
Personal på nämnda lokaler, alternativt 

Pia Essunger projektledare, 033-35 36 40 

pia.essunger@boras.se.

������������������������������

Sök idebidrag! Senast 31 mars





HÄNDER PÅ SJÖBO  –En tidning från Borås Stad om utvecklingen på Sjöbo

PÅ SJÖBO
Händer
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Nu är det knappt två år sedan projekt Kraftsamling 
Sjöbo startade och drygt ett år återstår. Det har 
varit en intressant, utmanande och lärorik resa, 

bitvis svår att greppa, men som resulterat i många härliga 
möten oss människor emellan och som bidragit till allt det 
som hänt hittills på Sjöbo. Bland annat har vi tillsammans 

skapat Medborgarlabbet, Pumptrackbana på Sjöbovallen, 
Trollstigen, torsdagsevent, discgolfbana, föreningsdagar och 
massor av andra aktiviteter både genom Medborgarlabbet, 
föreningar och andra verksamheter på Sjöbo. 

I JANUARI 2018 startade Borås Stad en samverkan med 
Högskolan i Borås, RISE forskningsinstitut, Föreningen 
Hemgården, Drivhuset Borås och Science Park Borås för 
att bedriva områdesutveckling på Sjöbo. Grundidén var 
att  människor som bor och verkar på området känner 
bäst till vad som behöver förbättras. Därför startade vi en 
dialog med Sjöbobor och med dem som bedriver verksam-
het på området för att ta reda på vilka behoven är samt för 
att bjuda in Sjöbobor att bli delaktiga i Sjöbos utveckling. 
Alla samtal har hjälpt oss att utveckla vårt arbetssätt och vi 

har lärt oss mycket om området tack vare alla er som varit 
delaktiga, ett stort tack! 

ATT PÅ DETTA sätt utveckla ett område i ett långsiktigt 
perspektiv och i bred samverkan är ett nytt arbetssätt för 
Borås Stad. Tanken är att projektet möjliggör att starta 
förändringar utifrån Sjöbos behov och att processer lever 
vidare. Vi kommer ta tillvara erfarenheter, lärdomar, metod-
er och modeller för fortsatt utveckling av Sjöbo men också 
för att bedriva utvecklingsarbete på andra områden i Borås 
Stad. 

DET ÄR MYCKET som hänt sedan vi startade. Därför vill 
vi med denna tidning få fler att ta del av allt fantastiskt som 
sjuder på Sjöbo. Vi är övertygade om att vi tillsammans får 
mer bärkraft. Hoppas fler vill vara med på resan!

Alla samtal har hjälpt oss 
att utveckla vårt arbetssätt 
och vi har lärt oss mycket 
om området tack vare alla 

er som varit delaktiga.

Sjöbo är fantastiskt!

//Håkan Eriksson, ordförande  
Fritids- och folkhälsonämden
Pia Essunger, projektledare  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Innehåll
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tillsammans
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Sjöbodagen

Upprustning 
av torget
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Låna och dela på 
Medborgarlabbet

Nytt rekreations- 
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14.

12.

7.
11.

Utgivare: Fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås 
Stad 2019 Kontakt: pia.essunger@boras.se  
Tryck: Stema  Illustratör: Jacqueline Forzelius
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K erstin Hermansson kommu-
nalråd för Centerpartiet, arbetar 
med frågor som rör fritid och 

folkhälsan i kommunen och är bland an-
nat delaktig i projektet “Säker och trygg 
kommun”. Enligt henne är nyckeln för 
ett sånt här utvecklingsprojekt att jobba 
tillsammans.

– De olika förvaltningarna inom kom-
munen måste samarbeta med alla parter 
som finns på Sjöbo. Nätverk, företag, 
markägare och föreningar. Detta för att 
få till en trygg miljö där det sjuder av 
aktiviteter för alla som bor där, oavsett 
ålder.

NÄR DET GÄLLER arbetet med projek-
tet är hon imponerad av engagemanget 
från alla involverader människor och 
vad de lyckats åstakomma. Men hennes 
förhoppning är utöver vad som redan 
hänt också att resultatet ska bli något 
konkret fysiskt.

– Jag hoppas att vi får till en lokal 

eller hus där människor med olika ålder 
finner gemenskap med varandra. Där ska 
det finnas aktiviteter och verksamheter 
som bedrivs av olika aktörer utifrån de 
önskemål som de som bor på Sjöbo har. 
Vi behöver också få ett tryggare och 
mer tillgängligt torg. Samverkan kom-
mun, föreningsliv och andra aktörer ska 
samverka, allt för Sjöbos bästa!

Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen i Borås Stad har utökat 
satsningen på förebyggande 
områdesutveckling, ett val 
om prioritering utifrån Borås 
Stads välfärdsbokslut som 
görs vartannat år. Marie har 
sedan hösten 2019 arbetat som 
utvecklingsledare för Sjöbo 
och gläds åt sitt uppdrag. Hon 
framhåller att Sjöbo har goda 
förutsättningar då det är en 
attraktiv plats, med nära till 
fina grönområden, vatten och 
tät kollektivtrafik. Marie ser 
fram emot ett fortsatt utveck-
lingsarbete tillsammans med 
lokala aktörer och engagerade 
invånare.

Vad säger politikerna? Marie 
Schörling  
Erikson  
- Sjöbos nya  
utvecklingsledare

Kerstin Hermansson
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KRAFTSAMLING SJÖBO

tillsammans
För att möjliggöra för de som bor på Sjöbo att vara med och påverka har 

det mellan 2016-2018 pågått flera projekt för att fånga upp de boendes 

åsikter. Dialogcaféer, intervjuer med unga, information på skolor och 

workshops är några av de saker som varit igång. Här nedan är några  

av de punkter som kommit fram under arbetet.

Starka

Ett livfullt  
och upprustat  

Sjöbo torg med  
butiker och  

restauranger.

Trygghet och  
trivsel på Sjöbo,  
mer blommor,  

samlingsplatser  
och en städad  

miljö.

Bra skolmiljö  
för barnen med  
inflytande, när- 

varande vuxna och  
uppmuntran till 

aktiv lek.

Fysisk aktivitet 
på olika nivåer 

och platser, 
anpassat efter 
olika åldrar.

Mötesplatser  
och aktiviteter  

som för samman 
invånarna,  
över ålder  

och kulturer.
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Idébidrag

Vad är  
Medborgarlabbet?

Under 2019 startade medborgarlabbet på Sjöbo. 
Sedan dess har medborgare på Sjöbo varit med  
och arrangerat aktiviteter från odling, språkcafé  

till programmering för barn. Även möblerna har invånare  
på Sjöbo varit med och målat. 

Medborgarlabbet är till för dig som vill arrangera en  
aktivitet, utveckla en idé, eller bara komma och prata,  
plugga, skapa, ställa ut, föreläsa, sy eller nästan vad som 
helst – lokalen är flexibel, välj själv!

Om du vill arrangera något, har idéer på aktiviteter som 
är bra för Sjöbo och dess invånare så kontakta oss via mejl, 
telefon eller besök oss på våra öppettider.

De aktiviteter som arrangeras på Medborgarlabbet 
marknadsförs genom ett månadsblad som sprids via affisch-
ering och genom sociala medier. Kom gärna in och hämta 
månadsbladet för att se vad som är på gång.

Hösten 2018 lanserades idébiraget, ett bidrag för 
utveckling och genomförande av idéer och förslag 
som gör nytta för Sjöbos invånare och dess närsam-
hälle. Idébidraget är en del i Kraftsamling Sjöbo och 
utgångspunkten är att ta vara på den lokala kraften 
och kompetensen bland boende och verksamma på 
Sjöbo samt locka utomstående organisationer att 
delta i utvecklingen av Sjöbo. Idébidraget har blivit 
en möjliggörare för utveckling och realisering av 
lokala idéer. Det har hittills varit två ansöknings-
perioder och 11 idébärare har beviljats bidrag. De 
projekt som startat med hjälp av idébidrag är:
   

Läs mer  
om några av  
idébidragen  

på nästa sida.

• Anlägga en discgolfbana
• Walk & Talk – metod för samtal 

om livets utmaningar
• Programmeringskurs för barn
• Starta forum för samtal och 

möten kring olika teman
• Inkluderande öppen verksamhet 

för barn, unga och vuxna
• Anlägga en hinderbana
• Gymnastik för barn
• Föreningsdagar
• Gatukulturveckor
• River of lights – ljusfest för 

mänskliga rättigheter
• Torsdagsdans på Sjöbo Torg
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ENGAGEMANG 
PÅ SJÖBO

Caroline Laaksometsä
programmering för barn

Caroline Laaksometsä fick idébidrag för att hålla kurs i programmering för 
barn. Hon kallar evenemanget för “kodstuga” och syftet är att låta barnen 
få lite inblick i vad ett programmerings-tänk är. Barnen behöver inte an-
vända något programmerings språk utan till hjälp har hon visuella enkla 
program där man kan programmera figurer att göra olika saker, hoppa gå 
etc. För pengarna i idébidraget så köpte hon också in små robotar som är 
programmeringsbara. Det blev 13 tillfällen med åldergrupperna 8–10 år 
och 11 och uppåt. I fortsättningen kommer eventuellt kodstugor hållas 
vid lov. Nu arrangerar även Caroline gymnastik varje vecka i Sjöbohallen. 
Här användes idébidraget till gymnastikmaterial.

Dans, programmering och odling av tomater är 

några av engagemangen som varit. Under våren 

och sommaren har det varit full aktivitet på torget 

och i medborglabbet. Här kommer några exempel 

på personer som engagerat sig och fått idébidrag.

Screenshot från programmet Scratch.

Odla intresset för växter 
För att öka förståelsen för värdet av växter, och vad som be-
hövs för att de ska kunna växa, har det under våren pågått ett 
projekt där barn har kunnat odla själva. Bland annat solros-
frön, tomat och sockerärta. Sedan har barnen kunnat ta hem 
växterna och fortsatt sköta om dem.

– Flera av barnen har senare kommit och berättat hur 
det går för sina växter, säger Katarina Söderberg, från AB 
Bostäder, som varit inblandad i projektet. Det känns fint  
att det skapar en lust att utforska vidare.
Utöver odlingen har det även gjorts bihotell,  
ett slutet kretslopp och popcornplantering.

Bild på växter på medborgarlabbet
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Kent-Åke Hansson

Dans på torget med  
Kent-Åke och DeFenders

Kent-Åke Hansson är en veteran när det kommer till att anordna 
danser i Borås. Redan på 1990-talet var han med och arrang-
erade dans i Fokets park, och sedan dess har det bara rullat på. 
Men det här är första gången han arrangerar något på torget i 
Sjöbo. Bandet som stod för det musikaliska heter DeFenders 
och de är också något av veteraner i danssvängen.

– Det är roligt när det blir lite liv här! säger Kent-Åke. 
Han hoppas också att dansen ska kunna bli ett återkommande 
evenemang på torget.

Sagostunder och Sjöbo-
promenader med Anki

Född och uppvuxen på Sjöbo och med ett stort engagemang 
för samhället och stadsdelen är det säkert många som känner 
igen Anki Wellbrant. I trettio år jobbade hon på biblioteket 
och redan då började hon med sina sagostunder för barn. 
När hon gick i pension var det fortsatt full fart och sagostun-
derna är fortfarande en återkommande aktivitet på bibliote-
ket. Utöver detta har det under året funnits möjlighet att 
följa med Anki på promenader där hon berättar om platser 
på Sjöbo och dess historia. Det som håller glöden vid liv är 
hennes intresse för barn och unga.

– Det viktigaste är barnen och att vi tar hand om de unga 
i samhället, säger hon. När det gäller framtiden på Sjöbo 
hoppas hon på ett mer levande torg. 

– Det krävs att vi alla hjälps åt! Det är oerhört viktigt att vi 
gör det tillsammans. Anki Wellbrant

Det krävs att vi alla 
hjälps åt! Det är  

oerhört viktigt att vi 
gör det tillsammans.



8 –  HÄNDER PÅ SJÖBO

Låna och dela
på Medborgarlabbet

Verktygs- 
biblioteket
I medborgarlabbet finns en hörna med 
det mesta som du kan tänkas behöva 
när det är något hemma som behöver 
fixas. Du kan låna verktyg som du 
saknar när du exempelvis behöver 
hänga upp lampan, hänga upp dina 
tavlor, laga stolen, tapetsera eller laga 
cykeln. Det kan vara allt från hammare, 
borrmaskin, tapetbord till symaskin. 
Skriv upp dig i lånepärmen och låna i 
max tre dagar. Superenkelt!

Det finns också en hylla där man kan låna fritidsartiklar. 
Skridskor, fotbollar, tennisrack och så vidare.  
Håll utkik på Medborgarlabbets Facebook för mer info.

På labbet finns det en ta och ge-hylla. 
Här byter vi och ger varandra saker utan 
kostnad. Det kan både nytt och gammalt, 
men det bör vara helt och rent. Du be-
höver inte lämna något för att få ta något.

Behöver du fixa nåt hemma, eller är du 

sugen på att prova någon ny sport? Kanske 

finns det du behöver på Medborgarlabbet.

Bilden är ett exempel på artiklar som kan finnas. Foto: Fritidsbanken.
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Historia torget
Sjöbo som stadsdel byggdes ut mellan 
1935-1965 (i grova drag). Sjöbo Torg 
ingick i en andra utbyggnadsetapp som 
planerades från 1953 och själva torget 
byggdes under 1956-57. Platsen där 
torget ligger var tidigare en fotbollsplan 
som användes av Borås GIF. Sjöbo är 
en s.k. grannskapsenhet som planerades 
som en liten ”stad i staden”. Sjöbo Torg 
fick ganska snart problem när invånarna 
skaffade bil och kylskåp, vilket ändrade 
befintliga köpmönster och både kommer-
siell och allmänservice urholkades redan 
vid slutet av 1960-talet.

Upprustning

Torget är en viktig plats för invånarna på Sjöbo. Det blev  
tydligt under medborgardialogerna att åsikterna om torget 
var många. Det framkom att mycket är bra men att många 

delar går att förbättra. Som centralpunkt på Sjöbo är torget en viktig 
plats. Generellt ses torget som en positiv och omtyckt plats, men det 
finns potential för utveckling.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN HAR i samarbete med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen tagit fram en plan för att rusta upp torget.  
I planen ingår att förbättra belysning, byta ut kalkstensplattor, 
placera ut fler bänkar och blomsterarrangemang, beskära träd, rusta 
upp boulebanan, tillgänglighetsanpassa en del trappor och göra 
torget mer levande genom ett linspann med flera ljuskällor. Arbetet 
pågår, belysning och markarbete beräknas stå klart i årsskiftet  
medan andra delar beräknas färdigställas våren 2020.

av torget

Torget under Gatukultur i somras.
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Sjöbohuset - en ny 
mötesplats på torget?

Planerna för ett Sjöbo-
hus bygger på det som 
framkommit i dialogerna 

som varit mellan staden och 
invånarna på Sjöbo. En bred-
dad mötesplatsverksamhet som 
riktar sig till alla med inslag 
av familjeaktiviteter är något 
många önskat. Det som planeras 
är att bygga om bibliotekets, 
fritidsgårdens och den tidigare 
biografens lokaler. Tanken är att 
Sjöbohuset ska bli en levande 
mötesplats där det ska finnas 

bibliotek, öppen ungdomsverksamhet/
fritidsgård, mötesplatsverksamhet,  
medborgarlabb och ett café. En förenings- 
allians har skapats för att möjliggöra ett 
brett utbud av kulturaktiviteter.

FRITID- OCH FOLKHÄLSOFÖR-
VALTNINGEN, Kulturförvaltningen och 
AB Bostäder i Borås håller på arbetar med 
att ta fram en plan för ombyggnation 
och ett framtida Sjöbohus. Än så länge är 
inga beslut tagna men ambitionen är att 
förslag för beslut till kommunstyrelsen  
tas fram till våren 2020.

Föreningsalliansen  
– en möjliggörare

I Borås finns ett aktivt kulturliv som bedrivs av både 
offentlig, privat och föreningsdriven verksamhet . De 
arrangerar bland annat föreställningar, föredrag, kon-

serter och kurser. Att ha tillgång till fler scener och lokaler 
är önskvärt av flera kulturaktörer.

Hemgårdens verksamhetschef Jan-Ola Nolin har sett 
möjligheter med den outnyttjade tidigare biograflokalen 
på Sjöbo och har därför bjudit in fler föreningarna för 
att starta en diskussion hur biograflokalen skulle kunna 
användas och rustas upp. Senare organiserade sig dessa 
föreningar, Studiefrämjandet, Sisu, Borås Folkhögskola, 
Kulturföreningen Tåget och Kulturkompaniet som en 
föreningsallians, en viktig samarbetsteam för att erbjuda 
ett brett kulturutbud på Sjöbo. 

DÅ DISKUSSIONEN KRING att rusta upp biografen 
senare utvecklats till att slå i samman fler lokaler för att 
satsa på ett Sjöbohus blev föreningsalliansen en viktig del 
i Sjöbohuset. Föreningsalliansen vill vara möjliggörare för 
ett framtida Sjöbohus med fler aktörer som kan vara med 

och planera ett rikt kulturutbud och arrangera olika events. 
De ser stor potential för den nedlagda biografen som ett 
nav i ett Sjöbohus och som kan lyfta Sjöbo som stadsdel. 
De ser huset som en samlokaliserad plats för olika typer av 
verksamheter, allt från teater, dans, LAN, medborgarservice, 
lässtunder till föredrag.

Första intressentmötet för samarbete kring Sjöbos nedlagda biograf.
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Nytt rekreationsområde

vid Sjöbovallen

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har av sin nämnd fått 
i uppdrag att, i samråd med berörda förvaltningar och 
bolag, utreda möjligheten att anlägga ett nytt frilufts- 

och rekreationsområde på Sjöbo i området omkring Viskan 
och Trollskogen med Sjöbovallen som nav. Detta kommer att 
göras under våren 2020. 

EN DEL INSATSER såsom en discgolfbana och hinderba-
na har redan påbörjats tillsammans med Borås GIF, och 
som en del i Kraftsamling Sjöbo. Den barnvandringsled 
som nyligen invigts i Trollskogen, avses också som en del 
av det nya frilufts- och rekreationsområdet. Men det finns 
även önskemål om elljusspår, motionsspår, vandringsleder, 
badplats och grillplatser. Nu återstår en utredning förvalt-
ningar emellan för att se vilka möjligheter som finns. 

Hinderbanan är en av nyheterna i området, men förhoppningen är 
att mer kommer att hända.

Skogen och rekreationsområdet ned mot 

Viskan är favoritplats för många på Sjöbo. 

Nu pågår arbetet med att utveckla området.

Du har väl inte 
missat Trollstigen?
Längs den 1,7 km långa leden 
som går från Sjöbo ner till Viskan 
passerar du ett flertal spännande 
stationer och får följa med på 
trollets sökande i Trollskogen 
efter farmor.

Delar av leden går att gå med 
barnvagn. Bland annat kan du 
gå från lekplatsen i Sjöboparken 
till den lilla gläntan i skogen där 
förskolan brukar samlas.  
I denna gläntan kan du bland 
annat träffa älgen och räven!
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Lyckad Sjöbodag
- trots regn och rusk

Sjöbodagen den 7 september blev åter en lyckad till-
ställning med många möten mellan människor, ung 
som gammal. Då dagen bygger på ett lokalt engage-

mang bjöds föreningar, privatpersoner och organisationer in 
för att delta och tack vare dessa, AB Bostäder och verksam-
heter i Borås Stad, möjliggjordes en ytterligare Sjöbodag. 

NYTT FÖR I år var att tillställningen utökades med att 
även erbjuda aktiviteter under kvällen, mer riktat till ung-
domar. Trots regnskurar och hårda vindar trotsade publiken 

vädret och stannade kvar på Sjöbo Torg där eventet var. 
Mathias Melo som var konferencier och personen bakom 
sjöbolåten ”Det är så skönt att bo på Sjöbo” fick publiken 
att sjunga med och höja stämningen trots att vädret inte 
var det bästa. Vad kanske många inte känner till så är låten 
skapad av barn som bor på Sjöbo tillsammans med Mathias 
Melo. Det erbjöds i vanlig ordning en loppis som hade my-
cket att erbjuda, begagnade saker som inte längre haft nytta 
i ett hem men kan göra nytta i ett annat hem. Det bjöds 
också på trolleri, dans och annan underhållning. 

Dans, loppis och ansiktsmålning för barn var några av de aktiviteter som pågick under Sjöbodagen.

Loppis, trolleri, dans och Sjöbolåten. Det är 

något av det som Sjöbodagen bjöd på i år.
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Den 13 november  
arrangerade Stiftelsen 
Drivhuset i samarbete 

med Borås Stad en jobbmässa 
på Medborgarlabbet på Sjöbo 
Torg. Bland utställarna fanns 
Arbetsförmedlingen, Söder o Co, 
Effektiv Bemanning, Coompan-
ion, Speed, Releasy, Kvinnojouren, 
Borås yrkeshögskola, Vuxenutbild-
ningen, Sociala Omsorgsförvalt-
ningen och Jobb Borås. 

Mässan erbjöds i syfte att ge 
Sjöbobor möjligheten att in-
spireras av olika jobb genom 
att träffa bemanningsföretag, 
utbildningsorganisationer och 
verksamheter inom Borås Stad. 
Det var ett tillfälle för den som 
funderade över att utbilda sig, ville veta mer om hur man 
kan komma in i arbetslivet, vilka jobb som finns eller 
om man ville yrkesväxla. Man fick också möjligheten att 
bli coachad att göra sin ansökan unik genom att få hjälp 
med att skriva en säljande CV. 

När dörrarna öppnade stod människor i kö för att  
komma in. Mässan besöktes av ca 75 personer och  
många av besökarna uttryckte att de fick bra samtal, 
hjälp och stöd av dem som var på plats.

Jobbmässa på Sjöbo

Nu öppnar snart 
nya mötesplats 
Sjöbo!
Den 14 januari öppnar vi och bjuder in till 
invigning av den nya mötesplatsen. Mötesplats 
Sjöbo strävar efter att vara en mötesplats för 
alla. Hos oss kan du få socialt umgänge, delta i 
organiserade aktiviteter och ta del av samhällsin-
formation. Mötesplats Sjöbo är en plats där du 
ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet. 
Program för invigningen kommer i januari. 

Varmt välkomna!

Flera utställare var på på plats och tipsade om utbildningar, vilka jobb som finns och hur man kan komma in i arbetslivet.
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Kultur och  
konst på Sjöbo

Från mitten av juni och tre veckor framåt pågick kul-
turevenemanget Gatukultur 2019 i Borås med Sjöbo 
som ett av huvudplatserna. Fokus har legat på att 

låta barn och unga vara med och utforma konsten i staden. 
På Sjöbo märktes Gatukultur i allt från dans och musik till 
skapande aktiviteter av olika slag. Evenmanget avslutades 
med invigningen av muralmålningen plus en massa andra 
aktiviter på torget. Muralmålningen är skapad av Estefania 
Leyton. Hon kommer från Chile, och det är där och i andra 

delar av Sydamerika hon tidigare varit mest verksam. Verket 
skapade hon tillsammans med organisationen Streetcorner.

25 OKTOBER FIRADES FN-dagen och de mänskliga 
rättigheterna på Sjöbo Torg med en ljusmanifestation  
i höstmörkret. Konstnären Behjat Omer Abdulla, som bor  
på Sjöbo var initiativtagaren till ljusmanifestationen i sam- 
arbete med föreningen River of lights. Stort fokus låg på 
förberedelserna, att få människor från olika bakgrunder att 

Sommaren och hösten har också varit fylld av kultur på 

Sjöbo. Gatukultur, muralmålning och massor av aktiviter 

för barn och unga är några av de aktiviter det bjudits på.
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mötas, att bryta språk-och kulturbarriärer och använda 
det kreativa skapandet som verktyg för att mötas. Behjat 
arrangerade flertal skaparverkstäder på Sjöboskolan och 
på Medborgarlabbet som resulterade i att barn, ung-
domar och vuxna möttes och skapade tillsammans 130 
ljuslyktor som användes till ljuståget. Varje ljuslykta 
blev unik och dekorerad utifrån varje persons historia.

RIVER OF LIGHT är ett inkluderande konstprojekt, 
som drivs av en ideell förening och som arrangerar 
ljusfester på flera platser runt om Göteborg och Borås. 
Nästa tillfälle kommer de arrangera en ljusfest i februari 
2020 i Göteborg.

Estefania Leyton Trumworkshop från Gatukultur i somras.

Th Behjat Omer Abdulla

Bild från ljusmanifestationen på Sjöbo Torg.



Drivande aktörer

Finansierat av:

Karta över en del av det som 
händer på Sjöbo, och sådant 
som är planerat i framtiden. 
De gröna skyltarna är sådant 
som redan är på plats, de 
gula är planerade eller under 
beslutsprocess.
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Kraftsamling Sjöbo - lokal utveckling 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Slutrapport Kraftsamling Sjöbo och 

översänder densamma till Kommunstyrelsen. Samtidigt avslutas det treåriga 

sociala investeringsprojektet och implementeras i den ordinarie verksamheten.        

Sammanfattning  
I september 2017 beslutade Kommunstyrelsen om en Kraftsamling för 

stadsdelen Sjöbo, inom ramen för stadens sociala investeringsfonder, under 

ledning av Fritids- och folkhälsonämnden. Det gjordes även en ansökan till 

Vinnova i syfte att få ytterligare medel för att kraftsamla kring Sjöbo, Sjöbo 2.0 

tillsammans med fem andra parter. 

 

Tillsammans med Sjöbos invånare och andra aktörer skulle det inom projektets 

ramar kraftsamlas för att utveckla Sjöbo till en attraktiv och välmående stadsdel 

som sjuder av positiva initiativ och med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  

 

Under 2020 har det lagts stort fokus på att arbeta med hur projektets resultat 

ska tas om hand och implementeras. 

- Slutrapporten för Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 skickades in i april och 

godkändes av Vinnova.  

- En verksamhetsstrategi och en modell för Medborgarlabbet togs fram  

och ett samarbetsavtal mellan Mötesplats Sjöbo och föreningen 

Hemgården skrevs, för att implementera och fortsätta utvecklingen av 

Medborgarlabbets metoder.  

- Inom ramen för Vinnovaprojektet SIGURD har det påbörjats ett arbete 

för att utvärdera Medborgarlabbets nyttor och värden för olika 

intressentgrupper på Sjöbo. Arbetet förväntas färdigställas under våren 

2021 och leds fortsättningsvis av Stadsledningskansliet. 

- Den fysiska miljön på Sjöbo Torg är uppfräschad. Det som återstår 

finns med i handlingsplanen.  

- Högskolan i Borås har bedrivit följeforskning på Kraftsamlingen och 

har sammanställt en rapport ”Ledarskap i mellanrummen”. 

- Metodboken ”Kraftsamling – ett förebyggande arbetssätt för tackling av 

samhällsutmaningar” har tagits fram för at beskriva arbetssättet och 

kraftsamlingens olika faser. 
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- I slutet på året beslutade styrgruppen att den förvaltningsövergripande 

projektgruppen skulle fortsätta sitt uppdrag efter årsskiftet i form av en 

arbetsgrupp, under ledning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Utvecklingsledaren, med folkhälsouppdrag i området Sjöbo, fortsätter 

leda arbetsgruppen och uppföljningen av handlingsplanen efter 

projektets slut. 

 

I de dialoger som hållits med sjöboborna har det varit tydligt att biografen och 

en samlingsplats för alla åldrar varit särskilt viktiga. Därför kändes det bra att 

beslutet om ett Sjöbohus togs i Kommunfullmäktige innan projektet avslutades.               

Ärendet i sin helhet 
I september 2017 beslutade Kommunstyrelsen om en Kraftsamling för 

stadsdelen Sjöbo. Inom ramen för stadens sociala investeringsfonder startade 

den 1 december 2017 ett treårigt projekt med Fritids- och folkhälsonämnden 

som samordnare. Åtta nämnder ställde sig bakom projektet och beslutet togs i 

bred politisk enighet. Det gjordes även en ansökan till Vinnova i syfte att få 

ytterligare medel för att kraftsamla kring Sjöbo, Sjöbo 2.0. I det projektet ingick 

sex parter; Borås Stad, Borås högskola, Science Park, Rise, Hemgården och 

Drivhuset, där kommunen var den koordinerande parten.  

 

Det sociala investeringsprojektet Kraftsamling Sjöbo syftade till att kraftsamla 

runt en stadsdel och ta fram modeller och metoder som sedan skulle kunna 

appliceras på andra stadsdelar. Politisk ansvarsnämnd var Fritids- och 

folkhälsonämnden i nära samarbete med Arbetslivsnämnden.  

 

Tillsammans, Sjöbos invånare, de kommunala förvaltningarna och nämnderna, 

civilsamhället, näringslivet, regionen och polisen, skulle det inom projektets 

ramar kraftsamlas för att utveckla Sjöbo till en attraktiv och välmående stadsdel 

som sjuder av positiva initiativ och med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  

 

Under 2020 har det lagts stort fokus på att arbeta med hur projektets resultat 

ska tas om hand och implementeras. 

 

Slutrapporten för Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 skickades in i april och godkändes 

av Vinnova. Därmed var den Vinnovafinansierade delen av projektet avslutad 

och arbetet med att implementera Medborgarlabbets metoder och resultat 

fortsatte under året. En verksamhetsstrategi och en modell för 

Medborgarlabbet har tagits fram. Under hösten 2020 skrevs ett samarbetsavtal 

mellan Mötesplats Sjöbo och föreningen Hemgården, för att implementera och 

fortsätta utvecklingen av Medborgarlabbets metoder.  

 

Inom ramen för Vinnovaprojektet SIGURD (Sustainable Impact Governance 

for urban development)-projektet har SROI (Social return on investment)-

metodikens sex steg påbörjats på Medborgarlabbet för att utvärdera dess nyttor 

och värden för olika intressentgrupper på Sjöbo. SROI-metodikens steg tre 
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som innefattar datainsamling från olika intressentgrupper avslutades i 

december. Steg fyra till sex som innefattar beräkningar och omvandlingar till 

monetära termer har påbörjats och förväntas färdigställas under våren 2021. I 

projektet har det under året erbjudits två utbildningstillfällen i SROI-metoden 

för tjänstepersoner från fem förvaltningar. Arbetet leds fortsättningsvis av 

Stadsledningskansliet. 

 

Den fysiska miljön på Sjöbo Torg är uppfräschad och nu återstår endast 

uppsättningen av en belysningsslinga, vilken återfinns som en av åtgärderna i 

handlingsplanen för 2021. Inom ramen för projektet ”Konst i 

stadsdelsutveckling”, har en konstnär tagit fram en ett förslag på hur Sjöbo 

Torg skulle kunna utvecklas för att bli mer attraktivt. Konstnärens idéer bygger 

på en historisk faktainsamling samt dialog med invånarna, för att fånga platsens 

betydelse. Arbetet pausades med anledning av pandemin.  

 

Högskolan i Borås har bedrivit följeforskning på Kraftsamlingen och har 

sammanställt en rapport. Rapporten heter ”Ledarskap i mellanrummen” och 

publicerades i juni. Den presenterades för styrgruppen och spreds till 

tjänstemän och politiker under hösten.  

 

Metodboken ”Kraftsamling – ett förebyggande arbetssätt för tackling av 

samhällsutmaningar”, publicerades under hösten och spreds till politiker, 

styrgrupp, projektgrupp med flera. I rapporten beskrivs arbetssättet och 

kraftsamlingens olika faser. En sammanfattande version av rapporten togs fram 

under januari 2021. Den kommer spridas under våren 2021. 

 

Under projekttiden har det funnits en styrgrupp och en projektgrupp för 

projektet. I slutet på året beslutade styrgruppen att den 

förvaltningsövergripande projektgruppen skulle fortsätta sitt uppdrag efter 

årsskiftet i form av en arbetsgrupp, under ledning av Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen. Utvecklingsledaren, med folkhälsouppdrag i området 

Sjöbo, kommer att fortsätta leda arbetsgruppen och uppföljningen av 

handlingsplanen efter projektets slut.  

 

Projektet Kraftsamling Sjöbo avslutas nu och en slutrapport har sammanställts. 

Flera olika åtgärder har arbetats fram för att säkerställa att metoder och resultat 

från projektet ska implementeras i ordinarie verksamheter. I de dialoger som 

hållits med sjöboborna har det varit tydligt att biografen och en samlingsplats 

för alla åldrar varit särskilt viktiga. Därför kändes det bra att beslutet om ett 

Sjöbohus togs i Kommunfullmäktige innan projektet avslutades. Här finns det 

goda möjligheter att fortsätta att jobba för att utveckla Sjöbo till ett attraktivt 

och välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och 

fritidsutbud, i medskapande dialoger med invånarna.   
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Beslutsunderlag 
1.  Slutrapport Kraftsamling Sjöbo 

 

                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 48 Dnr FOFN 2017-00152 808 

Kraftsamling Sjöbo - lokal utveckling 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Slutrapport Kraftsamling Sjöbo och 

översänder densamma till Kommunstyrelsen. Samtidigt avslutas det treåriga 

sociala investeringsprojektet och implementeras i den ordinarie verksamheten.        

Sammanfattning av ärendet 
I september 2017 beslutade Kommunstyrelsen om en Kraftsamling för 

stadsdelen Sjöbo, inom ramen för stadens sociala investeringsfonder, under 

ledning av Fritids- och folkhälsonämnden. Det gjordes även en ansökan till 

Vinnova i syfte att få ytterligare medel för att kraftsamla kring Sjöbo, Sjöbo 2.0 

tillsammans med fem andra parter. 

 

Tillsammans med Sjöbos invånare och andra aktörer skulle det inom projektets 

ramar kraftsamlas för att utveckla Sjöbo till en attraktiv och välmående stadsdel 

som sjuder av positiva initiativ och med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  

 

Under 2020 har det lagts stort fokus på att arbeta med hur projektets resultat 

ska tas om hand och implementeras. 

Slutrapporten för Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 skickades in i april och godkändes 

av Vinnova.  

En verksamhetsstrategi och en modell för Medborgarlabbet togs fram  och ett 

samarbetsavtal mellan Mötesplats Sjöbo och föreningen Hemgården skrevs, för 

att implementera och fortsätta utvecklingen av Medborgarlabbets metoder.  

Inom ramen för Vinnovaprojektet SIGURD har det påbörjats ett arbete för att 

utvärdera Medborgarlabbets nyttor och värden för olika intressentgrupper på 

Sjöbo. Arbetet förväntas färdigställas under våren 2021 och leds fortsättningsvis 

av Stadsledningskansliet. 

Den fysiska miljön på Sjöbo Torg är uppfräschad. Det som återstår finns med i 

handlingsplanen.  

Högskolan i Borås har bedrivit följeforskning på Kraftsamlingen och har 

sammanställt en rapport ”Ledarskap i mellanrummen”. 
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Sammanträdesdatum 
2021-03-24 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Metodboken ”Kraftsamling – ett förebyggande arbetssätt för tackling av 

samhällsutmaningar” har tagits fram för at beskriva arbetssättet och 

kraftsamlingens olika faser. 

I slutet på året beslutade styrgruppen att den förvaltningsövergripande 

projektgruppen skulle fortsätta sitt uppdrag efter årsskiftet i form av en 

arbetsgrupp, under ledning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Utvecklingsledaren, med folkhälsouppdrag i området Sjöbo, fortsätter leda 

arbetsgruppen och uppföljningen av handlingsplanen efter projektets slut. 

 

I de dialoger som hållits med sjöboborna har det varit tydligt att biografen och 

en samlingsplats för alla åldrar varit särskilt viktiga. Därför kändes det bra att 

beslutet om ett Sjöbohus togs i Kommunfullmäktige innan projektet avslutades.               

Beslutsunderlag 
  1. Slutrapport Kraftsamling Sjöbo 

     

Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2021-03-26.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2021-03-26. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Torsdag den 25/3, kl 13.30-15.55   

Plats Digitalt samt Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås  

 

 

Beslutande 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen 

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

 

Ersättare 
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

 

Övriga 
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen (endast §16) 

Hans Johansson, Arbetslivsförvaltningen (endast §16) 

Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Andersson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

 

Omfattning 
   

§§ 13-24 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ordförande Sofia Sandänger  

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Justerare Daniel Boskovic 
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§§ Ärenden              Beslut 
 

13 Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

  

Dagordningen godkänns. 

14 Val av justerare  Daniel Boskovic justerar 

  
15 Föregående protokoll, den 2/2 2021 

Föregående protokoll finns på www.sjusam.se 

Återkoppling: beträffande årsredovisning har 

revisionsberättelser inkommit och förmedlats till 

medlemmar med fråga om ansvarsfrihet.  

 

Protokollet godkänns och läggs 

till handlingarna.  

16 Redogörelse styrgrupp Puls 

Ordförande och ledamot för Styrgruppen för Puls 

berättar hur styrgruppen har övervägt flera varianter 

av implementering med olika kostnader och 

geografisk spridning. Metoder som föreslås har 

relevans enligt utvärderare. Målgruppen föreslås 

begränsas och kopplas mot Aktiv Kraft samt att 

ytterligare delar kan kopplas på. Ekonomiskt rimligt, 

dock riskeras viss undanträngning av andra 

målgrupper. 

  

 

Styrelsen tackar Hans och Jonas 

för en föredömlig föredragning. 

17 Diskussioner kring implementering 

Det finns ett stort intresse av metoden och de delar 

som föreslås. Underlaget var tydligt och ekonomiska 

ramar kommer att vara det som kan begränsa 

utförande. Målgruppsbehoven finns. Fullföljandet av 

projektet gynnas av ett tidigt ställningstagande kring 

implementering.  

  

 

Uppdrag till kansliet att inför 

nästa möte ställa kostnaderna i 

relation till förbundets 

helhetsbudget. 

18/ Internkontroll av utbetalningar 

Tre stickprov rapporteras i enlighet med tidigare 

antagen kontrollplan. Kort rapport om hur utformning 

av ny plan för internkontroll fortskrider baserat på 

styrelsens riskanalys. 

   

 

Styrelsen godkänner en första 

kontoll av utbetalningar och 

noterar informationen om hur 

arbetet med ny kontrollplan 

fortskrider.   
19 Granskningsrapport DSO 

Dataskyddsombud har med stöd i frågeformulär 

analyserat förbundets hantering enligt GDPR  

DSO ska informeras kring hur sociala media hanteras 

framgent, sedan är alla punkter gröna.   

  

  

Styrelsen godkänner rapporten. 

20 Ekonomi, Avstämning 

Ordinarie verksamhet löper på men utförarna har 

ännu inte fakturerat för tertial ett. Medfinansiering till 

projekt är fortsatt en svårighet som bevakas och följs 

upp noga. 

  

 

Styrelsen tackar för 

informationen. 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2021/02/Protokoll-styrelse-20210202.pdf
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21 Leader- och ESF-projekten Män i hälsa     

Initiativet startades 2019 och blev inom ett år en del 

av PR- Hälsa i hållbart arbetsliv. I samband med 

ansökan om medel för det kompletterande ESF-

projektet kunde 

avsiktsförklaring inte tecknas med 

Arbetsförmedlingen men lokalt är alla parter eniga 

om att metoden bör testas och utvecklas. Eftersom det 

råder en delad bild lokalt och nationellt över vilka 

projektengagemang som är lämpliga eller möjliga för 

förbundet kan en gemensam bild behöva skapas.   

 

Styrelsen fastställer en skrivelse 

som tydligare redogör för den 

samhälleliga nyttan och 

projektens positiva potential till 

strukturpåverkan.  

 

Styrelsen ger förbundschef i 

uppdrag att föra dialog med 

Arbetsförmedlingen och 

löpande rapportera kring frågan 

tillbaka till styrelsen. 

  
22 Ägarsamråd 

Ägarna var engagerade i dialogen och flitiga med att 

ge synpunkter kring behov som angränsar förbundet. 

Mycket av det som önskas är att fortsätta befintligt  

och om möjligt utöka samt integrera arbete med 

våldsprevention i högre grad. Språksvaga är redan 

initierat och unga samt personer med psykisk ohälsa 

behöver bevakas. Avgränsningar och hur insatser 

lämpligen sker är inte helt tydlig. Hos målgrupper 

som lyfts är psykisk ohälsa vanligt.  

Utlysning av socialfondsmedel öppnar 29 mars och 

ytterligare fonder finns om det skulle vara aktuellt. En 

eventuell projektansökan behöver föregås av 

förståelse för vilka behov som finns och om de 

behoven finns inom förbundets uppdrag.  

  

 

Kansliet bevakar kommande 

utlysningar samt inleder dialog 

med presidiet. 

23 Aktuellt från förbundschef  

Nationella rådet ber om Epost, tel och befattning för 

alla styrelseledamöter, vilket kommer att skickas dit.  

Inget nytt om metodfilmer ännu.  

Förtydliganden pågår kring utredning språksvaga.  

Medarbetarsamtal är genomförda enligt styrdokument 

för god arbetsmiljö.  

Beredningsmöte kommer att genomföras i april. 

Gruppens egna fråga kring hur effekter kan mätas och 

revisorernas frågor kring mål är i fokus för mötet. 

   

 

Styrelsen noterar informationen 

24 Övriga frågor, mötet avslutas 

Inga övriga frågor. Mötesdeltagarna tackar varandra 

och önskar varandra en Glad Påsk! 

  

 

Mötet avslutas.  
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