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Förord 
Nu närmar jag mig slutet på denna resa. Ett slut som alltid har känts så långt bort. Kanske 
beror det på att jag inte vill att det ska ta slut och behöva släppa taget eller är det all den tid 
och möda som har lagts ner som gör att det känts som ett evigt arbete. I vilket fall som helst är 
tiden nu kommen att ta steget ut i arbetslivet, och jag har aldrig känt mig mer redo.  
 
Jag skulle vilja passa på att tacka min handledare Christer Persson för alla värdefulla 
synpunkter som du delat med dig av på min resa. Ytterligare ett tack går givetvis till de sex 
intervjupersoner som ställt upp med sin tid för att jag skulle erhålla empiriskt material och 
intressanta infallsvinklar till mitt masterarbete. Slutligen vill jag tacka min sambo, familj och 
vänner för att de har stått ut med mig och stöttat och uppmuntrat mig på denna resa.  
 
Rebecca Ohlsson, 2016 

  



 
 

Sammanfattning  
Kommungränser har en minskad betydelse för kommuner och för människors rörelsemönster. 
Ett ökat behov av samarbete mellan kommuner skapas då planeringsfrågor i större 
utsträckning överskrider de administrativa gränserna och utmaningar för en kommun stannar i 
regel inte vid dess formella gräns. Det förekommer behov av att agera på andra skalnivåer än 
den som definieras av kommunens gränser för att kunna hantera vissa frågor. Uppsatsen tar 
utgångspunkt i en fallstudie, det mellankommunala samarbetet Skåne Nordost. 
Forskningsöversikten för uppsatsen omfattar utvecklingen av government och 
nätverksstyrning i den svenska planeringen över tid och knyter an till relevant forskning där 
förutsättningar, motiv och begränsningar för kommunal samverkan redogörs. 
 
Det empiriska materialet i uppsatsen baseras främst på den kvalitativa innehållsanalysen av 
transkriberade intervjuer med två politiker och fyra tjänstemän från två utvalda kommuner i 
Skåne Nordost, men kompletteras även med valda planeringsdokument. Presentationen av 
resultatet och uppsatsens syfte omfattar motiv och drivkrafter bakom mellankommunala 
samarbeten, kommunalekonomiska behov som hanteras, vad som uppnås samt hur 
mellankommunala samarbeten förhåller sig till rådande bestämda kompetenser. Utifrån 
frågeställningarna, forskningsöversikten och uppsatsens analytiska ramverk med kategorierna 
aktörer, relationer, institutionella ramverk och beslutsprocessen samt de teoretiska 
utgångspunkterna, governance och soft planning, har sedan resultatet analyserats.  
 
Studien pekar på förändringar i omvärlden som en drivkraft bakom mellankommunala 
samarbeten. Genom länssammanslagningen som ägde rum i Skåne var kommunerna i Skåne 
Nordost tvungna att samarbeta för att bli större och kunna hävda sig mot Region Skåne och 
andra delar av regionen. Motiv som framkommer bakom mellankommunala samarbeten är att 
erhålla en gemensam röst för att bli starkare i flera frågor, resurser kan utnyttjas mer effektivt, 
få tillgång till rätt kompetens och specialistkunskaper och gemensam marknadsföring. Vidare 
lyfts behov som hanteras i mellankommunala samarbeten som kan uppfylla mervärde och 
storskalig nytta. Finansiellt stora behov med ett stort antal involverade aktörer så som 
infrastruktur, bredband, vattenförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmarknad, näringsliv, 
integration samt turism, men även VA, renhållning och räddningstjänst är inte geografiskt 
avgränsade i respektive kommun utan är gränsöverskridande. Varje kommun måste hantera 
dessa, men klarar vanligtvis inte det enskilt. Dessa uppfattas som okontroversiella 
kommunalekonomiska behov som generellt hanteras i dessa samarbeten. Vidare tydliggörs det 
att samarbetet har uppnått att skapa ett forum där kommunerna träffas, utbyter idéer och utför 
handlingar som annars inte hade realiserats, vilket kan vara generellt för mellankommunala 
samarbeten. Slutligen framgår det att Skåne Nordost skapat en egen formell organisation, men 
utgörs samtidigt av ett informellt nätverk präglat av konsensus och ömsesidigt företroende 
utan sanktioner. Mellankommunala samarbeten som har en organisationsstruktur likt Skåne 
Nordost är i stor utsträckning förenliga med governance och soft planning. 
 
Nyckelord: Mellankommunala samarbeten, Skåne Nordost, governance, soft planning, hard 
spaces, soft spaces.     
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1. Inledning  

”Vi försöker inte tänka så mycket på kommungränser utan vi försöker hitta 
de parter och partners som vi känner, åh här kan vi nog dra nytta av 
varandra på ett bra sätt” (Intervjuperson 6, 2016).  
 
”Det finns ju faktiskt många områden där jag ser att två tänker bättre än en” 
(Intervjuperson 3, 2016).  
 

Ovanstående citat belyser att samhällsplaneringen har förändrats. Kommungränser har en 
minskad betydelse för kommuner och för människors rörelsemönster. Människor rör sig 
mellan arbete, bostad och fritidsaktiviteter, vanligtvis i fler än en kommun. Planeringsfrågor 
överskrider i större utsträckning de administrativa gränserna och utmaningar för en kommun 
stannar i regel inte vid dess formella gräns, vilket skapar ett ökat behov av samarbete mellan 
kommuner. I takt med denna förändring ställer samhället större och nya krav på 
specialistkompetenser och mot bakgrund av ekonomiska utmaningar och den demografiska 
utvecklingen får kommunal samverkan större betydelse för att kommuner ska kunna hantera 
frågor som de inte alltid kan klara av att lösa på egen hand. Det förekommer behov av att 
agera på andra skalnivåer än den som definieras av kommunens gränser. Att kommunens 
samtliga intresseområden och uppgifter inte tycks kunna rymmas i en enda skalnivå kan anses 
vara ett faktum. Samhällets styrningsmekanismer har ändrats till att handla mer om processer 
och nätverksbyggande. I dagens mer komplexa samhälle kan flera skalnivåer komma att 
beröras för att kunna hantera olika frågor och utmaningar.  
 
Samverkan mellan kommuner är inget nytt fenomen. Kommuner ser olika fördelar med att 
samarbeta, då de bland annat kan använda sina resurser mer effektivt, vinna storhetsfördelar 
samt öka kvaliteten inom den kommunala verksamheten. Kommuner har en viss frihet att 
organisera sin verksamhet och olika samarbetsformer har blivit ett tillvägagångssätt för att 
lösa hur vissa verksamheter ska organiseras och genomföras. Som ett alternativ till samarbete 
kan också sammanslagningar framkomma. Kommuners territoriella indelning vid ett 
samarbete med andra kommuner kvarstår, men det är snarare arbetssättet som i större 
utsträckning är kommunöverskridande. Definitionen av en kommun som ett avgränsat 
geografiskt område kan således ifrågasättas vid inträdandet i ett samarbete, då kommuner inte 
enbart berörs av frågor inom sitt geografiska område utan befinner sig i en mer komplex 
realitet.  
 
Det finns en spänning mellan kommun och region, och därmed mellan olika skalnivåer i det 
svenska planeringssystemet som påverkar styrningsmekanismer. Detta kan ge en implicit 
tanke om den regionala nivån som för bred och abstrakt, och den kommunala som för 
begränsad och detaljerad. Det kan i vissa avseenden krävas ytterligare en skalnivå för att 
bemöta samhällsutvecklingen. Det är en nivå som kan tolkas gå bortom formella hierarkiska 
planeringssystem och tar hänsyn till den reella geografins möjligheter och utmaningar genom 
nya och mer innovativa metoder för samverkan mellan aktörer. Detta begrepp omnämns soft 
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planning och ligger i linje med en problematik kring samhällsstyrningen som konstruerar nya 
rumsliga avgränsningar utifrån förändringar i samhället och innefattar 
samarbetskonstellationer som går bortom institutionella ramverk och saknar formella 
sanktioner. Kan det vara så att det svenska planeringssystemet och dess skalnivåer är för 
begränsat vilket bidrar till att kommunerna skapar egna mellankommunala samarbeten utefter 
den rådande samhällssituationen? Det kan även röra sig om en resurs- och kompetensfråga 
som implicit tvingar, främst mindre kommuner, att söka sig till dels varandra men även till 
större kommuner och samarbeta för att kunna hantera vissa frågor.  
 
De formella regionerna och länen i den svenska länsindelningen utgörs av flera kommuner 
som i många avseenden har helt skilda förutsättningar och därmed även intressen. Strukturen i 
regioner kan anses vara heterogen genom dess olika kommuner och att enbart samverka på en 
bred regional arena kan i vissa frågor vara komplicerat och riskerar att generera en för 
övergripande och allmän samsyn med brist på konkretisering. Samtidigt som kommuner 
konkurrerar om nya invånare, företag och besökare, för att bland annat få ett bredare 
skatteunderlag sker samarbete för att dra fördelar av vad det kan medföra. Mellankommunala 
samarbeten förekommer runtom i Sverige, exempelvis Stockholm Nordost i Stockholms län 
(Stockholm Nordost, 2016), Tillväxt Norra Bohuslän i Västra Götalandsregionen (Tillväxt 
Norra Bohuslän, 2016) och Skånes fyra hörn (Skåne Nordost, Sydöstra Skåne, Nordvästra 
Skåne samt Sydvästra Skåne, 2016) samverkar exempelvis i större utsträckning med sina 
närliggande kommuner, i mellankommunala samarbeten. Detta skulle kunna ses som exempel 
på soft planning i Sverige.  
 
Dessa mellankommunala samarbetsformer befinner sig på flera geografiska skalnivåer och 
kartor samtidigt – den globala och den nationella med de specifika förutsättningar det för med 
sig inom olika områden, den regionala genom den omgivande kontext som samarbetet ingår i 
och den mellankommunala eller delregionala med hänsyn till respektive kommun som ingår i 
samarbetet. Det är av vikt att förstå sin omvärld och de krafter som formar den. Detta 
samarbete och den strategiska planeringen i kommunerna behöver på något sätt förhålla sig 
till dessa olika skalnivåer och kartor, på en och samma gång. Kommuner har ett starkt 
självstyre och den regionala utvecklingen har blivit allt mer väsentlig i planeringen. Samtidigt 
förekommer samarbeten i dessa ”mellanrum” ovanför den kommunala nivån och under den 
regionala, vilket tyder på ytterligare en skalnivå i planeringssystemet med bakomliggande 
motiv och behov.  
 
1.1 Problemformulering 

Som redogörs ovan har mellankommunala samarbeten en säregen roll och kan frångå 
institutionella ramverk och administrativa kompetenser. Det är ett samarbete som i stor 
utsträckning skapas på frivillig basis mellan kommuner utefter reella behov och specifika 
intressen. Det medför att ytterligare en skalnivå bildas i planeringssystemet. Det är dock inget 
nytt fenomen. Vad som snarare har förändrats är samhället, vilket genererar i nya behov och 
utmaningar för kommunerna att hantera. När det inte existerar någon lagstadgad 
mellankommunal planering varför förekommer då frivillig samverkan på mellankommunal 
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nivå? Kan det röra sig om behov som inte kan tillgodoses i planeringssystemet, vilket kräver 
samarbete på ytterligare en skalnivå? Ett ifrågasättande av insynsprocessen för medborgarna 
förekommer dessutom gällande olika samarbetsformer, för vilken insyn har egentligen 
medborgarna i processen och av vem kan väljarna utkräva ansvar vid ett flerterritoriellt 
kommunsamarbete?  
 
1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att studera varför fenomenet mellankommunal samverkan existerar och 
undersöka vilka motiv och drivkrafter som berörda aktörer upplever ligger bakom 
mellankommunala samarbeten. Syftet är även att studera vilka kommunalekonomiska behov 
som hanteras i samarbetet, vad mellankommunala samarbeten uppnår samt belysa hur det 
mellankommunala samarbetet förhåller sig till det rådande planeringssystemet, 
medborgarinsynen och administrativa kompetenser.  
 
1.3 Frågeställningar 

För att kunna besvara den övergripande problemformuleringen har den operationaliserats i 
fyra konkreta frågeställningar: 
 

- Vilka motiv och drivkrafter upplevs ligga bakom mellankommunala samarbeten? 
- Vilka konkreta kommunalekonomiska behov hanteras i mellankommunala 

samarbeten?  
- Vad uppnås i mellankommunala samarbeten?  
- Hur förhåller sig mellankommunala samarbetena till rådande bestämda kompetenser? 

 
1.4 Disposition  

Uppsatsen utgörs av sju huvudkapitel. Inledningen (1) innefattar en inledande text, 
problemformulering, frågeställningar samt syfte. Därefter följer en presentation av uppsatsens 
Teoretiska utgångspunkter (2), som tillämpas i analysen. I Forskningsöversikt och framväxten 
av kommunal samverkan i Sverige (3) presenteras inledningsvis kommunal samverkan, 
förändringen från statligt till regionalt ansvar samt dess restriktioner. Vidare i kapitlet 
redogörs förutsättningar, drivkrafter och motiv till kommunal samverkan samt dess 
begränsningar. I Forskningsdesign och metod (4) ges en djupare redogörelse av 
tillvägagångssättet som har tillämpats för att införskaffa de resultat som för arbetet vidare. 
Metoderna presenteras och ett resonemang förs kring deras för- respektive nackdelar. Det 
möjliggör en kritisk granskning av metodvalets lämplighet för att studera uppsatsens problem. 
Avslutningsvis i kapitlet redogörs uppsatsens analytiska ramverk. Vidare i den inledande 
delen av Presentation av resultat (5) presenteras fallet Skåne Nordost och hur arbetet styrs i 
samarbetet. Sedan redogörs empirin från den kvalitativa innehållsanalysen av dokument och 
från genomförda intervjuer. I Analys (6), analyseras det presenterade resultatet med 
utgångspunkt i uppsatsens analytiska ramverk, teoretiska begreppsram och 
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forskningsöversikt. Avslutningsvis i Slutsats och avslutande diskussion (7) besvaras 
uppsatsens fyra frågeställningar och idéer för vidare forskning presenteras. 
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2. Teoretiska utgångspunkter  
 
Det teoretiska ramverket som tillämpas ska vara till hjälp för att förklara det som studeras 
och syftar till att kunna tolka resultatet. Perspektivet kring governance redogörs då det 
fungerar som en övergripande aspekt genom de styrningsmekanismer som existerar. För att 
koppla an till uppsatsen kommer även begreppet kring soft planning, soft- respektive hard 
spaces, användas då det på ett tydligt sätt kan appliceras i planeringssammanhang. För att 
kunna bryta ner det analytiskt kommer fyra begrepp tillämpas och utgöra en analytisk 
begreppsram (se kapitel 4). Olika ingår tas därmed för att studera samma fenomen.     

 
2.1 ”Från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning” 

I Sverige förekommer det en generell uppfattning om att den politiska utvecklingen anvisar 
nya samarbetsformer och styrelsesätt (Montin & Hedlund, 2009:7). Staten har haft en 
väsentlig roll som lagstiftare och tillhandahållare av resurser för välfärd, bostäder, 
infrastruktur och utbildning (Healey, 2010:52). Utifrån dessa funktioner karaktäriserades den 
svenska politiken av en traditionell styrelseform baserad på government före 1970-talet, vilket 
vanligtvis beskrivs som en hierarkisk och auktoritär ”top-down” styrning (Montin & Hedlund, 
2009:12). Under 1980- och 1990-talet förändrades detta synsätt. Det medförde nya styrelse- 
och samarbetsformer inom de olika politiska nivåerna som istället var mer horisontella, med 
utgångspunkt i governance (Pierre, 2009:28). Det har skett en förändring som beskrivs ovan 
men trots det är egentligen inte fenomenet governance något nytt. Olika former av samverkan 
har länge existerat (Ibid:40). Såväl Jon Pierre (2009:28) som Tove Dannestam (2009:69) 
framhåller att governance är omdiskuterat, men att det som är gemensamt i dess definition är 
att det är en styrnings- och organiseringsform associerad med nätverksbegreppet med fokus 
på processer. Kopplat till tanken kring nätverk fortsätter Dannestam (2009:69) att 
policyprocesser koordineras, styrs samt organiseras allt mer i former som liknar nätverk. 
Karaktären på dessa samverkansformer är informella och flexibla, och de saknar generellt sett 
formella regler och är horisontellt samordnade.   

 
”Nätverken kan se ut på många olika sätt, beroende på vad som utgör deras 
beståndsdelar; det centrala är att de präglas av relativt lösa, horisontella 
relationer där aktörer har i syfte att utbyta resurser” (Gossas, 2006:1).  
 

Governance är ett samarbete eller nätverk mellan offentliga och privata aktörer. Processen 
består av en bredare samhällsinkludering av utvalda aktörer, men government är fortfarande 
en del i den och sätts ofta i relation till governance då de formella institutionerna är 
grundläggande för den politiska auktoriteten (Pierre, 2011:139; Nuissl & Heinrichs, 2011:49). 
Den institutionella teorin, som governance utgörs av, är en interaktion mellan formella och 
informella institutioner. Det är därmed inte enbart formella regler som styr, utan även 
informella såsom normsystem och rutiner (Pierre, 2011:16–17). En övergång från government 
till governance innebär att fokus flyttas från institutionerna till processerna. I processerna kan 
berörda aktörer mötas och sätta upp gemensamma mål och samarbeta. Staten har idag en mer 
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komplex roll och delade mål då de ska leva upp till såväl medborgarnas krav som att ha ett 
övergripande ansvar. Styrning från staten har således inte upphört utan dess styrningsform har 
snarare förändrats (Pierre & Sundström, 2009:8-9). I kommuner och regioner formas och 
genomförs politiken i mer nätverksliknande former i jämförelse med tidigare (Montin & 
Hedlund, 2009:201). Montin & Hedlund (2009:7-9) benämner det som en förändring ”från 
centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning”. Nya former av ömsesidig samverkan 
utvecklas mellan olika aktörer i samhället. Vanligtvis inbegriper det att lösa och hantera svåra, 
samtida samhällsproblem.  
 
Från att styrningen tidigare kännetecknades av att vara sektoriserad och centraliserad innebär 
governance nya nätverksbaserade samarbetsformer i fråga om ett offentligt-privat partnerskap 
och sektorsintegrering samt minskad statlig kontroll. Beslut baseras idag i större utsträckning 
på representativitet och förhandlande. Förutom staten existerar andra aktörer och institutioner 
som påverkar och vidmakthåller regleringen av samhället (Nuissl & Heinrichs, 2011:50–51). 
Utvecklingen i samhället har dock inte skiftat från det ena perspektivet till det andra, utan det 
handlar snarare om en mer komplex process (Pierre & Sundström, 2009:7). Statliga 
verksamheter är idag mer omfattande och differentierade. Alla verksamheter hänger ihop på 
ett mer komplicerat sätt, och inte bara med varandra, utan också med andra typer av 
verksamheter i samhället. Vad gäller maktperspektivet inom governance kan det även 
tydliggöras att nätverksbegreppet avser horisontell styrning snarare än hierarkisk, vilket 
inbegriper uteblivandet av maktrelationer mellan involverade aktörer. Relationer mellan 
aktörer inom governance innebär emellertid inte att flera olika intressen tillgodoses i 
politiken, eller att jämlikhet är ett kännetecken för relationerna mellan aktörerna (Dannestam, 
2009:74).  
 
Vad som även bedöms ha haft stor inverkan på samhällsstyrningen är EU:s ökade inflytande 
och internationaliseringen, då bland annat ny lagstiftning och direktiv kräver samarbete 
mellan offentliga myndigheter och privata företag för att kunna söka projektmedel i 
strukturfonder. Det som präglar samhällsstyrningen kan därmed i allt större utsträckning 
utgöras av en utveckling av partnerskap och samordning. Staten har dessutom till viss del 
behövt lämna ifrån sig makt till internationella och subnationella institutioner (Pierre & 
Sundström, 2009:8). Staten har till följd av den komplexitet som existerar i samhället fått 
avhända sig, både vad gäller verksamheter och beslut, och istället överlämna en viss del av 
ansvar till såväl regioner och kommuner, som till statliga myndigheter, EU och andra 
internationella organisationer (Ibid:9-10).  
 
Kritik mot governance 

Montin & Hedlund (2009:25) lyfter fram en problematik som kan sammankopplas med 
governance i vissa avseenden. Governance kan associeras med bristfällig politisk jämlikhet, 
begränsade möjligheter till ansvarsutkrävande, otillräcklig insyn i politiska processer samt 
svag demokratisk legitimitet hos invånarna. Begränsad insyn i dessa processer kan på kort sikt 
medföra större möjligheter att nå samförstånd. Risken är dock att överrenskommelser som tas 
lättare kan brytas samman när de utsätts för extern granskning av aktörer och intressenter. 
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Den offentliga policyn kan dessutom genom governance bli formad av aktörerna och deras 
egenintressen inom nätverket, snarare än av det gemensamma intresset. Det kan även vara 
problematiskt att kombinera kraven på flexibilitet och rättssäkerhet inom governance. Vad 
som även bör tilläggas är att nätverk, partnerskap och andra policyrelevanta organisationer 
som skapats vid sidan av den demokratiska styrningskedjan i form av governance ändå inte 
behöver ta de avgörande besluten, utan det görs principiellt av folkvalda församlingar 
(Ibid:29).   
 
2.2 Soft planning 

Governance har utifrån ovanstående kontext gjort avtryck i samhällsutvecklingen och 
genererat nya mer horisontella styrelse- och samverkansformer (Pierre, 2011). Genom en 
förändring av statens tidigare suveränitet och bestämda definitioner av specifika territorier kan 
det idag snarare tydliggöras att det skett en omvandling mot nya rumsligheter i samhället. En 
koppling kan i detta sammanhang dras till Phil Allmendinger & Graham Haughton (2009:619; 
2010:809) då de ser detta som tillkomsten av så kallade soft spaces, rum utan tydliga gränser. 
Utifrån detta governanceperspektiv och i nära anknytning till regional utveckling har 
begreppet soft planning, med större fokus på fysisk planering, fått allt större gehör i dagens 
planering. Allmendinger & Haughton (2009:619; 2010:809) betonar att den traditionella 
lagstadgade planeringen har svårigheter vad gäller att anpassa sig till dagens mer komplexa, 
relationella och dynamiska samhälle och dess spänning mellan institutionella system och 
funktionella rum. Soft planning kan tolkas som en reaktion på denna kontext. Soft spaces 
kompletterar lagstadgad planering genom dess förmåga att möta den ökade rumsliga och 
institutionella komplexiteten och hantera starkare och mer heterogena aktörer och intressenter 
som sträcker sig över olika skalnivåer (se figur 1) (Allmendinger & Haughton, 2009:619; 
Allmendinger & Haughton, 2010:809; Heley, 2013:1329; Olesen, 2012:911-912). Det innebär 
därmed inte att en laglig fixering kring gränser för formella planer inte är nödvändigt, utan det 
krävs snarare hänsynstagande även till mer komplexa relationella värden av sammankopplade 
relationer över olika skalnivåer. Planeringen behöver således verka i och genom olika rum, 
och dessa rum benämner Allmendinger & Haughton (2009:619) som soft spaces. Det 
tydliggör brister i planeringssystem och Kristian Olesen (2012:911) pekar på att 
framträdandet av soft spaces är en följd av brister i den fysiska planeringen och därmed inte 
ett exempel av det i praktiken.  
 
Allmendinger & Haughton (2010:809) betonar vikten av att tänka på rumslighet som 
relationell, nätverkande samt utifrån dess territoriella politiska realitet. Olesen (2012:913) 
betonar att det i till exempel Storbritannien har uppmärksammats hur samtida processer av 
statens omfördelning och decentralisering har skett parallellt med framträdandet av nya soft 
spaces mellan formella skalnivåer i planeringssystemet. Vidare understryker Allmendinger & 
Haughton (2009:619) att det genom framträdandet av soft spaces och ”fuzzy boundaries” 
förefinns en koppling till pragmatism med betoningen på ”getting things done”. Det har sitt 
ursprung i New Labour och dess framträdande i Storbritannien.   
 
Heley (2013:1326) och Olesen (2012:912)  understryker att det kan beskrivas som en 
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”hollowing out” (urholkning) av staten, vilket karaktäriseras av en förflyttning från 
government till governance, internationalisering samt en omformning av politiska och 
ekonomiska funktioner över flera rumsliga nivåer så som överstatlig, regional och lokal. Soft 
planning försöker gå bortom formella hierarkiska planeringssystem och tar hänsyn till den 
reella geografins möjligheter och utmaningar genom nya och mer innovativa metoder för 
samverkan mellan aktörer. Det bidrar till att aktörerna har en större frihet då samarbetet går 
bortom de institutionella ramverken, men det innebär även en brist på formella sanktioner 
som leder till få garantier och att samarbetet måste bygga på tillit och gemensamt ansvar 
(Allmendinger & Haughton, 2010).  
 

“(…) soft spaces are seen as new platforms for working across policy sectors 
and administrative boundaries, bringing together strategic actors at the scale 
of ‘real-world problems and opportunities’” (Olesen, 2012:911).   
 

 
 
Figur 1. I den högra kolumnen tydliggörs det att soft planning täcker eller kompletterar de informella  
mellanrum som finns i det formella planeringssystemet (Allmendinger & Haughton, 2010:810). 
 
Hard spaces respektive soft spaces av governance är grundläggande och bör inte ses som 
motsättningar utan som att de arbetar tillsammans, parallellt, och kompletterar varandra och 
utmanar snarare befintliga institutionella ramar på subregional nivå. Tydliga skillnader kan 
dock utläsas dem emellan. Hard spaces är de formella, synliga arenorna och processerna som 
ofta är lagstadgade och öppna för demokratiska processer och influerade av lokal politik. Ett 
kännetecken är att de är mer komplicerade och drivs av olika strategier och politiska 
angelägenheter. Soft spaces är de mer ”flytande” områdena mellan de formella processerna 
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där implementering domineras av förhandling, tolkning, flexibilitet och omdöme. Fokuset på 
soft spaces grundar sig i en vilja att frångå den rigiditet som är förknippad med utövandet och 
de förväntningar som finns i arbetet mot existerande politiska och administrativa gränser. Soft 
spaces är främst definierade utifrån en skiftande karaktär eftersom de är mer mottagliga för 
graden av förändring gällande samhällsutmaningar och involverade aktörer inom fysisk 
planering. Därmed är soft spaces avsiktligt luddiga och flytande för att lätt kunna formas 
utifrån olika intressen och utmaningar (Allmendinger & Haughton, 2009:619; Heley, 
2013:1329–1330). Soft spaces förlitar sig på den reglerande funktionen som hard spaces 
besitter, vad gäller exempelvis lagstadgad makt, demokratisk legitimitet samt finansiellt 
(Allmendinger & Haughton, 2010:813).    
 
Heley (2013:1331–1332) lyfter ett exempel på soft planning i Wales genom en framtagen 
strategi, Wales Spatial Plan (WSP). Det sågs som ett modigt försök att gå bortom de 
territoriella gränserna och tillhandahålla en regional kontext för fysisk planering i Wales. I 
strategin är de olika regionerna/subregionerna i Wales inte definierade av administrativa 
gränser vilket möjliggör för aktörer att flexibelt samarbeta kring gemensamma utmaningar, 
öka effektiviteten och kringgå problem förknippade med begränsat lokalt ledarskap. WSP 
introducerade antagandet om luddiga (fuzzy) gränser i den fysiska planeringen i Wales. 
Implementeringen av WSP uppmärksammades som ett innovativt planeringsverktyg genom 
nya sätt att sammankoppla olika områden i olika lokala myndigheter (Heley, 2013:1336). 
Trots det faktum att den fysiska planeringen i Wales har uppmärksammat möjligheterna med 
andra territoriella former för insatser, genom WSP, kvarstår den fysiska planeringen som 
bunden till det territoriella konceptet kring rummet (Ibid:1344).  
 
Vidare lyfter såväl Olesen (2012:914–915) som Daniel Galland (2012:544–545) Danmark 
som exempel gällande förändrad governancestruktur som medfört att den formella 
planeringshierarkin har ersatts med en mer polycentrisk konfiguration, där ständiga 
förhandlingar sker beträffande interna relationer. I denna nya decentraliserade rumsliga 
konfiguration finns det ingen enskild part som har planeringsmakt. Det medför att strategisk 
fysisk planering på en skalnivå ovanför den lokala myndigheten sker genom informella 
samarbeten eller nätverksstyrning. De tidigare administrativa regionerna i Danmark ansågs 
inte vara en lämplig skalnivå för strategisk fysisk planering på grund av otillräcklig 
planeringsmakt, då dess gränser inte matchade de två framträdande storstadsregionerna. Dessa 
två storstadsregioner omvandlades till nya soft spaces för fysisk planering genom att 
Danmarks regering (Ministry of the Environment) införde nya informella möjligheter för att 
skapa fysiska strategier. Denna omfördelning av planeringsmakt till den lokala nivån syftar 
till ökade tillväxtambitioner genom bredare planeringsåtaganden. För att staten därmed skulle 
ha möjlighet att vidhålla inflytande och även kontrollera att kommunerna lever upp till deras 
nya åtaganden anses de nya soft spaces vara viktiga plattformar. Dessa soft spaces var av vikt 
för att främja dialoger och samarbete över de kommunala gränserna och som ett medel för 
neoliberal omvandling av den strategiska fysiska planeringen i Danmark (Olesen, 2012:920).  
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Kritik mot soft planning 

Liknande kritik som förs gentemot governance lyfts även mot soft planning. Mäntysalo et al. 
(2015:351–350) framhåller att medborgarnas insyn i de informella rummen inte skyddas 
genom lagen utan det blir tjänstemännen och politikerna som styr genom sina mål. Aktörerna 
kan därmed kringgå detta genom alternativa vägar i soft spaces och få ett större genomslag av 
sina värderingar än vad som skulle vara möjligt i mer formella processer som är styrda av 
lagar.  
Vidare framhåller Mäntysalo et al. (2015:354–356) bristen på ansvarsutkrävande. En 
möjlighet att utkräva ansvar bör förekomma även i informella samarbeten för att anses vara 
demokratiskt legitima. Det tydliggörs att informella former av samarbete kan utgöra ett glapp 
för medborgare, där det inte existerar formella möjligheter att påverka. Samspelet mellan soft- 
respektive hard space är således betydelsefullt för att skapa en verklig påverkan och 
upprätthålla den demokratiska legitimiteten (Allmendinger & Haughton, 2010:813).  
Avslutningsvis lyfter Galland (2012:549) att soft planning i stor utsträckning kan bli ett 
förfarande som prioriterar ekonomisk tillväxt och att det således är viktigt att inta en kritisk 
hållning gentemot det.  
 

Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel har en redogörelse gjorts av förändringen av traditionella, hierarkiska styrelse- 
och samarbetsformer som är baserade på government, mot mer horisontella, nätverksstyrande, 
med utgångspunkt i governance. Policyprocesser koordineras och styrs i större utsträckning 
utifrån former som liknar nätverk som karaktäriseras av flexibilitet. Kritik som lyfts mot 
governance omfattar bristfällig politisk jämlikhet, begränsade möjligheter till 
ansvarsutkrävande, otillräcklig insyn samt svag demokratisk legitimitet.  
  
Genom dagens mer komplexa och relationella samhälle har den traditionella lagstadgade 
planeringen fått svårigheter att hantera det. Dessa hard spaces som är formella och 
lagstadgade är i vissa avseenden för begränsade. Soft spaces tolkas vara en reaktion på det 
genom att möta denna utveckling och möjliggör istället informella samarbeten för att lösa 
frågor som inte ryms inom det formella ramverkets gränser. Implementeringen domineras 
snarare av förhandlingar och flexibilitet. Med sina lösa gränser möjliggör soft spaces, till 
skillnad från hard spaces, samarbete kring reella utmaningar och behov oavsett geografisk 
indelning och sammankopplar relationer över skalnivåer. Kritik som lyfts gentemot soft 
planning ringar in problematiken kring ansvarsutkrävande och legitimitet.  
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3. Forskningsöversikt och framväxten av 
kommunal samverkan i Sverige 

Kapitlet består av två delar. Inledningsvis kommer utvecklingen av government och 
nätverksstyrning i den svenska planeringen över tid beskrivas. Vidare i den andra delen 
placeras uppsatsens ämnesområde i ett större forskningssammanhang för att knyta an till 
relevant forskning där först förutsättningar, motiv och drivkrafter för kommunal samverkan 
redogörs och sedan presenteras begränsningar och utmaningar. Forskningsöversikten sätter 
även ramarna för uppsatsens ämne och fungerar som grund till diskussion i analysen. 
 
3.1 Administrativa gränser och kommunal samverkan 

Synen på den kommunala indelningen och administrativa gränser är ingen ny företeelse och 
interkommunala eller mellankommunala samarbeten har med största sannolikhet existerat så 
länge det har funnits kommuner.  
 
Två reformer av rikets indelning genomfördes av svenska staten under 1900-talet. Det innebar 
att antalet kommuner minskade avsevärt genom sammanslagningar, främst mot kommunernas 
egen vilja. Den ena reformen utgjordes av storkommunreformen 1952 som medförde att 
kommuner och städer slogs samman till storkommuner och den andra reformen, 
kommunblocksreformen, kom på 1970-talet. Storkommuner sammanfördes då till 
kommunblock, vilket i stort sett är den indelning vi har idag med 290 kommuner. Ny 
storleksreform har diskuterats under 2000-talet då kommunernas framtida situation framställs 
som problemfylld bestående av svag sysselsättning och en åldrande befolkning. Tidigare har 
problemet med för svaga kommuner lösts genom sammanslagningar, vilket innebär att 
kommunsamverkan inte är den enda möjliga lösningen (Erlingsson et al., 2015:4-5; Gossas, 
2006:10). 
 
Gossas (2006:91–92) identifierar i sin avhandling om kommunal samverkan och statlig 
nätverksstyrning tre reformperioder. Joakim Nergelius (2013:11–12) berör även 
kommunernas utveckling i Sverige i sin rapport Samarbete vs storkommuner. Vad kan 
småkommuner vinna på vidgat samarbete? Först nämns kommunalförbundens tid (cirka 
1919-1945), som möjliggjorde ökad samverkan kring olika frågor mellan kommunerna. Det 
medförde en period som utgjordes av en mer flexibel syn på det kommunala territoriet och 
brister som förekom löstes genom kommunal samverkan (Gossas, 2006:59–63, 91). Den 
andra reformperioden utgjordes av framväxten av enhetliga kommuner (cirka 1945-1975). 
Kommungränsen som tidigare uppfattades som flexibel byttes mot en syn på kommunal 
samverkan och kommunalförbund som något problematiskt, och som snarare skulle försvaga 
det kommunala självstyret och minska effektiviteten. Vad som istället fokuserades var en ny 
kommunal indelning med större kommuner som hade högre administrativ kapacitet, vilket 
gjorde att samverkan uppfattades som onödigt. Antalet kommuner mer än halverades och 
kommunalförbunden minskades kraftigt (Gossas, 2006:64–66, 91; Nergelius, 2013:12). 
Slutligen den tredje reformperioden, lokaliseringsprincipens upplösning (cirka 1976-2002), då 
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intresset för kommunsamverkan väcks igen från statligt håll. 
  

”Genom samarbete över de kommunala gränserna är det möjligt att 
åtminstone delvis bota inte bara de ogynnsamma verkningar som 
oundvikligen uppkommer vid varje administrativ gräns utan också vissa 
förekommande brister i själva indelningen” (Gossas, 2006:73).  

 
En decentraliseringsvåg uppenbarade sig i Sverige under denna reformperiod, vilket bidrog 
till ökad organisatorisk frihet för kommunerna och fler ansvarsområden. Den tidigare flexibla 
synen på kommungränsen var återigen på agendan (Gossas, 2006:71, 92). 
Kommunsamverkan ansågs vara en framgångsfaktor för effektivitet och utveckling samt för 
att hantera välfärdsåtagandet, och var dessutom ett argument för att undvika 
kommunsammanslagningar (Mörck, 2008:15). Sammanslagningar föreställer snarare 
centraliseringar, medan samverkan står för mångfald och decentraliseringar (Nergelius, 
2013:20). Den tredje perioden återgick i vissa avseenden till det tidigare systemet med 
kommunalförbund med fokus på samverkan för ett fungerande kommunsystem, där 
kommungränserna är justerbara vid behov. Kommunerna ingick i ett självreglerande system 
med möjlighet att definiera sina gränser efter behov där statens roll är mer indirekt, till 
skillnad från tidigare då staten hade större kontroll (Gossas, 2006:93).  
 
Anders Anell och Ola Mattisson (2009:91) framhåller att samverkan har framträtt som mest 
lyckad när utgångspunkt tas i lokala förutsättningar och lokala initiativ. Vad som dock kan ha 
en påverkan är det statliga arbetet gällande att främja samverkan i olika former, då 
kommunerna kan ha erhållit en mer positiv inställning till samarbete med andra kommuner 
generellt och uppfatta det som en lösning på flera utmaningar. Den senaste perioden präglas 
därmed av nätverksstyrning och innebär att staten möjliggör och skapar incitament för 
kommunerna att i samarbete med andra lösa sina egna problem (Gossas, 2006:93). Utifrån 
sammanhanget tydliggörs en governance-baserad utveckling av den kommunala 
organisationen. Tanken kring en ny politisk nivå, mellan lokal och regional, 
uppmärksammades genom betoningen på utökad samverkan. Det kan med koppling till soft 
planning förstås som en typ av soft space genom att ett mer ”flytande” område mellan det 
formella synliggörs för att frångå en rigiditet som finns i existerande administrativa gränser 
(Allmendinger & Haughton, 2009:619). En ny föreställning om problematiken kring 
administrativa gränser och hur det kan hanteras växte fram: 

 
”Behovet av flexibilitet i resursutnyttjandet har växt sig allt större. Med 
frivillig samverkan kan den geografiska avgränsningen av en kommun 
anpassas till vad som är praktiskt rationellt och med utgångspunkt i 
sakfrågans geografiska förankring. Kommungränsen får inte i sig hindra 
samverkan” (Prop. 1996/97:105, s. 32; Gossas, 2006:82).  
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3.2 Från statligt till regionalt ansvar 

En kortfattad beskrivning kommer ske av utvecklingen under 1990-talet och fram till början 
av 2000-talet. Under 1990-talet genomfördes ett flertal utredningar som på olika sätt har haft 
en påverkan på förändringen av den regionala nivån. Fokus hamnar på de utredningar som 
varit mest väsentliga beträffande formerna för de nya politiska organen i länen, dialoger som 
förts med koppling till dessa olika förslag samt debatten om stärkandet av regioner.  
 
Regionalpolitiken har traditionellt sett i Sverige karaktäriserats av en länsförvaltningsmodell 
genom statligt ansvar. Politiken utformades på central nivå med målet om en balans mellan 
starka och svaga regioner där implementeringsansvaret låg på länsstyrelserna. Under början 
av 1990-talet svepte en regionaliseringsvåg över Europa, vilket medförde att det statliga 
ansvaret för den regionala utvecklingen började omvärderas även i Sverige. En successiv 
omfördelning av ansvaret, från statlig nivå till regionerna själva, påbörjades (Gossas, 2006:84; 
Johansson, 2010).  
 
Den stora förändringsprocessen vad gällde den framtida regionstrukturen utvecklades genom 
Regionutredningens förslag 1992 (SOU 1992:63). Tre förslag för framtida regional 
samhällsorganisation presenterades i betänkandet; fortsatt statligt regionalt ansvar genom 
starka länsstyrelser, regionalt folkstyre i form av självstyrande och direktvalda regionala 
organ samt kommuner i samverkan som innebar en avveckling av landstingen och mer ansvar 
för kommunerna över den regionala utvecklingen. En ny parlamentarisk utredning, 
Regionberedningen, tillsattes med syfte att ta fram konkreta förslag för regionindelningen, då 
inga beslut fattades efter Regionutredningens förslag. Två nya län bildades i Sverige, Skåne 
och Västra Götaland, med utgångspunkt i Regionberedningens slutbetänkande (SOU 1995:27) 
och efterföljande riksdagsbeslut under 1996-1997. I samband med det påbörjades en 
försöksverksamhet för den regionala utvecklingspolitiken genom en ny samhällsorganisation i 
Skåne, Västra Götaland, Kalmar och Gotland. Formmässigt kom dessa försöksverksamheter 
att återspegla de tre olika förslagen som Regionutredningen tidigare lagt fram. I Skåne och 
Västra Götaland ansvarar ett regionalt självstyrelseorgan (Gossas, 2006:84; Mörck, 2008:13, 
24). 
 
Regionaliseringen av Sverige kom att ske genom så kallade SVO. Det är en kommunal 
beslutande församling inom ett län som ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna. Den 
regionala nivån skulle stärkas genom kommuners samverkan, det var idén som dessa nya 
organ tog utgångspunkt i. Karaktären på dessa nya organ var kommunalt och baserades på 
bildandet av ett kommunalförbund i länet. Detta förbund kan få status som samverkansorgan, 
efter ansökan och beslut hos regeringen. Att ansvara för den gemensamma angelägenheten, 
regional utveckling, är samverkansorganens överordnade uppgift. Organet är ett 
kommunalförbund i lagens mening, där dock regionförbund ofta tillämpas. Exempel på SVO 
är Kalmar län och Gotlands kommun (Prop 2001/02:7).  
 
Ansvarskommittén genomförde en regionutredning 2007 (SOU 2007:10), med förslaget att 
dela in Sverige i sex till nio regioner. I Sydsvenskan (2016) framkommer det dessutom ett 
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nytt förslag till regionreform genom den statliga Indelningskommittén, då det kan bli en ny 
svensk regionindelning genom sex till nio regioner. Samliga tre förslag för regional 
samhällsorganisation som presenterades i Regionberedningens betänkande för över 20 år 
sedan, nämligen kommunala samverkansorgan, regionala självstyrelseorgan (med egen 
beskattningsrätt) samt fortsatt statligt ansvar i form av länsstyrelsen, finns dock i bruk idag 
och en enhetlig svensk regionstruktur har därmed inte ännu åstadkommits (SOU 2007:10).   
 
Ovanstående resonemang kring en maktförskjutning från staten till den regionala nivån, 
tydliggör i enlighet med Dahlia Mukhtar-Landgren (2009) en förändring i hur offentlig 
verksamhet arbetar och vad de arbetar med. Fokus på att skapa tillväxt och utveckling har 
kommit att dominera, till skillnad från tidigare då det främst handlade om att tillhandahålla 
välfärdstjänster. En bakomliggande faktor kan bland annat vara framträdandet av New Public 
Management, nyliberalism och globalisering i takt med denna utveckling. Det tydliggör 
dessutom en utveckling som kan anknytas till governanceperspektivet där makten förs ner 
från staten till följd av den komplexitet som förekommer i samhället och en del av ansvaret 
faller istället på regioner och kommuner (Pierre & Sundström, 2009:10).   
 
Vidare poängterar Malin Stegmann Mccallion (2007:339) att det inte hände mycket i Sverige 
gällande regionaliseringsprocessen förrän kommuner slöt upp sig bakom det faktum att den 
regionala nivån skulle få ett större ansvar. Under tidigt 1990-tal förändrade aktörer på den 
lokala nivån sin attityd och ställde sig mer positiva gentemot den regionala administrativa 
nivån. I detta avseende var lokala tungviktare inom den politiska sfären betydelsefulla aktörer 
och det var några politiker från Kalmar, Göteborg och Skåne som drev på denna process. 
Sammanlöpande med viljan att öka ansvaret på en regional nivå var att Sveriges tre olika 
nivåer, nationell, regional och lokal, var nödvändiga för en livskraftig statsstruktur. Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) var också en pådrivande kraft och menar att direktvalda 
regionala sammanslutningar är nödvändiga då kommuner i flera fall är för små och staten är 
för distanserad avseende policyområden som kräver effektiv planering och styrning. I relation 
till det lyftes att människor pendlar utanför kommunernas gränser för arbete och utbildning i 
större utsträckning, vilket skapar ett behov av samarbete mellan kommuner inom vissa 
områden (se Gossas, 2006). Dessutom argumenteras det för att den nationella nivån är för stor 
för att lösa samtida välfärdsproblem (Stegmann Mccallion, 2007:341).  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figur 2: Stegmann Mccallion (2007: 341) tydliggör bilden av den regionala nivån som en logisk lösning. 
(Egenproducerad figur, 2016)  
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Ansvaret för regional utveckling utgörs idag av en nivå med tre olika organisationer, 
regionala samverkansorgan, länsstyrelsen samt landstingen.  De frågor som tidigare 
hanterades på nationell nivå har genom bildandet av de regionala samverkansorganen 
förflyttats till regional nivå. Mats Sjöstrand (SOU 2012:81) lyfter en problematik med för 
många ansvariga regionala organ som präglas av otydlighet kopplat till ansvarsfördelning i 
olika delar av Sverige. Det resulterar i svårigheter vad gäller att presentera en enhetlig och 
tydlig bild för medborgare, företag samt kommuner. Den administrativa indelningen av 
Sverige i relation till ansvarsfördelning kan till viss del tolkas vara relativt otydlig och 
parallellt med det uppenbaras nya regionala formationer. Icke statliga aktörer samarbetar 
genom olika former som sträcker sig över gränser. Stockholm-Mälarregionen är ett exempel 
utan administrativa eller formella gränser (Stenlås, 2008), som snarare kan tolkas ha funnit ett 
samarbete i det flytande området mellan det formella inom soft space för att tillgodose 
gemensamma intressen och utmaningar. Likaså är Norrköping och Linköping ett exempel på 
kommuner som gått samman och skapat en kommungemensam översiktsplan i syfte att bli 
den ”fjärde storstadsregionen” och därmed erhålla nya möjligheter att hävda sig (Linköping, 
2014).  
 
3.3 Från statligt till mellankommunalt ansvar – med vissa 
inskränkningar 

Kommunernas samverkan möjliggörs och regleras i det konstituerande ramverket som är 
juridiskt och består därmed av lagar som förser kommunerna med alternativa 
samverkansformer. Mellankommunala samarbeten kan inta en rad olika skepnader och 
organisationsstrukturer. Dessa kan vara hårt formaliserade genom varianter av 
kommunalförbund som är en egen juridisk person med vald fullmäktige/direktion eller 
gemensam nämnd som är en något enklare form och utgör inte en egen juridisk person, eller 
samverkan om myndighetsutövning i vissa frågor osv. Det finns dessutom privaträttsliga 
former för samverkan. En ökad organisatorisk frihet för kommunerna ges genom det juridiska 
ramverket, vilket medför att kommunerna får ökat inflytande av den inre organisationen och 
verksamhetens utformning. Dessutom ger det juridiska ramverket en viss möjlighet till 
frivilliga decentraliseringar av huvudmannaskap från stat till kommun. Detta kan ske genom 
bildandet av regionala samverkansorgan, då kommuner i samverkan kan överta en del av 
länsstyrelsens arbetsuppgifter.  
 
Kommuner kan även samarbeta genom mer informella löst sammanhållna kollaborationer, 
liknande nätverk. Nuvarande samarbetsformer framförs från kommunerna som komplicerade, 
därmed väljer kommuner i stor utsträckning att ingå i icke reglerade samarbetsformer som 
exempelvis avtal. Det är vanligt att påstå att det är dessa informella samarbeten som tilltagit i 
antal och fått en ökad betydelse. Informella samarbeten sker utanför den formella 
organiseringen av politiken och/eller den representativa demokratins styrningskedja (Gissur 
Ó, Syssner & Ödalen, 2015:11, Mörck, 2008:15; Nergelius, 2013:21; Kommittédirektiv 
2010:53, 5), vilket kan liknas vid soft spaces då samarbete sker i områdena mellan de formella 
processerna (Heley, 2013:1330). Kritiken av detta förs senare i kapitlet.  
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Nätverksstyrningen har således medfört decentraliseringar, dock sker inte samverkan helt på 
kommunernas villkor, utan det äger rum inom enhetsstatens hierarkier. Det juridiska 
ramverket, som möjliggör samverkan, består av begränsningar och premisser. Det innebär att 
kommunerna varken kan välja fritt hur de ska samarbeta eller i flera fall inte heller med vem 
(Gossas, 2006:100). Det kan i detta sammanhang uttryckas att hard space begränsar soft 
space, då staten tillåter nätverksstyrning enbart i en viss utsträckning (Allmendinger & 
Haughton, 2009:619). Exempelvis krävs det, enligt lagen om regionalt samverkansorgan, att 
länets samtliga kommuner deltar för att ett bildande av samverkansorganet ska ske. Dessutom 
regleras organets uppgifter i detalj. Det innebär att den svenska regionreformen upprätthålls 
och faller med kommunernas vilja och agerande (Mörck, 2008:17).  
 
Det har tydliggjorts att lokaliseringsprincipen har försvagats, men den har trots allt inte 
upphävts. Kommunallagen begränsar delegeringar av beslutsrätt till andra kommuner. Detta 
kan emellertid kringgås genom inrättandet av kommunalförbund eller gemensam nämnd, där 
kommunerna i princip kan samarbeta kring samtliga kommunala ansvarsområden. 
Kommunerna kan även tvingas att samverka som exempelvis genom kommunaliseringen av 
gymnasieskolor då ansvaret fördes över till kommunerna och för att klara av att hantera det 
utökade ansvaret (Gossas, 2006:101–102).  
 
3.4 Förutsättningar, drivkrafter och motiv för kommunal samverkan 

Det kan finnas flera anledningar till varför kommuner väljer att samarbeta. Gissur Ó, Syssner 
& Ödalen (2015:1) betonar att det i den svenska politiska debatten är vanligt förekommande 
att argumentera om småkommunproblemet. Som det redogörs kring i bakgrunden har det 
historiskt sett lösts genom kommunsammanslagningar. Det är dock ingen allmängiltig 
lösning. En modell som även uppmärksammats som en potentiell lösning på 
effektivitetsproblem i offentliga sektorn är utökat samarbete mellan kommuner. Både Gissur 
Ó, Syssner & Ödalen (2015:10–11) och Gossas (2006:11) lyfter kommunal samverkan som en 
potentiell lösning på en del av de problem som exempelvis småkommuner kan möta.  

Genom samverkan, som t.ex. Skåne Nordost, Västra Värmland eller Mälardalsrådet, 
överskrids kommungränserna och förståelsen av dem som plastbundna eller territoriella 
organisationer blir problematisk. Kommunerna väljer frivilligt att bedriva verksamhet 
tillsammans med andra kommuner, vilket kan bidra till att skattemedel utnyttjas mer effektivt 
och att medborgarna därmed får bättre service (Anell & Mattisson, 2009:102). Det är en 
aspekt som kan lyftas i ljuset av soft planning, när samarbete skapas bortom formella ramverk 
(Allmendinger & Haughton, 2009:619).  
 
Mellankommunala samarbeten sker ofta genom informella samarbetsformer där dels en 
politikergrupp och dels en tjänstemannagrupp resonerar fram gemensamma prioriterade frågor 
och en framtidsbild. I stor utsträckning går samarbetet ut på att öka delregionens attraktivitet 
genom att samarbeta kring att utveckla näringslivet, förbättra infrastrukturen osv. (Boverket, 
2003:129). I flera avseenden handlar det politiska ledarskapet om att gå utanför den egna 
organisationen. ”Politiskt ledarskap på regional eller mellankommunal nivå, kräver förmåga 
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och vilja att se bortom det lokala egenintresset till förmån för det regionala allmänintresset” 
(Torége, Norberg et al., 2005:42). På ett motsvarande sätt påpekar Dannestam (2009:268) att 
bland annat regional och mellankommunal samverkan, ökad rörlighet samt internationella 
relationer utmanar uppfattningen av lokal politik som territoriellt bestämd med synliga 
gränser.   
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
Figur 3: Sveriges traditionella system bestående av tre formella nivåer där den informella nivån, den 
mellankommunala, är inordnad (se exempelvis Stegmann Mccallion, 2007:341, egenproducerad figur). 
 
Gossas (2006:94) uppmärksammar flera olika motiv till ökad samverkan utifrån fyra 
övergripande samhällsomvandlingar som uppträdde under den tredje reformperioden, 
lokaliseringsprincipens upplösning (som beskrivits i 3.1). Dessa fyra är 
decentraliseringsvågen, offentliga sektorns framtida utmaningar, specialisering och indelning 
av offentliga sektorn i sektorer samt nyregionalismens framväxt. 
 
Decentraliseringsvågen (1) under 1970- och 80-talet bidrog till kommunernas möjligheter till 
samverkan. Styrningen av samhället skulle genom decentraliseringar och mindre statlig 
kontroll bli mer demokratisk, effektivare och det lokala självstyret skulle dessutom stärkas. 
Decentraliseringen hade därmed en funktionell karaktär snarare än en decentralisering av 
mandat och ansvar (Gren, 2002:18; Mitander et al., 2013:11–12). Flera reformer ägde rum 
och kommunerna fick bland annat ökad frihet att bestämma över samverkan då länsstyrelsens 
kontroll över kommunalförbunden togs bort. Det var dock mer en symbolisk reform. 
Kommunaliseringen av gymnasieskolan under tidigt 1990-talet medförde att 
kommunsamverkan fick en betydelsefull roll, då det ansågs vara en förutsättning för att kunna 
genomföra det. Lagen om regionalt samverkansorgan utformades 2002 med utgångspunkt i 
sambandet mellan samverkan och decentraliseringar. Kommunerna gavs nu möjlighet att 
bilda kommunalförbund, på frivillig basis med villkoret att samtliga kommuner i länet deltar 
(Gossas, 2006:95–96).  
 
Vidare framgår det att regionalt självstyre har en starkare ställning eftersom det vilar på ett 
riksdagsbeslut till skillnad från kommunal samverkan som grundar sig i lagen om 
kommunalförbund och saknar de befogenheter som de regionala självstyrelseorganen besitter. 
Staten är möjliggörare genom att tillhandahålla interorganisatorisk samverkan (Gossas, 
2006:97). Detta ligger väl i linje med Jon Pierre & Guy Peters (2000:13) resonemang, ”the 
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governing state has been replaced by an enabling state that governs to a large extent by 
coordinating and facilitating other powerful actors in society”. 
 
Offentliga sektorns framtida utmaningar (2) är en samhällsomvandling som blir ett motiv till 
ökad samverkan. Möjligheterna till kommunal samverkan anses öka kostnadseffektiviteten 
inom kommunsektorn. Stordriftsfördelar, vilket innebär att kostnaderna kan minska och 
kvaliteten på service kan upprätthållas genom att flera kommuner kan dela på en eller flera 
verksamheter, kan exempelvis förverkligas genom detta effektivitetsmotiv (Gossas, 2006:97; 
Torége, Norberg et al., 2005:50). Kommuner med mindre resurser kan få hjälp av större 
kommuner och effektivitet kan således skapas genom att specialisttjänster köps eller 
beslutsrätt delegeras över kommungränserna. Effektivitetsmotivet framträder under 1980- och 
90-talet som en följd av en uppfattning om en ekonomisk kris i den offentliga sektorn. Under 
2000-talet uppmärksammas en ökad press på välfärdssystemen genom den demografiska 
utvecklingen med en ökad andel äldre i befolkningen och ökad urbanisering. Motiven för 
ökad kommunsamverkan stärks genom denna dystopi och tonvikten läggs på välfärden som 
kräver samverkan för att uppnå acceptabel servicenivå (Gossas, 2006:97–98).  
 
Specialisering och indelning av offentliga sektorn i sektorer (3) framhålls som en viktig 
aspekt för gränsöverskridande samverkan. Under 2000-talet tillämpas motivet att gränser 
skapar effektivitetsproblem inom främst social- och vårdsektorn, vilket betonar vikten av att 
de bör göras mer flexibla. Genom att bryta ner gränser och barriärer eller tillåta lokala aktörer 
att överskrida dem i praktiken inom organisationer i den offentliga sektorn kan effektivitet 
skapas och utmaningar hanteras. Ökad samverkan mellan socialtjänst och andra delar av 
vården, genom gemensamma nämnder inom vård och omsorg (SOU 2000:114) där samverkan 
mellan landsting och primärkommuner blir genomförbart, är en förutsättning för att möta 
behov av insatser som medborgarna har från flera instanser (Gossas, 2006:98).  
 
Nyregionalismens framväxt (4) är ytterligare en samhällsomvandling som uppträder under 
2000-talet och som ett motiv till samverkan. Motivet är kopplat till nationens konkurrenskraft 
och detta utvecklingsmotiv, det vill säga samverkan mellan kommuner (även mellan 
kommuner, företag samt intresseorganisationer), är en del i strävan efter konkurrensfördelar 
hos regioner och deras utveckling (Gossas, 2006:99). I den svenska utvecklingen under senare 
delen av 1990-talet sammankopplas kommunsamverkan med den nyregionalism som inträdde 
i den svenska regionalpolitiken. Regionen uppfattades tidigare som en statlig administrativ 
enhet, men under 1990-talet förändrades synen på ”regionen” och dess nivå till att istället bli 
en arena för samverkan mellan lokala och regionala aktörer i syfte att utarbeta en anpassad 
tillväxtpolitik, således i partnerskap genom regionala tillväxtavtal eller tillväxtprogram 
(Gossas, 2006:99; Mörck, 2008:39).  
 
Fortsättningsvis och som ett led i denna utveckling kan utformningen av regionala 
självstyrelseorgan och senare de regionala samverkansorganen betraktas. Utvecklingsmotivet 
utgörs inte enbart av kommunsamverkan, utan interorganisatorisk samverkan lyfts som en 
generell aspekt för att skapa förutsättningar för tillväxt. Det innefattar att skapa 
handlingskraftiga aktörer genom samverkan, som i sin tur kan öka sitt ansvar och påverka 
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omvärlden. Samverkan uppfattas således inte bara som en metod för att uppnå en 
kostnadseffektiv förvaltning, utan handlingskraftiga aktörer ska skapas på regional nivå som 
kan bidra med utveckling och tillväxt. Det förekommer ett antagande om att samverkande 
kommuner ska kunna stärka sig som region och konkurrera med andra regioner om invånare, 
investeringar, besökare osv. Arbetsmarknader antas genom samverkan kunna sammanföras i 
så kallad regionförstoring. Med utgångspunkt i att stärka den nationella konkurrenskraften 
agerar staten genom att möjliggöra ekonomisk utveckling på regional nivå (Gossas, 
2006:100). Josefina Syssner (2008:43) problematiserar fokuset på tillväxt genom att 
understryka att de sociala orättvisorna inom regionen ökar genom en regional 
utvecklingspolitik som inriktar sig på tillväxt och konkurrenskraft. Orsaken till detta är att 
vissa grupper utesluts och är inte en del av den regionala identiteten och företagsklimat 
prioriteras medan social rättvisa åsidosätts.  
 
Vidare lyfter David Booher & Judith Innes (2002:225) i artikeln Network power in 
collaborative planning, olika motiv till varför aktörer samverkar. De framhåller ”network 
power” (makt genom att nätverka) som något enskilda aktörer försöker uppnå genom 
samarbete. Genom att en grupp gemensamt agerar utifrån konsensus och en gemensam 
ståndpunkt uppkommer makten. Det förekommer ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna, 
vilket bidrar till att makten ökar. Nya valmöjligheter skapas i det gemensamma nätverket 
genom samarbete som inte hade varit möjligt i det enskilda. Ett tankesätt som Booher & Innes 
(2002) förespråkar är att genom dialog och kommunikation inom nätverket skapas innovativa 
idéer som inte hade möjliggjorts i det enskilda, då det är en reflektion som först uppkommer 
genom samarbete. Gemensam kraft kan dessutom bidra till att handlingar genomförs som 
varje enskild aktör inte hade klarat på egen hand. Inom ”network power” är ett viktigt 
perspektiv att samtliga aktörer som deltar förbättrar valmöjligheterna för alla deltagande 
aktörer. Det är resultatet av gemensamt framtagna innovativa idéer.  
 
För att makt genom nätverkande ska skapas och fungera på bästa sätt finns det utifrån Booher 
& Innes (2002:226) teoretiska tankeram tre aspekter. Den första aspekten utgörs av att 
aktörerna ska ha ett ömsesidigt beroende av varandra. Det innebär att den enskilda aktören har 
något som övriga aktörer vill ha och tvärtom. Vidare är den andra aspekten att nätverkets 
aktörer ska ha en tillräcklig bredd och vara diversifierade för att kunna täcka in alla perspektiv 
av frågan. Slutligen är den tredje aspekten att en genuin dialog måste ske, med en flödande 
information som är aktuell och möjliggör en tilltro. Enskilda parter upptäcker att de har något 
att vinna på att samarbeta, vilket innebär att det är rationella val och egenintresse som ligger 
bakom samarbete. De kan således gemensamt uppnå något, som de inte hade kunnat hanteras 
enskilt (Booher & Innes, 2002:227). 
 
Gossas (2006: 140) redogör även att samarbeten kan grupperas utifrån uttalade motiv och 
drivkrafter i två olika kategorier, effektivitetsinriktad respektive utvecklingsinriktad 
samverkan. Med den förstnämnda avses en strävan efter minskade kostnader och/eller ökad 
administrativ kapacitet. Nätverksaktörernas motiv till samverkan framhålls som ett 
resursberoende mellan samverkande organisationer. Varför kommuner samarbetar framhålls i 
Gossas utifrån en studie gjord av Lundqvist (1995 & 1998), som baseras på att kommunerna 
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gemensamt har möjlighet att utnyttja resurser, vilket fungerar som ett plussummerspel där 
kommunerna kan effektivisera verksamheter och spara pengar (Gossas, 2006:38–39). Utöver 
ovanstående effektiviseringsinriktade motiv för samverkan lyfts utvecklingsinriktade motiv 
som syftar till att skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling, som att öka kommunens 
handlingsutrymme och kompetens, skapa en gemensam röst för att påverka omvärlden och 
konkurrenskraft (Gossas, 2006:41–42; Torége, Norberg et al., 2005:50). Även Stegmann 
Mccallion (2007:344) betonar att samarbete utövas mellan aktörer som har något som andra 
aktörer har behov av, vilket kan innefatta såväl finansiella resurser som kunskapsbaserade. 
 
Manoj Shrestha & Richard Feiock (2011:584) lyfter i artikeln, Transaction Cost, Exchange 
Embeddedness, and Interlocal Cooperation in Local Public Goods Supply, vikten av ett 
utbyte av tjänster och gentjänster för att öka det interlokala (mellankommunala) samarbetet, 
eftersom det bedöms resultera i minskade risker och kostnader. Booher och Innes (2002:226) 
framhåller också det i samband med deras resonemang kring vikten av att erkänna det 
ömsesidiga beroendet av alla inblandade parter. Vidare understryker Shrestha & Feiock 
(2011:584) relationens betydelse för samarbetet genom att ömsesidigt förtroende och 
ömsesidig bekräftelse har stor betydelse för att minska risken med opportunism, vilket 
genererar ett mer funktionellt samarbete. 
 
Nergelius (2013:11) betonar även att samarbeten mellan kommuner kan vara ett informellt 
sätt för att nå goda resultat genom att bryta upp ålderliga rättsliga och formella strukturer. 
Detta anses vara väsentligt för främst små kommuner som kan ha svårigheter med att hantera 
balansgången mellan växande servicebehov genom huvudsakligen en åldrande befolkning och 
en ansträngande ekonomi som en följd av att få invånare arbetar.  
 
Amy Rader Olsson & Göran Cars (2011) lyfter i artikeln Polycentric spatial development: 
institutional challenges to intermunicipal cooperation i en svensk kontext problematiken 
kring mellankommunal samverkan för att skapa en mer polycentrisk region. Syftet med 
polycentrism som regional utvecklingsstrategi är i stort sett att sprida funktioner, så som 
arbetsplatser, företag och institutioner, till andra delar av regionen från regionens kärna. 
Motivet baseras på målet att jämna ut regionala obalanser och skapa konkurrensfördelar i 
regionen, vilket därmed kan medföra att nytta dras av regionens fulla potential (se till exempel 
Faludi, 2005; ESDP, 1999). Studien av Rader Olsson & Cars (2011:159) har 
Stockholmsregionen som fallstudie där regionplaneringen har tillkännagett åtta regionala 
stadskärnor som syftar till att minska belastningen för regionens centrum och därigenom 
stärka regionen. Samtidigt som kommuner åskådliggörs som plastbundna konkurrenter som 
konkurrerar om icke plastbundna hushåll och företag som förser kommunen med 
skatteunderlag, är de också kapabla och ibland tvungna att samarbeta kring offentliga 
funktioner för att erhålla skalfördelar. En ny kollektivtrafiklinje eller ett nytt sjukhus är 
exempel på satsningar som stärker attraktiviteten för hela regionen och som vanligtvis endast 
kan genomföras genom samfinansiering och/eller gemensam lobbying (Rader Olsson & Cars, 
2011:158). 
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3.5 Begränsningar och utmaningar för kommunal samverkan 

Samverkan är dock inte en lösning på samtliga problem för kommuner utan kan medföra nya 
utmaningar. Individuell rationalitet kan ta över och leda till kollektiv irrationalitet. Cars & 
Rader Olsson (2011:159) exemplifierar genom att redogöra för när ett samarbete misslyckas 
att komma överens om finansiering eller när ett samarbete inte klarar av att finansiera 
exempelvis ett infrastrukturprojekt. Det blir resultatet när aktörernas individuella rationella 
beslut inte summerar upp till ett kollektivt rationellt beslut. För att realisera fördelarna med 
samverkan bör dessutom kommunerna prioritera verksamheten där samverkan sker före den 
egna. Vad som vidare kan vara en utmaning vid kommunal samverkan är förmågan att sätta 
tydliga ramar för det samverkan ska ske kring. Om detta inte genomförs finns det en risk att 
parterna inte vet vilka förväntningar som existerar och vad som bör lämnas utanför samarbetet 
(Erlingsson et al., 2015:12).  
 
Ytterligare en begränsning som kan uppstå vid samverkan är när deltagande aktörer upptäcker 
en obalans mellan vad de själva har att vinna på samverkan och vad andra deltagande aktörer 
har att vinna. När det förefinns indikationer på att andra deltagande aktörer har mer att vinna 
på ett samarbete kan de deltagande aktörerna som anser det bara följa med utan att se ett 
behov av att de själva ska bära kostnader i samverkansprojektet (Booher & Innes, 2002:227).  
Shrestha & Feiock (2011:575) menar att denna problematik främst förekommer då förutsedda 
fördelar för ett projekt beräknas bli ojämna eller i de fall då prognoser för vem som kommer 
gynnas mer eller mindre av projektet är svåra att utföra. De kopplar denna problematik till 
opportunism. Vidare diskuterar de problematiken kring samverkan som uppkommer när 
deltagande aktörer har svårigheter med att definiera och avgränsa ett gemensamt problem och 
som därmed leder till ett misslyckande redan i den inledande fasen av ett samarbete. 
 
Ännu en möjlig begränsning är medborgarinsynen i samverkan mellan kommuner. Genom 
otydliga organisationsformer kan nämligen insynsprocessen och ansvarsutkrävandet försvåras 
(Torége, Norberg et al., 2005:50). Erlingsson et al. (2015:12) framhåller demokratidilemman 
som medförs genom långtgående kommunal samverkan. En del av den yttersta politiken 
avsägs när en kommun bedriver en verksamhet tillsammans med andra kommuner. En 
utmaning som kan uppstå är när kommuner med olika storlek samarbetar och som därmed 
bidrar olika mycket ekonomiskt till den gemensamma verksamheten. Bör dessa kommuner då 
ha lika stor politisk påverkan eller bör den stora kommunen ha större inverkan? 
Ansvarsutkrävandet kan bli tämligen diffust för medborgarna. Besluten kan således tolkas ske 
”överkommunalt”.  
 
I Erlingsson et al. (2015:12) betonar Anders Folkesson, ekonom vid Sveriges Kommuner och 
Landsting, att det i stor utsträckning saknas forskning om mellankommunal samverkan 
verkligen resulterar i ökad effektivitet och stordriftfördelar. Folkesson fortsätter med att lyfta 
problematiken med för mycket samverkan. Hur mycket samverkan kan en kommun i 
realiteten utföra och fortsätta att vara en egen kommun?  
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Kapitelsammanfattning 

I kapitlet framgår det inledningsvis att synen på administrativa gränser och mellankommunala 
samarbeten inte är någon ny företeelse. Kommuner minskade avsevärt under 1900-talet 
genom sammanslagningar och olika reformperioder presenteras som bland annat i inledningen 
medförde ökad samverkan, senare en problematisk syn på kommunal samverkan och slutligen 
statens roll som möjliggörare för samarbete mellan kommuner.  
 
Vidare förs en diskussion kring förändring av ansvaret från statligt till regionalt. 
Regionaliseringsvågen kom under början av 1990-talet, vilket medförde en omvärdering av 
det statliga ansvaret för den regionala utvecklingen i Sverige. Tre förslag för framtida regional 
samhällsorganisation framkommer i Regionutredningen 1992. Statligt regionalt ansvar 
genom starka länsstyrelser, regionalt folkstyre i form av självstyrande och direktvalda 
regionala organ samt kommuner i samverkan som innebar en avveckling av landstingen och 
mer ansvar för kommunerna över den regionala utvecklingen. De tre förslagen för regional 
samhällsorganisation finns dock verksamma idag trots förekomsten av nya förslag. 
 
Ett resonemang förs dessutom kring att kommuner i flera fall är för små och staten är för 
distanserad avseende policyområden som kräver effektiv planering och styrning på regional 
nivå. En problematik förs vidare kring ansvarsfördelningen med för många ansvariga 
regionala organ som medför svårigheter vad gäller att presentera en tydlig bild för 
medborgare, företag samt kommuner. Det framkommer dessutom att det existerar vissa 
inskränkningar från statligt håll gällande kommunal samverkan. Mellankommunala 
samarbeten kan inta olika organisationsstrukturer. De kan vara formaliserade genom till 
exempel kommunalförbund, men även vara mer informella samarbeten, liknande nätverk. 
Icke reglerade samarbetsformer, så som avtal, framhålls som vanligt förekommande mellan 
kommuner då de andra samarbetsformerna anses vara komplicerade. Det juridiska ramverket 
möjliggör därmed samverkan mellan kommuner, men det sker dock inte helt på kommunernas 
villkor då det existerar inom enhetsstatens hierarkier. 
 
En redogörelse av förutsättningar, drivkrafter samt motiv för samarbete mellan kommuner 
görs. Förståelsen av kommuner som platsbundna blir problematisk genom samverkan, då 
kommungränserna överskrids. Detta samarbete bedrivs frivilligt för att utnyttja skattemedel 
mer effektivt och därmed ge medborgarna bättre service. Småkommunproblemet lyfts även 
som ett argument för att samarbeta. Mellankommunala samarbeten syftar i stor utsträckning 
på att öka delregionens attraktivitet. Flera olika motiv till ökad samverkan lyfts där det bland 
annat tydliggörs utifrån fyra övergripande samhällsomvandlingar. Decentraliseringsvågen 
(1970- och 80-talet) framhålls som den första, och som bidrog till möjligheter för samverkan. 
Flera reformer medförde mindre statlig kontroll och ökad frihet att bestämma över samverkan 
för kommunerna. Offentliga sektorns framtida utmaningar (2) är en samhällsomvandling som 
betonar att kostnadseffektiviteten inom kommunsektorn anses öka genom samverkan. 
Stordriftsfördelar understryks. Ett viktigt perspektiv för gränsöverskridande samverkan anses 
specialisering och indelning av offentliga sektorn i sektorer vara (3). Under 2000-talet 
framhålls motivet kring att gränser skapar effektivitetsproblem inom främst social- och 



23 
 

vårdsektorn. Ytterligare en samhällsförändring och motiv som framhålls är nyregionalismens 
framväxt (4) under 2000-talet. Detta motiv är kopplat till strävan efter konkurrensfördelar 
genom samverkan och regioners nya roll som arenor för samverkan.  
 
Motiv för samverkan som vidare presenteras är ”network power”, det vill säga makt genom 
att nätverka. Makt uppkommer genom att en grupp agerar utifrån konsensus, innehar ett 
ömsesidigt beroende och en genuin dialog. Samarbete i det gemensamma nätverket genererar 
nya möjligheter och idéer och handlingar genomförs som inte hade realiserats i det enskilda. 
Det framgår även att samarbeten kan grupperas utifrån uttalade motiv och drivkrafter i två 
olika kategorier, effektivitetsinriktad respektive utvecklingsinriktad samverkan. Den första 
kategorin tydliggör en strävan efter minskade kostnader och/eller ökad administrativ kapacitet 
och den senare syftar till att skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling.  
 
Begränsningar och utmaningar för kommunal samverkan beskrivs också då samverkan inte 
alltid behöver vara en lösning. Individuell rationalitet kan dominera och leda till kollektiv 
irrationalitet. Det är dessutom av vikt att involverade aktörer prioriterar verksamheten där 
samverkan sker framför den egna. Förmågan att sätta tydliga ramar kan också vara en 
utmaning och riskerar att parterna får olika förväntningar om det inte genomförs Dessutom 
kan aktörer i samverkan upptäcka en obalans gällande vad de själva har att vinna på 
samverkan i jämförelse med andra deltagande aktörer. Ytterligare begränsningar är 
medborgarinsyn och ansvarsutkrävande som kan framträda vid samverkan. En del av den 
yttersta politiken i kommunen avsägs när en kommun bedriver en verksamhet tillsammans 
med andra kommuner. Det går även att ifrågasätta hur mycket samverkan kommuner 
egentligen kan ingå i och samtidigt fortsätta vara en egen kommun.   
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4. Forskningsdesign och metod 
I detta avsnitt kommer studiens forskningsdesign i form av en fallstudie redogöras, följt av 
uppsatsens geografiska avgränsning genom fallet. Sedan presenteras uppsatsens kvalitativa 
metodkombination bestående av semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys. I 
anslutning till det framhålls metodernas för- och nackdelar samt urval. Därefter redogörs 
metoden som använts för att bearbeta och analysera data, vilket är kvalitativ innehållsanalys. 
Kapitlet avslutas med en redogörelse av uppsatsens analytiska ramverk och en källkritisk 
diskussion.   
 
4.1 Fallstudie 

Uppsatsen grundar på en fallstudie. En fallstudie är en typ av forskningsdesign som 
kännetecknas av fokus på en undersökningsenhet, ett fall, snarare än att utgå från ett brett 
forskningsspektrum (Bryman, 2011:73; Denscombe, 2009:71). Det innebär att ett utvalt fall 
undersöks mer djupgående, vilket möjliggör för forskaren att utgå från ett mer detaljerat 
material som bidrar till att sådant som ofta försummas i ytligare studier kan upptäckas 
(Flyvbjerg, 2006:432). Fallstudier har därmed inte för avsikt att skapa bred förståelse utan 
snarare en mer djupgående för att bidra med insikt kring de subtiliteter och den komplexitet 
som existerar i realiteten (Bryman, 2011:74; Denscombe, 2009:60).  
 
Att fallstudier endast skapar förståelse för det enskilda fallet stämmer inte, utan ett mer 
specifikt material kan medföra en ökad förståelse för generella beteenden och problem då det 
kan motbevisa hegemonisk kunskap. En observation av en svart svan är till exempel 
tillräckligt för att dementera teorin om att alla svanar är vita (Flyvbjerg, 2006:424). Hur kan 
det vara möjligt att generalisera genom att utgå från ett enda fall? Ett specifikt fall med sina 
förutsättningar är unikt i vissa avseenden, men kan trots det fungera som ett jämförbart 
exempel i andra liknande fall. Studien av ett fall kan exemplifiera och utgöra en passande 
kontext för andra forskningsfrågor inom liknande forskningsområde (Bryman, 2011:76–77). 
Detta specifika fall klarar därmed jämförelser av liknande fall och är representativt för att 
belysa mellankommunala samarbetens säregna roll inom planeringssystemet, nämligen det 
generella problemet. En styrka med fallstudie är dess möjlighet att studera mångfacetterade 
problem och hur fenomen uppträder (Denscombe, 2009:71). En tillämpning av en 
metodkombination möjliggörs genom en fallstudie, där forskaren kan ställa olika typer av 
empiri mot varandra och således undersöka olika infallsvinklar (Bryman, 2011:72).  
 
Fallstudier kan bidra med att bredda undersökningsområdet och således även främja 
utvecklingen av forskningsområdet (Flyvbjerg, 2006:226). Denscombe (2009:65) betonar 
även att ett fall vanligtvis ingår i en bredare kategori av fall och generaliserbarheten bygger 
därmed på i vilken utsträckning fallet liknar andra fall inom samma kategori. I 
överensstämmelse med detta resonemang kan även denna studie förstås, att det snarare kan 
tydliggöra exempel på hur det kan se ut och inte resultera i slutsatser som generaliseras till 
något universellt.  
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Varför fallet Skåne Nordost? 

Vid tillämpningen av en fallstudie är det av vikt att reflektera över studiens avgränsning i 
förhållande till den tidsperiod som är avsatt. Risken blir annars att den teoretiska analysen av 
fallet kan sakna stöd i empirin eller att en för stor mängd data samlas in. Det kan bli 
svårhanterligt och för tidskrävande under den begränsade tidsperioden som föreligger för 
studiens genomförande (Bjereld et al., 2009:120; Bryman 2011:79). Studiens empiri utgår 
från det mellankommunala samarbetet Skåne Nordost, vilket utgör tillräckligt underlag för en 
ingående analys och hämmar inte heller utförandet av studien. En inläsning av 
forskningsområdet har skett, vilket har bidragit till att förväntningar byggts upp och ska 
därmed prövas genom undersökning av ett fall. De teoretiska utgångspunkterna är viktiga för 
att sedan kunna knyta dem till den empiri som kommer fram.  
 
Fallet är komplext, involverar flera aktörer och innefattar olika relationer, vilket är 
berörningspunkter som uppsatsen syftar till att studera. Dessutom är det själva strukturen i det 
mellankommunala samarbetet som ska studeras, vilket är svårt att studera på andra sätt genom 
till exempel enkäter eller statistik. Vidare understryker Denscombe (2009:60) att fallstudier är 
bra att använda i samband med kvalitativ forskning, särskilt för att undersöka sociala 
relationer och processer. Ett governanceperspektiv ligger till grund i denna uppsats och 
innefattar bland annat en granskning av involverade aktörer, relationer samt vilka 
institutionella ramverk som existerar, vilket gör fallstudien passande utifrån uppsatsens fokus. 
 
4.2 Metod 

När fallstudier tillämpas som forskningsdesign är det vanligt att använda sig av flera metoder, 
närmare bestämt triangulering (Denscombe, 2009:71). En kombination av metoder är som 
tidigare nämnts en av fallstudiens fördelar och är i flera anseenden nödvändigt för att närma 
sig den komplexitet och problematik som en djupgående studie innebär. Vid tillämpning av 
endast en metod kan viss data gå förlorad eller inte vara tillräcklig. Triangulering kan bidra 
till att komplettera och generera nya infallsvinklar vid studie av ett fenomen (Ibid:184). I 
denna undersökning sker triangulering genom muntliga datakällor via intervjuer och genom 
skriftliga datakällor, via publicerade dokument. Det möjliggör jämförelse av resultat från en 
källa med resultat från en annan. På så sätt kan resultaten bekräftas eller ifrågasättas och dess 
validitet kan kontrolleras och stärkas (Ibid:185). Som forskare bör dock inte fler än en metod 
tillämpas utifrån tanken kring, ”mer är bättre”. Det är mer tidskrävande att använda fler 
metoder och det innebär inte alltid att resultatet blir bättre (Bryman, 2011:578). Bryman 
(2011:354) menar att användning av triangulering är en teknik som bidrar till att i så hög 
utsträckning som möjligt försöka uppnå trovärdighet i undersökningen. Triangulering har 
således tillämpats för att öka resultatens tillförlitlighet, det vill säga reliabilitet.  

Nedan beskrivs uppsatsens metoder mer ingående och hur de har använts i undersökningen. 
Först kommer de två metoder som tillämpats för att samla in data presenteras, således 
semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys. Sedan redogörs metoden som använts för 
att bearbeta och analysera data, kvalitativ innehållsanalys.  
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4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

Intervju är en utbredd och använd metod, såväl strukturerade som semistrukturerade. Syftet 
utgörs främst av att komma åt ”mjuk” data som inte går att inhämta genom mätning, 
observation eller dokumentstudier. Dessutom används intervju ofta för att komplettera 
information, fördjupa kunskap inom forskningsfältet, utforska komplexa fenomen och därmed 
erhålla en mer djupgående analys. Mjuk data kan innefatta människors åsikter, erfarenheter, 
värderingar samt känslor, som inte går att kvantifiera (Bryman, 2011:445; Denscombe, 
2009:232). Utgångspunkten för intervju i forskningssammanhang är att den ska hållas öppen 
och genomföras på den intervjuades, respondentens, villkor (Denscombe, 2009:231).  

Syftet i denna studie är att undersöka erfarenheter och värderingar kring det 
mellankommunala samarbetet, snarare än att inhämta kvantifierbar data, och möte ansikte mot 
ansikte möjliggör att information erhålls som inte anges i granskade dokument. Det var 
således angeläget att intervjua aktörer som är en del av det mellankommunala samarbetet 
Skåne Nordost för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Genom granskning av 
samarbetets verksamhetsplan och kommunala översiktsplaner synliggörs främst konkret 
information, en färdig produkt. Intervjuer kan snarare komma åt privilegierad information 
som enbart kan införskaffas med hjälp av denna metod (Denscombe, 2009:233). 
 
Det finns flera olika varianter av intervju. I denna studie har den semistrukturerade 
intervjuformen använts. Semistrukturerade intervjuer är mer flexibla i sin utformning och 
genomförande till skillnad från strukturerade intervjuer som är mer strikta. Forskaren utgår 
från en intervjuguide (se bilaga 2) som formats för denna studie, men är inte bunden av den 
utan en flexibel intervjuprocess är möjlig. Respondenten har således en frihet att utveckla sina 
tankar (Bryman, 2011:415; Denscombe, 2009:234–235). Upplägget på frågorna är relativt 
lättförståligt, men förhållandevis värderingstunga där intervjupersonen kan framföra sina 
åsikter. Frågorna tar utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar, teori och analytiska ramverk, 
men på ett sätt som inte styr intervjupersonen i sina svar (Denscombe, 2009:268).  
 
Anledningen till att intervjuformen är semistrukturerad och inte ostrukturerad, det vill säga 
helt öppen, är att studien förhåller sig till ett utvalt fall. Det kan således vara en fördel att 
intervjun till viss del är strukturerad med utgångspunkt i fallet. Någon typ av struktur skapar 
även ett stöd för forskaren att förhålla sig till, vilket kan underlätta genomförandet av 
intervjun och att respondenten inte tillåts frångå ämnet helt. Dessutom möjliggör det en viss 
jämförelse mellan de olika intervjusvaren (Bryman, 2011:416; Rapley, 2004:18).  
 
Semistrukturerade intervjuer är en effektiv metod för att samla in djup, mjuk data (Bryman, 
2011:443). Det som är tidskrävande är förberedelserna och transkriberingen av intervjuer 
(Denscombe, 2009:268). Dokumentation av intervjuer kan ske genom fältanteckningar eller 
inspelningar. Detta genomförs för att inte gå miste om viktig information och för att kunna 
styrka data om det ifrågasätts (Rapley, 2004:18). Samtliga intervjuer har spelats in. Detta 
bidrar till ett större fokus på intervjun och den personliga kontakten, som annars kan gå 
förlorad när fokus läggs på att föra anteckningar. En nackdel med inspelning av intervju kan 
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dock vara att respondenten hålls tillbaka och ”avslöjar” inte viss information förrän efter 
intervjun (Ibid:19). Det har upplevts vara en styrka att i efterhand kunna lyssna igenom 
inspelningarna då det resulterat i upptäckter av nya perspektiv och tolkningsmöjligheter, 
vilket inte noterades under intervjun. 
  
En av styrkorna med semistrukturerade intervjuer är att forskaren ges möjlighet att tolka 
reaktioner och även vara flexibel i utövandet. Det kan bidra till att empiri som inte var 
förväntad uppkommer (Bryman, 2011:443; Denscombe, 2009:268). Ingen tidsavgränsning 
sattes för intervjuerna, då det finns en risk att det hämmar intervjurespondenten. Ett möte på 
en timme bokades dock in för att genomföra intervjun med respektive intervjuperson, vilket 
delvis kunde begränsa tidsaspekten för respondenten. En intervjurespondent drog dock över 
på tiden. Intervjuguiden fungerade som hjälpmedel för att inte göra intervjuerna för 
utsvävande och därmed tidskrävande. Intervjuerna varade mellan 25-75 minuter. 
 
Forskarens kompetens kring utförandet är av särskild betydelse vid semistrukturerade 
intervjuer då det är en flexibel metod. Väsentlig information kan försummas vid en sämre 
genomförd intervju och intervjun kan dessutom bli styrd utefter forskarens värderingar 
(Denscombe, 2009:253). Forskaren behöver även skapa ett förtroende hos respondenten för 
att svaren ska bli helt sanningsenliga och för att inte viss fakta ska utelämnas. En fördel med 
intervjuer är att den personliga kontakten och möjligheten att bygga upp en tillit. Vad som 
även bör lyftas är att yttre faktorer så som forskarens kön, ursprung och ålder kan påverka 
svaren som ges (Ibid:245). Det kan kringgås genom att vara väl förberedd och således ge ett 
professionellt intryck. Intervjuguiden är i detta avseende ett bra hjälpmedel, vilken utformades 
efter en grundlig genomgång av adekvat forskning.  
 
Vad som bör beaktas vid tillämpningen av intervju som metod är intervjuareffekten. Det 
innebär att intervjuaren påverkar de svar som respondenten lämnar på de ställda frågorna. 
Detta är en risk oavsett om intervjun genomförs ansikte mot ansikte eller via telefon 
(Denscombe, 2009:244). Intervjuerna för uppsatsen behandlar inte personliga eller känsliga 
ämnen, vilket medför att intervjuareffekten inte bör ha påverkat svaret i någon större 
utsträckning. Ytterligare en nackdel med intervjuer är de resurser i form av tid som kan krävas 
för att genomföra dem. Transkribering är tidskrävande och förutsätter att 
inspelningsutrustningen har god ljudkvalitet. Det kan dessutom ta lång tid att få tag i 
intervjurespondenter. Resurser i form av pengar för resor vid intervju ansikte mot ansikte kan 
också vara problematiskt (Ibid:262). I denna studie upplevs det dock inte ha varit ett större 
problem med tanke på att intervjupersonerna har funnits i närområdet.  
 
I det transkriberade materialet har ett antal symboler tillämpats för att tydliggöra 
intervjurespondentens uttryck, exempelvis skratt och pauser (se bilaga 4). 
Transkriberingsmaterial finns tillgängligt vid förfrågan.  
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Urval 

Inför en intervju är förberedelserna av stor vikt för att uppnå goda resultat. En intervjuguide 
ska upprättas, potentiella följdfrågor ska förberedas, intervjupersoner ska väljas och tid och 
plats för intervju ska bestämmas (Denscombe, 2009:270). Hänsyn togs till dessa aspekter vid 
förberedelse av intervjuerna.  
 
I intervjuerna har ett icke slumpmässigt urval tillämpats med inriktning på ett typiskt urval 
eller målinriktat urval. Syftet är att på ett strategiskt sätt välja intervjupersoner. Dessa har 
valts med utgångspunkt i deras profession och medverkan i studiens fall, det 
mellankommunala samarbetet Skåne Nordost. En del av studiens syfte är att undersöka motiv, 
drivkrafter och behov för Skåne Nordost, vilket således kräver att de som tillfrågas är 
delaktiga i samarbetet (Bryman, 2011:434). Forskaren har viss kännedom om de människor 
som ska intervjuas och anser att de kan ge värdefull data i sammanhanget (Denscombe, 
2009:37). Undersökningen fordrar viss information från respondenter för att frågorna ska 
kunna besvaras, därav ett sådant strategiskt urval (Ibid:251). 
 
Intervjuer har genomförts med sex personer. Skåne Nordost består av sex kommuner och på 
grund av tidsbegränsningen som detta forskningsarbete medför ansågs det inte vara möjligt att 
intervjua representanter från samtliga kommuner. Två kommuner valdes istället ut, en stor, 
Kristianstads kommun respektive en liten, Östra Göinge kommun. Kommunernas 
förutsättningar skiljer sig åt bland annat befolkningsmässigt, geografiskt och ekonomiskt. 
Kommunchefen/kommundirektören för respektive kommun har valts ut och även 
kommunalråden från respektive kommun som ingår i det mellankommunala samarbetet. 
Dessa intervjurespondenter har efter intervjun blivit ombedda att tipsa om en tjänsteman i 
respektive kommun, som också har insyn i ämnet. Personen har därefter kontaktats för en 
förfrågan om intervju. Därmed har även en tjänsteman från respektive kommun intervjuats. 
Fem av sex intervjuer genomfördes på intervjupersonens arbetsplats och en via telefon på 
grund av att det lämpade sig bäst för respondenten. Forskaren kan under intervju ansikte mot 
ansikte lättare uppleva om respondentens information är riktig eller inte. Vid telefonintervju 
finns inte den visuella kontakten ansikte mot ansikte, men det personliga inslaget kvarstår 
liksom tvåvägskommunikationen mellan intervjupersonen och forskaren (Denscombe, 
2009:29–30).  Intervjuerna genomfördes i en miljö där respondenten kunde känna sig trygg, 
det vill säga på deras arbetsplats.  
 
Intervjupersonerna kontaktades i ett tidigt skede, i slutet av mars, för att säkerställa att de hade 
tid och för att hinna genomföra dem. De kontaktades via mejl och telefon för att bestämma tid 
och plats för intervju. Under perioden 30/3-21/4 2016 utfördes intervjuerna. Samtliga 
intervjupersoner har godkänt att nämnas vid namn i bilaga. De sex intervjupersonerna samt 
dag för genomförd intervju presenteras i bilaga 3. 
 
4.2.2 Dokumentanalys 

Metoden dokumentanalys innebär att forskaren utvärderar och granskar dokument som har 
valts ut och som är relevanta för den studie som ska genomföras. På liknande sätt som andra 
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kvalitativa metoder går en dokumentanalys ut på att materialet tolkas för att skapa förståelse 
och erhålla kunskap om empirin (Denscombe, 2009:295). Bryman (2011:499) framhåller 
olika former av dokument som kan analyseras, exempelvis virtuella dokument som finns på 
internet, officiella dokument från statliga myndigheter med flera. 
 
Dokumenten kan dessutom tillämpas för att kontrollera eller bekräfta/dementera empiri från 
andra källor. I en kombination med semistrukturerade intervjuer som i denna studie kan en 
dokumentanalys användas för att jämföra svar från intervjupersoner med utvalda dokument. 
Om informationen från olika källor överensstämmer kan trovärdigheten för studien öka. 
Fördelar med dokumentanalys som metod för insamling är att det är ett effektivt 
tillvägagångssätt och mindre tidskrävande. Många dokument som analyseras är tillgängliga 
för allmänheten genom tillgång via till exempel internet (Denscombe, 2009:299). I detta 
sammanhang är det inte av större vikt eftersom den primära metoden för att samla in empiri 
utgörs av semistrukturerade intervjuer och kompletteras med dokumentanalyser.  
 
För att fastställa och kontrollera validiteten i val av skriftliga källor har utgångspunkt tagits i 
Denscombes (2009:301–302) kriterier för tillförlitliga källor. Kriterierna bygger på fyra 
kategoriseringar som ett dokument måste uppfylla för att anses tillförlitligt. Autenticiteten – är 
dokumentet äkta och ursprungligt? Trovärdigheten – är innehållet riktigt? Representativiteten 
– är dokumentet typiskt för sitt slag? Samt innebörden – är innebörden tydlig och entydig? 
Valda dokument i uppsatsens anses ha uppfyllt dessa kriterier.  
 
Urval 

En bedömning har gjorts av aktuellt material för analys med relevans för studiens syfte och i 
enlighet med ovanstående kriterier. Det har medfört att visst material har exkluderats efter 
genomläsning. En nackdel med metoden är dock att dokumenten som tillämpas vanligtvis inte 
är gjorda för att användas som empiriskt material till en studie och tillhandahåller därmed inte 
tillräckligt med detaljerade svar för att underbygga studiens frågeställningar (Denscombe, 
2009:302). Samtidigt kan det konstateras att genom att göra ett målinriktat urval har lämpliga 
dokument valts ut för studiens syfte och risker har därmed försökt hanterats. Dokumenten 
som har valts ut är adekvata eftersom de behandlar mellankommunalt samarbete. 
Dokumenten kompletterar dessutom intervjusvaren, vilket gett tillräckligt med utförliga svar. 
Vid urval av vissa dokument förekommer dock alltid en risk att vissa motiv fortfarande är 
dolda, som kan påverka resultatet.  
 
De dokument som har utgjort källmaterial för dokumentanalysen är Verksamhetsplan 2016, 
Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm. Det är en verksamhetsplan som 
samarbetskommittén Skåne Nordost tagit fram och tydliggör mål och en gemensam riktning 
för samarbetet. Utöver det har även källmaterialet utgjorts av kommunernas respektive 
översiktsplaner, Översiktsplan 2014 – med sikte på 2030 (Bromölla kommun, 2014), Att leva, 
uppleva, arbeta och lära i Hässleholms kommun (Hässleholms kommun, 2007), 
Översiktsplan 2030 (Hörby kommun, 2016), Översiktsplan 2013 (Kristianstads kommun, 
2013), Översiktsplan för Osby kommun (Osby, 2010) och Översiktsplan 2012 (Östra Göinge 
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kommun, 2012). Källmaterialet utgörs följaktligen av offentliga dokument. Dessa studerades i 
syfte att utifrån respektive kommuns synvinkel försöka utläsa motiv och drivkrafter bakom 
det mellankommunala samarbetet Skåne Nordost, vilka behov som lyftes samt vad som 
uppnåtts.  
 
Vad som anses vara tillräckligt analysmaterial för studien är forskarens beslut. När en så 
kallad teoretisk mättnad uppstod avslutades insamlingsprocessen (Bryman, 2011:394). 
Ovanstående dokument tillsammans med genomförda intervjuer ansågs vara ett tillräckligt 
underlag för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Den empiriska mättnaden avgörs 
och begränsas av tidsramen för undersökningen.  
 
4.2.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Innehållsanalysen är i första hand kopplad till det kvantifierbara, men trots det appliceras det 
ofta en kvalitativ form av innehållsanalys på olika källor, även muntliga källor som dock 
transkriberats, exempelvis intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys är en av de vanligaste 
formerna för kvalitativa textstudier. Den kan användas till analys av alla källor som innehåller 
”text”, till exempel skrifter, ljud samt bilder (Boréus & Bergström, 2012:50). Bryman 
(2011:488) menar att metoden syftar till att finna underliggande meningar och betydelser i 
den text som analyseras. Enligt Göran Boréus & Kristina Bergström (2012:50) görs det ofta 
en distinktion mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys kan 
innefatta mer komplicerade tolkningar och behöver således inte syfta till att genomföra 
textanalyser genom att något räknas eller mäts. Att fokusera på textens innebörd är vanligt 
inom samhällsvetenskaplig forskning. En fördel med kvalitativ innehållsanalys är att 
forskaren snabbt tillgodoses med en stor mängd data. Samtidigt kan det vara en nackdel då det 
kräver noggrannhet i urval utifrån materialets tillförlitlighet, representativitet samt 
trovärdighet för att inte förlora sig i informationen (Bryman, 2011:505, 509).   
 
Genom tillämpning av den kvalitativa innehållsanalysen kan det som inte sägs studeras, vilket 
är en fördel till skillnad från det kvantitativa tillvägagångssättet som fokuserar på frekvensen 
av ord eller förekomsten av begrepp. Detta tolkningsmoment är dock metodens nackdel, då 
det kan vara problematiskt att göra en adekvat bedömning (Denscombe, 2009:308–309). 
Metoden kan tillämpas på olika typer av skriftligt material. Vad som är viktigt att redovisa är 
hur tolkningen har genomförts för att analysen inte ska bli godtycklig. Den kvalitativa 
innehållsanalysen innehåller därför vanligtvis ett kodningsschema eller en analysram med 
kategorier eller ord. Detta underlättar dessutom upprepningsmöjligheter (Ibid:307). En 
nackdel med den kvalitativa innehållsanalys är att den i viss grad är baserad på forskarens 
tolkningar och förkunskaper kring vad som är relevant att lyfta utifrån studiens tema 
(Bryman, 2011:505). Dessutom är tolkningen i den kvalitativa analysen nära kopplad till 
forskarens ”jag” (Denscombe, 2009:399).  
 
Intersubjektiviteten har hanterats genom att frågorna i uppsatsen har kopplats till det 
teoretiska ramverket. Forskarens tolkning är dessutom kopplad till teorin och det analytiska 
ramverket. Utifrån det har en form av regelverk satts upp, vilket har följts så långt som 
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möjligt för att studien ska kunna genomföras igen oavsett vem som utför den (Bryman, 
2011:368–369).  
 
4.2.4 Analytiskt ramverk 

En kvalitativ analys kan genomföras på flera olika sätt då det inte existerar någon 
förutbestämd mall (Bryman, 2011:557). Denscombe (2009:369) poängterar att data 
inledningsvis ska förberedas och materialet ska sedan genomgås noga för att forskaren ska bli 
bekant med det. I ett nästa steg är det dock nödvändigt att systematisera eller kodifiera utifrån 
relevanta kategorier (Bryman, 2011:574; Denscombe 2009:374).  
 
Kategorier har tillämpats och styrt genomförandet av den kvalitativa analysen för att 
möjliggöra att relevanta delar av empirin väljs ut. För att kunna analysera governance och soft 
planning har Nuissl och Heinrichs (2011) analysverktyg använts. Verktygen tillämpas för att 
på ett analytiskt sätt kunna ta sig an och bryta ned governance och soft planning genom att 
undersöka aktörer, relationer, institutionella ramverk samt beslutsprocessen. Det är relevant 
att analysera dessa fyra kategorier samtidigt, och således urskilja grundläggande kännetecken 
från governance och soft planning. Ur ett planeringsteoretiskt perspektiv är governance inget 
nytt. Governance har såväl som samtida planeringsteorier fokuserat på förändringar i 
processer, olika aktörers intressen och makt och inom vilka ramar detta sker (Nuissl & 
Heinrichs 2011:52).  
 
Genom att studera aktörer syftar det till att försöka identifiera vilka som är respektive inte är 
involverade i samarbetet och som därmed har möjlighet/inte möjlighet att påverka. Vad som 
vidare ska undersökas är hur aktörerna är organiserade och vilka relationer som förekommer. 
Detta tydliggör grad av interaktion och/eller existerande konflikter. I vilken omfattning 
aktörer är delaktiga i samarbetet kan utläsas genom de institutionella ramverken, såväl 
formella som informella. Båda delar kommer att studeras då dessa framkommer på olika sätt i 
mellankommunala samarbeten. Slutligen kommer lagar och regler som tillämpas i 
verkligheten att belysas genom undersökning av beslutsprocessen. Syftet är att avgöra vilka 
aktörer som fått sina intressen tillgodosedda samt vilka som inte fått det (Nuissl & Heinrichs, 
2011:53–55). Analysverktygen beskrivs nedan med koppling till governanceperspektivet och 
fallet. 
 
Aktörer  

Pierre & Sundström (2009:11) understryker att perspektivet kring governance har en 
övergripande karaktär, vilket medför att dess egenskaper bör undersökas tillsammans med 
aktörer för att tydliggöras. En granskning av vilka institutioner som är inkluderade krävs för 
att kunna undersöka aktörerna då de påverkar deras beteende. Vilka aktörer och grupper som 
intar en aktiv roll i planeringsprocessen och vilka som inte gör det är av vikt att studera. Efter 
att aktörerna har identifierats studeras deras roller, makt, resurser, intressen, kunskaper samt 
deras sociala kapital (Nuissl & Heinrichs, 2011:53). I denna fallstudie, kopplad till fysisk 
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planering, handlar det främst om att undersöka vilken roll stat, region, de olika kommunerna 
samt medborgarna haft i det mellankommunala samarbetet.   
 
Relationer 

Vad som är en viktig aspekt att studera, för att tydliggöra vilket samspel som existerar mellan 
olika aktörer i en process eller i ett samarbete, är hur aktörerna är organiserade. Beroende på 
om aktörerna har samstämmiga eller motstridiga intressen kan de ingå i antingen koalitioner 
eller oppositioner.  Samspelet dem emellan kan vara vertikalt genom att de definieras av olika 
verksamhetsområden och administrativa system, marknadsbaserat genom kontrakt eller 
oskrivna avtal eller horisontellt genom olika nätverk (Nuissl & Heinrichs, 2011:54). Snarare 
än hierarkiska och avgränsade organisationer, som är mer förknippade med government, 
betonas i governanceperspektivet nätverk och samverkansprocesser. Dessa byggs upp av 
ömsesidighet och informella utbyten mellan olika aktörer, snarare än den statligt auktoritativa 
processen. Nätverk som är governanceorienterade utformas av ett resursberoende mellan olika 
aktörer. Frivillighet och förtroende blir avgörande till skillnad från den hierarkiska 
styrmodellens auktoritet och tvång (Pierre & Sundström 2009:10). Relationer och hur de är 
organiserade mellan olika aktörer är därmed relevant att studera för att utläsa governance. Det 
kan spela stor roll i planeringen för resultatet i en process vad de skilda aktörerna har haft för 
relation och hur starka relationerna är/har varit, vilket kommer undersöka i Skåne Nordost.  
 
Institutionella ramverk 

Det förekommer såväl formella som informella institutionella ramverk. Dessa kontexter 
påverkar aktörernas beslut och avgör därmed handlingens riktning. Vad som karaktäriserar 
det formella ramverket är lagar, regler, planer och konstitutionella mekanismer av offentlig 
kontroll som till exempel invånarnas lagliga rätt att delta i planeringen och temporära policy 
program. Det informella ramverket är inte lika tydligt och kan omfatta normer, beteende osv. 
Båda typer av ramverk har en inverkan på individers förväntningar och beteende. Kontroll 
över beslutsfattande processer skapas och främjas genom ett omfattande formellt 
institutionellt ramverk, samtidigt kan det dock hämma flexibiliteten och förändringar som 
oftare förknippas med informellt institutionellt ramverk. Dessa existerar på grund av att det 
finns en medvetenhet bland aktörer, exempelvis kring oskrivna lagar om lämpligt beteende, 
och eftersom informella institutioner produceras och reproduceras genom återkommande 
interaktioner mellan människor (Nuissl & Heinrichs, 2011:54). Såväl formella som informella 
ramverk kommer studeras inom Skåne Nordost-samarbetet. 
 
Beslutsprocessen 

Processer inom fysisk planering är i regel dynamiska och inte förutbestämda utifrån 
definierade aktörer och institutioner. Vilka möjligheter som finns för deltagande, exempelvis 
genom planeringslagar, är en viktig faktor för att balansera olika intressen. Vilka aktörer som 
fått/inte fått sina intressen tillgodosedda är av vikt att belysa. Det är viktigt att vara medveten 
om de mekanismer av social interaktion som tillämpas för att identifiera intressen, lösa 
konflikter och samarbeta kring olika utmaningar på olika hierarkiska eller territoriella nivåer 
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och områden. Detta berör både horisontellt och vertikalt mellan myndigheter och 
representanter. Vad som kan avgöra vilka som är delaktiga i ett beslut är att kommunikation 
sker kring hur data och information hanteras, och att processen eller samarbetet är transparent 
(Nuissl & Heinrichs, 2011:54–55). Utifrån uppsatsens inriktning ska processen snarare 
fokusera på hur det mellankommunala samarbetet är uppbyggt och hur beslut tas.  
 
4.3 Källkritik och begränsningar 

Reliabiliteten tydliggör uppsatsens tillförlitlighet. Kan resultaten i uppsatsen anses vara 
tillförlitliga? Kan samma resultat genereras vid upprepning? Uppsatsen baseras på kvalitativa 
metoder och ett specifikt fall. Intervjupersonerna ska exempelvis kunna svara likadant på 
samma frågor vid ett annat tillfälle för att reliabiliteten ska vara hög. Den interna reliabiliteten 
stärks genom att intervjuerna har genomförts på samma sätt med utgångspunkt i 
intervjuguiden. Genom att dokumentation skett i form av inspelning och transkribering av 
intervjuerna ökar dessutom reliabiliteten, då missuppfattningar i större utsträckning kan 
uteslutas (Bryman, 2011:49, 161; Denscombe, 2009:259). Emellertid kan uppsatsens utfall 
vara av betydelse i andra sammanhang och på andra platser.  
 
Giltighet, validitet, mäts i vilken utsträckning insamlat material besvarar frågeställningarna i 
uppsatsen. Studiens validitet stärks genom tillämpning av triangulering där semistrukturerade 
intervjuer och kvalitativ innehållsanalys har genererat relevant information för att besvara 
frågeställningarna. Den information som hämtas in under intervjuerna kan dessutom granskas 
kontinuerligt, vilket har en positiv effekt på validiteten (Bryman, 2011:163; Denscombe, 
2009:268). Uppsatsen utgörs av en fallstudie och urvalet av intervjurespondenter har skett 
icke slumpmässigt. Generaliserbarheten begränsas då respondenter valts med relevans för 
detta specifika fall. Trots det kan uppsatsens fallstudie förklara liknande fall inom samma 
forskningsområde (Bryman, 2011:392).  
 
Vidare måste även påverkan av forskarens jag på uppsatsens innehåll lyftas. Kvalitativa 
metoder kritiseras vanligtvis för att de grundar sig på tolkningar. I det undermedvetna finns 
det subjektiva värderingar hos forskaren. Forskaren är själva verktyget för insamlingen av 
data och styr därmed dess inriktning. Forskarens jag har en inverkan genomgående i 
uppsatsen och är därmed till viss del en subjektiv tolkning av verkligheten (Denscombe, 
2009:399).     
  



34 
 

5. Presentation av resultat 
I följande kapitel presenteras först fallet Skåne Nordost. Därefter redogörs det empiriska 
materialet i uppsatsen som baseras på den kvalitativa innehållsanalysen av transkriberade 
intervjuer och utvalda planeringsdokument. Subjektiva värderingar framgår i en liten 
utsträckning i avsnittet, då det presenterade resultatet analyseras först i nästa kapitel.  

Empirin presenteras utifrån följande frågor, kopplade till uppsatsens frågeställningar: 
 

- Vilka motiv och drivkrafter upplevs ligga bakom mellankommunala samarbeten? 
- Vilka konkreta kommunalekonomiska behov hanteras i mellankommunala 

samarbeten?  
- Vad uppnås konkret i mellankommunala samarbeten?  
- Hur förhåller sig mellankommunala samarbetena till rådande bestämda kompetenser? 

 

5.1 Skåne Nordost  
 

”Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett 
samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne där fokus ligger på 
tillväxt och att fler invånare ska ha arbete. Varje kommun arbetar med dessa 
frågor också var för sig, men i många utvecklingsfrågor är vi starkare 
tillsammans, inte minst när vi pratar med gemensam röst regionalt och 
nationellt” (Skånenordost, 2016).  

Tabell 1: Befolkningsmängd i  
Skåne Nordost 

Skåne Nordost-samarbetet bildades 1995 och är 
därmed inget nytt fenomen. När det bildades 
kallades det NÖSK, Nordöstra Skånes 
Samarbetskommitté (Kristianstadbladet, 2001; 
Intervjuperson 2, 4:2016). Det är ett 
mellankommunalt samarbete som pågått under en 
längre tid, vilket gör det till ett bra fall att undersöka. 
Skåne Nordost (SkNo) är ett nätverk mellan 
kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, 
Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Tillsammans  
bildar de det mellankommunala samarbetet Skåne  
Nordost (se bilaga 5) med 188 147 invånare (se tabell 1), som utgör en tredjedel av Skånes yta 
och är i de flesta avseenden gemensam arbets- och bostadsmarknad. Delregionens två största 
branscher utgörs av byggnadsindustri och detaljhandel. De tre största företagen i området är 
HK Scan, Stora Enso samt Bergendahls Food. Skåne Nordost utgör en av Skånes fyra 
delregioner eller så kallade ”hörn” (Skåne Nordost, 2016).  
 

Kommuner i SkNo Antal invån. 
Bromölla 12 513 
Hässleholm 51 048 
Hörby 15 020 
Kristianstad 82 510 
Osby 12 954 
Östra Göinge 14 102 
Totalt 188 147 

Källa: Statistiska centralbyrån, 2015 
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Av regiondelarna i Skåne har den nordöstra delen haft den svagaste relativa 
befolkningsutvecklingen sedan slutet av 1980-talet. Folkmängden i nordöstra Skåne förväntas 
under den kommande tioårsperioden öka, främst genom utrikes nettoinflyttning (Skånes 
befolkningsprognos, 2015:13). Inom nordöstra Skåne finns 14,8 % av arbetstillfällena inom 
industrin. Bromölla kommun sticker exempelvis ut med 32,9 % av sina arbetstillfällen inom 
industrin. Det kan generellt konstateras att det förekommer en högre arbetslöshet bland 
regioner med en hög andel industrisysselsatta. I Skånes industrityngda delar, som i nordöstra 
Skåne och några kommuner i nordväst, är således även arbetslösheten högre än i övriga 
Skåne. I nordöstra Skåne låg arbetslösheten på 10,5 % 2014-2015 i jämförelse med länets 
10,1 % (Arbetsförmedlingen, 2015:21, 82). Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) är dessutom 
högre i nordöstra Skåne, 22,7 % i jämförelse med övriga delar av regionen och med Skåne län 
som låg på 18,6 % 2014-2015 (Ibid:83). Det kan bero på att majoriteten arbetstillfällen i de 
västra delarna är inom den privata tjänstesektorn (handel, hotell, restaurang med flera) som 
inte är lika utbildningskrävande och ett stort antal ungdomar anställs inom den sektorn. 
Ungdomar får svårare att etablera sig på arbetsmarknaden när industri- och byggverksamheter 
bortrationaliserat många ingångsjobb (Ibid: 64-65).   
 
5.1.1 Hur styrs samarbetet i Skåne Nordost? 

Skåne Nordost är ett samarbete där verksamheten bedrivs i formen av en samarbetskommitté. 
Samarbetet utgörs av en styrelse och en kommunchefsgrupp/kommundirektörsgrupp. 
Styrelsen består av kommunalråden för respektive kommun och även oppositionsråden. De tar 
beslut för de stora strategiska frågorna, så som budget, inriktningar osv. Chefsgruppen eller 
kommundirektörsgruppen består av kommuncheferna/kommundirektörerna för respektive 
kommun och utvecklingsledaren. Denna grupp har ett genomförandemandat då de är 
beredande tjänstemän. Det är således i den grupp besluten sedan verkställs, efter det att 
respektive kommun tagit med sig frågan och tagit internt beslut på kommunal nivå i 
exempelvis kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.  
 

”(…) det finns inga sanktioner utan vi styr det väl genom 
styrelsesammanträdanden och det mesta jobbet görs ju inte i det politiska 
forumet utan av tjänstemännen” (Intervjuperson 5, 2016).   

 
Kristianstads kommun innehar alltid ordförandeposten i styrelsen och Hässleholms kommun 
viceordförandeposten. Sedan roterar andra viceordförandeplatsen bland de andra kommunerna 
(Intervjuperson 1-6, 2016). Skåne Nordost har dessutom tillsammans med Höör, Perstorp och 
Älmhult ett gemensamt EU-kontor som möjliggör många utvecklingssatsningar. Det finns 
dessutom fyra olika strategiska områden i Skåne Nordost-samarbetet och för respektive 
område finns det en ansvarig som har en sammanhållande roll (Intervjuperson 4, 2016). 
Arbetet i Skåne Nordost genomförs och finansieras genom en avgift per kommuninvånare i 
respektive kommun, och även med insatser från medarbetare på de olika kommunerna 
(Verksamhetsplan Skåne Nordost, 2016).   
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5.2 Vilka motiv och drivkrafter upplevs ligga bakom 
mellankommunala samarbeten? 

De motiv och drivkrafter som framkommit under intervjuerna tar inledningsvis utgångspunkt i 
det Intervjuperson 4 (2016) understryker, nämligen hur det såg ut på 1990-talet när Skåne 
Nordost-samarbetet (då kallat NÖSK) bildades. Det var en utsatt ekonomisk situation med en 
befolkningsminskning i området. Det beslutades i slutet på 1990-talet att Skåne skulle bli ett 
län, vilket medförde att gamla Kristianstads län och Malmöhus län skulle slås samman. 
Liknande argument kring länssammanslagningen som ett motiv eller en drivkraft till varför 
samarbetet uppkom poängterar Intervjuperson 1 (2016). I samband med det kände nog 
kommunerna som tillhörde Kristianstad län att, ”vänta nu, nu måste vi jobba mer ihop för att 
bli en starkare aktör inom ramen för det nya Skåne”. Vidare framhåller Intervjuperson 4 
(2016) att de fyra hörnen började utifrån det utkristalliseras och en drivkraft till ett 
formaliserat samarbete växte fram:  
 

”(…) Skåne Nordost drev det här snabbast för det var ju de som hade lätt att 
hamna i bakvattnet för det som hände längs med Öresund. Sen så var det 
egentligen en överlevnadsstrategi för kommunerna och då kan vi göra klart 
för oss att de här kommunerna inte tillhörde de starkaste 
tillväxtkommunerna redan då. Kommunerna var då dominerade av 
industrier och man höll på att bli avlövad av offentliga tjänster som 
Länsstyrelsen, och Försvaret höll på att lägga ner mer och mer osv.” 
(Intervjuperson 4, 2016) 

 
Det framgår därmed att länssammanslagningen var en inledande drivkraft för samarbetets 
uppkomst. Vidare betonar Intervjuperson 4 (2016) att det aldrig helt går att bortse från att 
vissa saker är personbundna. Vid bildandet av Skåne Nordost år 1995 fanns det kommunalråd 
vid den tiden som hade en vilja. De såg faran i det som hände när Kristianstad tappade sitt län, 
då regementet gick förlorat. Det var ett stort hot som ledde till en kraftsamling och de fann 
varandra som människor också. ”Rätt personer vid rätt tillfälle och förmodligen var det just 
rätt personer vid rätt tillfälle” (Intervjuperson 4, 2016).  
 

”Politik är ju personkemi, hur man funkar, det är ju extremt sällan som jag 
upplevt att det finns partipolitik i Skåne Nordost. Det är någon enstaka 
gång, någon enstaka gång” (Intervjuperson 5, 2016). 
 

Dessutom såg kommunerna inledningsvis ett hot från Region Skåne, menar Intervjuperson 4 
(2016). Om kommunerna skulle nå framgång överhuvudtaget i diskussioner med Region 
Skåne, då var de tvungna att vara större. Respektive kommun var inte tillräckligt starka, utan 
det var viktigt att göra det tillsammans. Intervjuperson 2 (2016) understryker vikten av att det 
finns en aktör, det vill säga Skåne Nordost, mellan Region Skåne och kommunerna. Det 
handlar också om vad Skåne Nordost kan bidra med för regionens utveckling, och som 
Intervjuperson 2 (2016) säger: ”Om vi då är flera som går ihop så får vi bättre output”.  
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”(…) ska man vara helt krass och säga att man har mer muskler att trycka på 
frågor mot västra sidan, framför allt mot regionen eftersom västra sidan är 
stor och stark” (Intervjuperson 3, 2016).  

 
Såväl Intervjuperson 3 som 4 (2016) uppger att Kristianstad är den största kommunen i Skåne 
Nordost, men sett till tillväxt och styrka kan det konstateras att Kristianstad har svårt att hävda 
sig mot Helsingborg, Malmö och Lund. De har stor övervikt på befolkning och företag. 
Därmed kan kommunerna i nordöstra Skåne bli starkare i vissa frågor vid ett samarbete. Det 
finns även anledning att se hur Skåne Nordost ska förhålla sig såväl österut som norrut 
framöver, påpekar Intervjuperson 3 (2016). Intervjuperson 4 (2016) betonar att:  
 

”(…) man såg väl ett behov av att få bundsförvanter och de små 
kommunerna såg ju behov av att ha med sig Kristianstad och så småningom 
även Hässleholm på den här resan” (Intervjuperson 4, 2016).  
 

Intervjuperson 5 (2016) fastslår även att: 
 

”Vi ska inte ha någon offerkofta på oss gentemot MalmöLundregionen men 
ska det liksom fungera här uppe, ska vi höras ordentligt, så är det bra om vi 
kan göra det ihop” (Intervjuperson 5, 2016).  
 

Sammantaget var drivkraften bakom det mellankommunala samarbetet hotet från Region 
Skåne och det faktum att Skåne Nordost var tvungna att gå ihop för att nå framgång i 
förhandlingar med Region Skåne och för att kunna hävda sig mot de andra delarna i regionen.  
 
Flera motiv bakom samarbetet framförs och berör i stor utsträckning det faktum att ett 
mellankommunalt samarbete ger upphov till en starkare gemensam röst, ”ensam är inte alltid 
stark” (Osby kommun, 2010:78). I Osby kommuns översiktsplan (2012:78) och i 
Verksamhetsplan Skåne Nordost (2016) framkommer det att samarbetet delvis handlar om att 
fungera som en gemensam röst för att kunna agera mer kraftfullt och starkare tillsammans, 
såväl regionalt som nationellt. Dessutom möjliggör samarbetet att kommunerna i konkreta 
frågor kan bli effektivare, mer rationella och rätt kompetens och specialistkunskap kan 
tillföras. Intervjuperson 6 (2016) konstaterar:  
 

”(…) det som är bra för oss är sannolikt bra för de kommunerna 
runtomkring oss” (Intervjuperson 6, 2016).  

 
Vidare påpekas det att kommunerna ibland konkurrerar om resurser i alla möjliga 
sammanhang, där samverkan istället kan bidra till en mer effektiv användning av resurser. 
Intervjuperson 3 (2016) betonar att kommunerna oftast är starkare i påverkansfrågor när de 
går ihop:  
 

”Det finns ju faktiskt många områden där jag ser att två tänker bättre än en” 
(Intervjuperson 3, 2016).  
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Det finns frågor som ingår i det kommunala uppdraget som inte kommuner kan hantera själva. 
Därmed motiveras kommunerna till att samarbeta kring dessa strategiska frågor för att klara 
uppdraget (Intervjuperson 1, 2, 2016). Bromölla kommun (2014:46) och även Osby kommun 
(2012:78) understryker är det är nödvändigt för dem som mindre kommuner att samverka med 
andra för att klara de utmaningar som existerar, förverkliga idéer, effektivisera och genomföra 
större projekt. Intervjuperson 2 (2016) framhåller infrastruktur som exempel, som är en 
kommunal, en regional och en statlig fråga. För att få genomslag och tryck i frågorna krävs 
det att kommunerna har bundsförvanter: 
 

”Ska varje kommun gapa för sitt så kommer man ingenstans utan man måste 
ha en helhetsbild” (Intervjuperson 2, 2016).  

 
Intervjuperson 3 och 6 (2016) betonar att utmaningarna i kommunerna ser likadana ut och 
samtliga kommuner vill ha svar på ungefär samma frågeställningar. Det är ännu ett motiv som 
tydliggör att det bästa sättet att ta hand om resurserna är att göra det ihop. Det fanns en tro på 
att det skulle bli större framgång och att det skulle bli lättare att stärka området om det gjordes 
gemensamt i de utmaningar som existerade.  
 

”Vi försöker inte tänka så mycket på kommungränser utan vi försöker hitta 
de parter och partners som vi känner, åh här kan vi nog dra nytta av 
varandra på ett bra sätt” (Intervjuperson 6, 2016). 
 

Ytterligare motiv till varför det mellankommunala samarbetet uppkommit är att kommunerna 
kan arbeta med en gemensam marknadsföring av området (Osby kommun, 2012:78). 
Intervjuperson 1 (2016) framhåller att:  
 

”Det viktigaste är inte var en etablering hamnar, utan snarare att 
etableringarna kommer till stånd” (Intervjuperson 1, 2016).  

 
Mellankommunala samarbeten kan bestå av olika antal kommuner. I Skåne Nordost-
samarbetet ingår sex kommuner och det framhåller Intervjuperson 3 (2016) som en styrka 
eftersom:  

 
”(…) vi är så få att vi ändå kan hålla ihop i ganska många frågor för att vi 
inte är fler” (Intervjuperson 3, 2016).  

 
Sammanfattning 

En redogörelse har gjorts i denna del för såväl motiv som drivkrafter bakom 
mellankommunala samarbeten. Förändringar i omvärlden är en drivkraft, som ibland tvingar 
kommuner till att samarbeta. Länssammanslagningen av gamla Kristianstads län och 
Malmöhus lyfts som exempel, där kommunerna i samband med det började samarbeta för att 
tillsammans bli större och kunna hävda sig mot Region Skåne och andra delar av regionen. 
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Vidare framkommer det att Skåne Nordost-samarbetet handlar om att erhålla en gemensam 
röst för att därmed bli starkare tillsammans i flera olika frågor. Kommunerna kan även 
utnyttja resurser mer effektivt, marknadsföra sig gemensamt och få tillgång till rätt kompetens 
och specialistkunskap genom att ingå i det mellankommunala samarbetet. Flera frågor ingår i 
det kommunala uppdraget, vilka den enskilda kommunen inte klarar av att hantera själva. 
Utmaningarna ser dessutom likadana ut i flera kommuner. Det motiverar kommunerna att 
samarbeta, där främst mindre kommuner understryker den nödvändigheten. Drivkrafter kan 
också vara personbundna, vilket innebär att viljan eller drivet hos vissa personer kan ligga 
bakom ett samarbete.  
 
Samtliga drivkrafter och motiv som presenterats i denna del kan tolkas kunna vara mer 
generella för mellankommunala samarbeten då involverade kommuner vill erhålla fördelar 
genom uppnå en gemensam röst för att bli starkare, utvinna ekonomiska förmåner, få tillgång 
till rätt kompetens och klara av det kommunala uppdraget. Ett undantag är dock de 
förutsättningar kring länssammanslagningen som är specifikt för Skåne och därmed Skåne 
Nordost-samarbetet. En liknande administrativ förändring i Sverige hade däremot varit 
jämförbar.   
 

5.3 Vilka konkreta kommunalekonomiska behov hanteras i 
mellankommunala samarbeten?  

Samtliga kommuner berör frågan kring mellankommunalt samarbete i sina översiktsplaner.  
Infrastruktur är ett konkret kommunalekonomiskt behov som i stor utsträckning kräver 
samarbete, vilket tydliggörs av samtliga Intervjupersoner (1-6, 2016) och i respektive 
kommuns översiktsplan. Hörby kommun (2015:43) betonar att kollektivtrafik över 
kommungränserna är väsentligt då det knyter samman såväl arbetsmarknaden som de 
regionala kärnorna. Tågstopp för persontrafik nämns i Hässleholms kommuns översiktsplan 
(2007:119) vara av största vikt för den nordöstra delen av Skåne. Samhällsplanering och 
infrastruktur är dessutom ett av de fyra strategiska områdena utifrån Verksamhetsplan Skåne 
Nordost (2016). Tillgängligheten ska förbättras i nordöstra Skåne för att området ska kunna 
växa som funktionell arbetsmarknadsregion. Tekniska frågor som bredband har även 
tillkommit som ett gemensamt behov påpekar Intervjuperson 1 och 4 (2016). Intervjuperson 4 
(2016) framhåller att samarbetet har fokuserat på infrastrukturfrågor redan från början när det 
etablerades. Även Intervjuperson 3 (2016) betonar att det främst var infrastrukturfrågor som 
förde aktörerna samman i Skåne Nordost-samarbetet. Vidare anses det vara den lättaste frågan 
att samarbeta kring i Skåne Nordost eftersom:  
 

”Det är investeringsmässigt stora frågor och det är inte så kontroversiellt att 
man samarbetar kring infrastrukturfrågorna då man inser att tåget måste gå 
igenom kommungränserna” (Intervjuperson 3, 2016).  

 
Kristianstads kommun tydliggör i översiktsplanen (2013:166) att det finns ett behov av bättre 
samordning med intilliggande kommuner vad gäller samarbete kring vissa strukturella mark- 
och vattenanvändningsfrågor. Markanvändnings- och vattenfrågor samt kommunikationer är 
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kommunalekonomiska behov som betonas i samtliga kommuners översiktsplaner. 
Hässleholms kommun (2007:6) understryker Helgeå som en del i vattendirektivet och som 
ska samordnas med andra kommuner i regionen. Även Östra Göinge kommun (2012:125) 
framhåller att de ingår i Skräbeåns- och Helgeås avrinningsområde och att kommunens vatten 
inte tar hänsyn till kommungränser, vilket kräver samverkan mellan kommuner för att lyckas 
med kraven i vattendirektivet.  
 

”Vatten är gränslöst och att det i allra högsta grad är en mellankommunal 
fråga och att man bör arbeta gemensamt inom avrinningsområdet” (Östra 
Göinge kommun, 2012:113).  

 
Likaså understryks vattenförsörjning som ett mellankommunalt behov i Bromölla kommun 
(2014:46). Vattenförekomster i kommunen påverkas av markanvändningen även utanför 
kommunens gränser och markanvändningen i kommunen påverkar dessutom 
vattenförekomster i kringliggande kommuner. 
 
Intervjuperson 1 (2016) poängterar att frågor som har en icke politisk karaktär, exempelvis 
vattenförsörjning, VA (vatten och avlopp) samt räddningstjänsten, bör ett större samarbete ske 
kring. Ett regionalt VA-bolag bestående av Olofström, Östra Göinge, Osby och Bromölla 
bildades 2014, men ännu mer kan göras menar Intervjuperson 1 (2016). Intervjuperson 5 
(2016) framhåller dock att Kristianstads kommun är motsträviga gällande VA-frågor då de 
anser att de klarar sig själva, men kan vara mogna att samarbeta kring frågan i framtiden.  
 

”(…) kommunerna, regionerna och landstingen behöver samarbeta kring 
sådant som inte är politiska frågor. Kommuner kanske upplever att de är så 
rakans små att de inte klarar av sina uppgifter men jag tror de är få. Jag tror 
faktiskt på mer mellankommunalt samarbete, jag tror det är bättre än att slå 
samman kommuner till stora enheter” (Intervjuperson 1, 2016).  

 
Ett annat behov att samarbeta kring, som samtliga intervjupersoner (1-6, 2016) betonar och 
som även framkommer som prioriterad i Verksamhetsplan Skåne Nordost (2016), är 
arbetsmarknad och kompetensutveckling. Det är ett prioriterat behov i samtliga kommuner. 
Intervjuperson 1 (2016) framhåller den gemensamma arbetsmarknaden och det korta 
pendelavståndet som finns i Skåne Nordost som skapar goda förutsättningar för samarbete.  
 

”(…) det övergripande målet är att få fler i arbete helt enkelt. Det är 
grundläggande att människor kan leva och bo och försörja sig själv och sin 
familj om man har det. Där krävs det att vi krokar arm och gör saker och 
ting gemensamt, vi får ut mer för mindre pengar då” (Intervjuperson 6, 
2016).    

 
Kompetensutveckling, eller skolan, är ett område som Intervjuperson 5 (2016) trycker på. 
Skåne Nordost var de första som beslutade sig för ”Samverkan i Skåne Nordost mellan 
skolkommunerna”, fritt val bland gymnasieskolorna. Det innebär att samtliga elever 
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konkurrerar på lika villkor. Skåne Nordost var föregångare i landet, vilket lyfts som en styrka. 
Intervjuperson 1 (2016) understryker även mervärdet av att samarbeta högre upp i 
utbildningsnivåerna kring exempelvis gymnasieutbildning och yrkeshögskola. Området bör 
ses som ett gemensamt gymnasieområde för att kommunerna inte ska ”ha ihjäl varandra” 
genom att erbjuda samma typ av utbildningar. Trots att området inte ligger inom styrelsen för 
Skåne Nordost poängterar Intervjuperson 5 (2016) att det har varit en framgångsfaktor då det 
inte handlar om att konkurrera inom utbildningsområdet på samma sätt längre, utan snarare 
komplettera. Vidare påpekar Intervjuperson 2 (2016) att när det gäller gymnasieskolan hade 
det kunnat bildas ett helt kommunalförbund av Skåne Nordost, istället för att ”rycka och slita i 
det”.  

Behovet av att samarbeta kring näringslivet uttrycks tydligt i samtliga kommuner. I enlighet 
med Verksamhetsplan Skåne Nordost (2016) är fokus på att förstärka nordöstra Skånes 
förutsättningar för näringslivet med många entreprenörer. I Östra Göinge kommuns 
översiktsplan (2012:125) framhålls näringslivsutveckling som ett betydelsefullt 
intresseområde som samarbetet bland annat inleddes kring. Intervjuperson 4 (2016) menar att 
näringslivsfrågor har legat högt upp i prioriteringen i samarbetet. I området har det alltid varit 
relativt hög arbetslöshet och strukturomvandlingar inom näringslivet. Industrin har präglat 
Skåne Nordost i stor utsträckning och när företag försvann eller blev omstrukturerade 
påverkades bruksorterna och företagen var tvungna att ersättas med annat.  
 
Intervjuperson 5 (2016) framhåller att näringslivsutveckling blivit medlet för att nå en lägre 
arbetslöshet, därav är detta en naturlig samarbetsfråga. I Skåne Nordost handlar det om ett 
långsiktigt arbete för att stärka kompetensförsörjningen i näringslivet (Verksamhetsplan 
Skåne Nordost, 2016). Vidare understryker Intervjuperson 1 (2016) att det finns många 
tillverkningsföretag i Skåne Nordost, och under lång tid har det bildats för få kvalificerade 
yrkesutbildade, vilket kräver ett större grepp för att kunna stötta företagen.  
 
Ett ständigt återkommande resonemang hos intervjupersonerna (1-6) är Kristianstad + 
Hässleholm som tillväxtmotor i Skåne Nordost. Det är dessutom ett fjärde nytt ben som 
samarbetet lutar mot, vilket Intervjuperson 3 och 6 (2016) betonar och vilket även framgår i 
Verksamhetsplan Skåne Nordost (2016). Tillsammans ska Kristianstad och Hässleholm 
utgöra en regional kärna med såväl en befolknings- som sysselsättningstillväxt som är högre 
än Skånegenomsnittet. Det kan göra städerna till en tillväxtmotor i regionen. I översiktsplanen 
för Kristianstads kommun (2013:167) understryks dessutom rollen som tillväxtmotor 
tillsammans med Hässleholm för att gynna nordöstra Skåne. Kristianstad och Hässleholm som 
motorer för utvecklingen i nordöstra Skåne uppmärksammas även i Östra Göinge kommuns 
översiktsplan (2012:13). Intervjuperson 3 (2016) betonar att det är tydligt att de övriga fyra 
kommunerna anser att det är helt nödvändigt att Kristianstad och Hässleholm växer för att de 
ska kunna växa. Intervjuperson 1 (2016) menar att Kristianstad nu tar ansvar för Skåne 
Nordost som de måste göra som en stor kommun, likaså Intervjuperson 5 (2016):  
 

”Kristianstad och Hässleholm måste liksom vara det som brukar kallas 
dragarna i detta” (Intervjuperson 5, 2016).  
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Att underlätta utvecklingen för Kristianstad + Hässleholm som tillväxtmotor utpekas därmed 
vara ett behov för att samtliga kommuner ska kunna växa. 
 
Intervjuperson 2 (2016) poängterar att de behov som prioriterats i samarbetet handlar om att 
skapa tillväxt. Dessutom kan behoven förändras över tid då de påverkas av omvärlden. 
Intervjuperson 1, 2 och 4 (2016) nämner flyktingkrisen som medfört att frågan kring 
integration kommit på agendan inom samarbetet. Precis som Intervjuperson 4 (2016) 
framhåller, ”ibland tvingar ju omvärlden en till en samling” och även Intervjuperson 1 (2016) 
menar att integration, migration och även bosättning har blivit frågor som de snarare har 
tvingats att samarbeta kring. Det ligger i linje med tidigare diskussion om att se förändringar i 
samhället som en drivkraft. Likaså framgår det i Verksamhetsplan Skåne Nordost (2016) att 
integration är ett prioriterat område att samarbeta kring under 2016.    
 

”Vi är alla kommuner i Skåne Nordost, förutom Hörby än så länge, stora 
mottagare och vi är störst i Östra Göinge men många nyanlända även i de 
andra kommunerna. Det finns vissa saker som vi bara kan göra själva och 
där vi inte har glädje av grannarna men sedan finns det mycket vi kan göra 
tillsammans” (Intervjuperson 1, 2016). 
 

Vidare understryker Intervjuperson 1 (2016) lönehantering, betalningsströmmar samt 
upphandling som funktioner där det finns enorma stordriftsfördelar vad gäller samarbete. 
Renhållning nämns även som ett område där mer samarbete bör ske i Skåne Nordost 
(Intervjuperson 1, 5, 2016). Intervjuperson 1 (2016) framhåller att det ständigt förekommer 
diskussioner om att utöka samarbetet kring slam. Alla kommuner är dessutom 
landsbygdskommuner till viss del och det blir mycket slam, vilket skapar goda förutsättningar 
för att samarbeta mer kring det. Även räddningstjänsten lyfts som en potentiell funktion att ha 
gemensamt, vilket inte förekommer idag. Intervjuperson 1 (2016) understryker att: ”det är en 
typisk funktion att samarbeta kring där jag tycker att vi absolut skulle kunna ha en 
gemensam”. 
 
Turism och rekreation och dess goda förutsättningar framkommer i kommunernas 
översiktsplaner som viktiga delar att samarbeta kring. Hörby kommun (2015:43), och likaså 
Östra Göinge kommun (2012:125), menar att det är ett arbete som sträcker sig över 
kommungränserna. I Verksamhetsplan Skåne Nordost (2016) framkommer ett gemensamt 
arbete kring tematiserad destinationsutveckling för att besöksnäringen ska bidra till ökad 
lönsamhet för företagen och i kommunernas framtida arbete. Intervjuperson 2 (2016) lyfter 
attraktionskraft genom att betona: ”Det är frågor där den kommunala verksamheten inte 
räcker till. Det är när platsen nordöstra Skåne är viktigare”.  
 
I översiktsplanen för Osby kommun (2010:25) framkommer det att det krävs ett ökat 
mellankommunalt samarbete beträffande större nya idrotts- och fritidsanläggningar eftersom 
efterfrågeunderlaget för kommersiell anläggning eller föreningsdriven utan kommunbidrag 
räcker inte alltid i en liten kommun. Kommunen förväntas bära den största delen av 
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kostnaderna och de ekonomiska förutsättningarna är inom området begränsade. 
Intervjuperson 2 (2016) lyfter också denna problematik kring stora ekonomiskt tuffa 
investeringar som varje kommun inte har råd med att genomföra själva. Inom samarbetet förs 
diskussioner kring detta, men Intervjuperson 2 (2016) menar att: ”(…) vi måste prata mer med 
varandra för att klara av de bitarna”. 
 
Ett behov som även nämns av intervjupersonerna (1-6) är kontakten och samarbetet med 
externa aktörer, då de i regel besitter en makt inom deras respektive ansvarsområde. Region 
Skåne nämns som en betydelsefull aktör då de styr regionens utveckling. Intervjuperson 3 
(2016) framhåller Region Skåne som en av deras viktigaste samarbetspartners då de arbetar 
såväl med infrastrukturfrågor som regional utveckling, där mycket arbete sker. Intervjuperson 
4 (2016) betonar också att:  
 

”(…) de sitter ju på mycket beslutsfattande kring framför allt 
kollektivtrafiken och infrastrukturen, det är ju den stora, tunga biten. Sen är 
det ju så när man skapar förändringar i Skåne och Skåne Nordost att det är 
de som bäst samtalar med regeringen, de har ju ett annat öra än vad en 
enskild kommun skulle ha” (Intervjuperson 4, 2016).  
 

Vidare uppmärksammar Intervjuperson 6 (2016) att Skåne Nordost arbetar på bred front. 
Ytterligare aktörer som exemplifieras som viktiga för arbetet är Trafikverket, Skånetrafiken, 
Högskolan i Kristianstad, Krinova, Länsstyrelsen, Migrationsverket, IKEA och 
Arbetsförmedlingen. Dessa aktörer involveras utefter behov och intresse i olika frågor 
(Intervjuperson 2, 3, 5, 2016). 
 
Behov som inte tillfredsställs i mellankommunala samarbeten 

Alla behov kan dock inte tillfredsställas på den mellankommunala nivån. Intervjuperson 5 
(2016) menar att: 
 

”(…) det är ändå viktigt att komma ihåg att alla saker ska vi inte driva ihop 
för då finns det ju ingen anledning att ha en kommun i Östra Göinge, en i 
Kristianstad och en i Hässleholm (…)” (Intervjuperson 5, 2016). 

 
Flera intervjupersoner understryker att det går att samarbeta kring de flesta frågor, vilket 
kommunerna även gjorde förr och som var en av orsakerna till att samarbetet var nära på att 
fallera under 2012. Intervjuperson 1 och 5 (2016) menar att det berodde på att det inte fanns 
någon tydlighet kring åtaganden och vad som skulle göras inom Skåne Nordost. Även 
Intervjuperson 3 (2016) påpekar samarbetskrisen under 2012-2013, men menar att samarbetet 
nu har fått en annan tydlighet. Utvecklingsledaren i Skåne Nordost nämns av Intervjuperson 
1, 5 och 6 som den främsta resursen för denna tydliga struktur. Det område som inget 
samarbete sker kring i Skåne Nordost utifrån främst denna erfarenhet är grundskolan, vilket 
Intervjuperson 1, 2 och 3 exemplifierar. Tidigare fanns ett samarbete kring dessa frågor, men 
det gav inget mervärde utan det är frågor som ska lösas i varje enskild kommun. 
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Kommunerna är dessutom enligt lag ålagda att sköta det. Det framkommer även från 
Intervjuperson 1 (2016) att kommunerna har så olika sätt att fungera internt med helt skilda 
kulturer, vilket gör att det blir svårt att samarbeta kring grundskolan. Intervjuperson 4 och 5 
benämner denna fråga som en mer mjuk fråga, vilket mindre samarbete förekommer kring. 
Som Intervjuperson 4 (2016) poängterar går det att även samarbeta kring grundskolan men det 
ger inte den storskalliga nyttan.  
 

”Man kan säga att de flesta frågor går att samarbeta kring men vissa 
frågeställningar nyttjar inget till. Det ger inget mervärde” (Intervjuperson 1, 
2016).  

 
När det gäller rena VA-frågor betonar Intervjuperson 5 (2016) att Kristianstads kommun har 
varit motsträviga, då de anser att deras reningsverk inte klarar av de tekniska lösningar som 
Östra Göinge kommun har velat genomföra och att personalen på reningsverken dessutom 
inte har tyckt att det varit en bra lösning.   
 
Intervjuperson 2 (2016) framhåller att de ska försöka samarbeta i så många frågor som 
möjligt, men samtidigt fokusera och prioritera för att få effekt. Det kan då resultera i att två 
kommuner samarbetar i en fråga, vilket innebär att det inte behöver vara en Skåne Nordost-
fråga. 
 
Sammanfattning 

I denna del har olika kommunalekonomiska behov som hanteras i mellankommunala 
samarbeten presenterats. Det har framkommit att de mest utmärkande behoven att samarbeta 
kring där mervärde och storskalig nytta kan uppfyllas berör infrastruktur och bredband, 
vattenförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmarknad, näringslivsutveckling, 
Kristianstad+Hässleholm som tillväxtmotor, integration samt turism och rekreation. Mervärde 
innebär i detta sammanhang att kommunen i fråga har något att vinna på att samarbeta eller 
att de inte hade klarat att uppnå det enskilt. Det skapas ett större värde genom att något 
genomförs i samarbete med andra kommuner. Vatten och avlopp, räddningstjänst och 
renhållning nämns även som behov där samarbete förekommer, men där det kan ske i större 
utsträckning.   
 
Samarbetet och kontakten med externa aktörer nämns också som ett framträdande behov för 
att få igenom ett flertal frågor. Region Skåne, Trafikverket, Högskolan i Kristianstad och 
Länsstyrelsen är några exempel. Dessutom anses grundskolan vara ett behov som inte kan 
tillfredställas i mellankommunala samarbeten på grund av att det inte skapar något direkt 
mervärde och varje kommun är enligt lag ålagda att hantera det. Vad som kan konstateras är 
att de behov som lyfts i denna del i stor utsträckning kan vara generella för mellankommunala 
samarbeten, förutom behovet kring Kristianstad+Hässleholm som tillväxtmotor då det är 
specifikt för Skåne Nordost. De andra frågorna rör sig dock över kommungränserna och är 
frågor som kommunerna kan och i regel behöver hantera gemensamt.  
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5.4 Vad uppnås i mellankommunala samarbeten?  

Ett flertal exempel har framkommit på vad det mellankommunala samarbetet uppnår. Pågatåg 
Nordost lyfts av Intervjuperson 1, 2 och 5 (2016) som lyckad aktivitet inom samarbetet. Det 
syftade till att få Pågatåg till den nordöstra delen av Skåne samt södra Småland. 
Intervjuperson 1 (2016) understryker att:  
 

”Det är ett typexempel på ett arbete som inte går att göra som ensam 
kommun” (Intervjuperson 1, 2016).  

 
Det framgår av Intervjuperson 1 (2016) att de kommuner som till och med inte har järnväg, 
följaktligen Östra Göinge kommun och Hörby kommun, förstår nyttan med en sådan satsning. 
Framgångar kring den regionala trafikinfrastrukturplanen betonas också. Intervjuperson 1 
(2016) nämner att inom ramen för det tillkom olika beslut kring bland annat utbyggnad av 
E22:an, väg 19 och förbättrade gång- och cykelstråk.  
 

”Vi jobbade stenhårt tillsammans, och alla kommunerna gjorde för en gångs 
skull avkall för sina särintressen och kollade på helheten” (Intervjuperson 1, 
2016).  

 
Intervjuperson 5 (2016) betonar även utbyggnad av järnvägen mellan Kristianstad och 
Hässleholm, som är Sveriges mest trafikerade enkelspår och poängterar att:  
 

”(…) vi har fått med det mesta vi har velat faktiskt. Dels för att behoven 
varit stora och bekräftade, men också för att vi gjort det ihop” 
(Intervjuperson 5, 2016).  
 

I Östra Göinge kommuns översiktsplan (2012:29–30) framkommer projektet kring 
Superbussar. Kommunen har ingen järnväg och saknar därmed möjligheten att åka kollektivt 
med tåg. Detta superbussystem lyfts också i Kristianstads kommuns översiktsplan (2013:167) 
som ett viktigt strategiskt transportprojekt för att förenkla resandet mellan fler orter. Ett 
fokusområde inom samarbetet är bland annat höghastighetstågen, vilket visserligen främst 
berör Hässleholm och är dessutom inte ett strategiskt område inom samarbetet, men där 
nätverket ändå har utnyttjats. Intervjuperson 3 (2016) betonar att det är ett bra exempel på hur 
samarbetet har använts för att enas och där kringliggande kommuner förstått att denna 
satsning är viktig för alla. Intervjuperson 2 (2016) menar att Skåne Nordost har varit ett stöd i 
båda dessa frågor: 
 

”(…) även om alla kommuner inte är direkt berörda samlar vi oss” 
(Intervjuperson 2, 2016). 

 
Intervjuperson 3 (2016) redogör vidare för ett nytt projekt som Skåne Nordost-samarbetet är 
på väg in i, närmare bestämt upprättandet av en Strukturplan. Det är ett projekt som brett 
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handlar om samhällsplanering och ambitionen är att det ska bli ett strategiskt verktyg som ska 
omfatta frågor kring varför det ser ut som det gör i nordöstra Skåne. I Verksamhetsplan Skåne 
Nordost (2016) framkommer även Strukturplan Skåne Nordost där strategiska 
ställningstaganden och prioriteringar ska tas fram. Intervjuperson 2 (2016) anser att Familjen 
Helsingborg har en helt annan agenda som de driver genom att de har en översiktlig planering 
tillsammans, då de har en gemensam Strukturplan. På ett liknande sätt försöker Skåne Nordost 
nu starta upp ett sådant arbete för att få en större tyngd i nordöstra Skåne. Ett sådant 
gemensamt arbete hade inte varit möjligt att uppnå utan det mellankommunala samarbetet 
Skåne Nordost.  
 
Vidare nämner Intervjuperson 1 (2016) att det finns mängder av gemensamma aktiviteter som 
uppnåtts inom Skåne Nordost-samarbetet. Lärlingsakademin är en gemensam 
lärlingsutbildning som bedrivs, vilket även framkommer som prioriterad i Verksamhetsplan 
Skåne Nordost (2016). Projektet Within är ytterligare ett gemensamt projekt som 
Intervjuperson 1 och 4 (2016) benämner, vilket fokuserar på att få personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden i arbete. Intervjuperson 4 (2016) betonar att det görs flera 
gemensamma ansökningar till Tillväxtverket, Socialfonden och andra EU-projekt inom Skåne 
Nordost.  Projektet Förenkla helt enkelt nämner Intervjuperson 3 (2016) som en gemensam 
satsning inom Skåne Nordost. Det handlar om att öka kunskap och förståelse för företagens 
villkor bland tjänstemän och politiker på kommunerna. Intervjuperson 3 (2016) understryker 
att:  
 

”(…) där måste alla kommunerna vara med för annars tappar vi själva idén 
med det” (Intervjuperson 3, 2016). 

 
Som tidigare nämnts har ett VA-bolag bildats mellan Bromölla, Olofström, Osby och Östra 
Göinge kommun. Intervjuperson 4 (2016) menar att: ”(…) det hade ju säkert inte kommit till 
stånd om vi inte hade lärt känna varandra så bra”. Dessutom möjliggörs delning av tjänster i 
det mellankommunala samarbetet. Intervjuperson 4 (2016) ger exempel på en delad tjänst som 
säkerhetsansvarig mellan Bromölla och Östra Göinge kommun.  
 
Ett flertal av intervjupersonerna betonar betydelsen av att Skåne Nordost-samarbetet har 
uppnått att skapa ett forum för att träffas. Såväl Intervjuperson 2, som Intervjuperson 6 (2016) 
lyfter det faktum att de i sina respektive tjänster eller roller är ensamma, då det inte finns en 
kollega med motsvarande arbetsuppgifter. Således blir Skåne Nordost-samarbetet ett forum 
för att stödja varandra och bolla idéer med personer som har en motsvarande roll fast i en 
annan kommun.  
 

”Bara samarbetet i sig gör att man kan bolla tankar och idéer och fråga ”hur 
gör ni där”. Det är en viktig sak som kanske inte är det man tänker på först 
men just det här mentorskapet eller att man har någon att prata med som kan 
förstå (…)” (Intervjuperson 2, 2016).   
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Intervjuperson 5 (2016) framhåller vikten av samarbetet, rent formellt, men också informellt 
då det skapar informella kontakter och relationer mellan kommunerna som är viktiga. Genom 
samarbetet kan överbuspolitik undvikas, menar Intervjuperson 5 (2016), och istället för att 
uppfatta varandra som konkurrenter kan kommunerna komplettera varandra då det finns ett 
beroende kommunerna emellan. Vidare lyfter Intervjuperson 4 (2016) att kommuncheferna 
träffas regelbundet, vilket kan bidra till att många sidospår uppkommer som inte på samma 
naturliga sätt hade uppkommit, då personerna i samarbetet känner varandra, har byggt upp ett 
förtroende samt skapat en kännedom om varandras utmaningar och möjligheter.   
 

”Jag tror väldigt mycket på det här samarbetet och att vi kan utveckla våra 
verksamheter i våra respektive kommuner tillsammans i större utsträckning 
än vad vi har gjort hittills. Och ändå tycker jag att vi har gjort mycket” 
(Intervjuperson 6, 2016).  

 
Det som Intervjuperson 6 (2016) även påpekar är möjligheten att prova idéer och tankar som 
uppkommer. Samarbetet ger utrymme för det, vilket lyfts som viktigt, ”man måste våga”, 
understryker Intervjuperson 6 (2016).  
 
Sammanfattning 

Denna del tydliggör vad mellankommunala samarbeten kan uppnå där ett större antal 
specifika exempel lyfts från Skåne Nordost-samarbetet. Flera infrastrukturprojekt 
framkommer som lyckade inom samarbetet där bland annat Pågatåg Nordost och Superbussar 
åskådliggörs. Det framgår dessutom att en gemensam Strukturplan för Skåne Nordost ska 
upprättas för att få en större tyngd i olika frågor i nordöstra Skåne, vilket inte hade varit 
möjligt att uppnå mellan kommunerna utan det mellankommunala samarbetet. Bildandet av 
ett gemensamt VA-bolag och andra projekt nämns också.  
 
Vidare klargörs betydelsen av att samarbetet uppnått att skapa ett forum för att träffas där 
idéer och erfarenheter kan utbytas. Skåne Nordost som ett forum möjliggör även ett stöd eller 
mentorskap för olika aktörer som anser sig vara ensamma i sin roll i sin respektive kommun. 
Samarbetet skapar även ett naturligt möte mellan kommunerna som kan bidra till att olika 
sidospår uppstår som annars inte hade uppkommit och kommunerna kan testa olika idéer som 
i annat fall inte hade genomförts i respektive kommun.  
 
Inledningsvis av denna del presenteras specifika projekt i Skåne Nordost, medan det 
avslutningsvis tydliggörs att det mellankommunala samarbetet kan ses som ett forum för stöd 
och mentorskap och att mötet kan tillföra nya sidospår och test av olika idéer. Detta kan 
rimligen vara mer generellt för mellankommunala samarbeten.   
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5.5 Hur förhåller sig mellankommunala samarbeten till rådande 
bestämda kompetenser? 

Skåne Nordost är som tidigare nämnts ett samarbete som bedrivs i formen av en 
samarbetskommitté. En styrelse bestående av kommunalråden för respektive kommun och 
även oppositionsråden samt en kommunchefs-/kommundirektörsgrupp som därunder består 
av olika arbetsgrupper. Intervjuperson 5 (2016) framhåller att styrelsen träffas ungefär fyra 
eller fem gånger om året. Inför ett sådant styrelsemöte träffas dessutom presidiet för 
beredning, vilket består av kommunstyrelseordföranden och kommundirektörerna i 
Hässleholms och Kristianstads kommun, utvecklingsledaren samt den kommun som är inne i 
sin viceordförandeperiod.  
 
Utifrån genomförda intervjuer omnämns samarbetet med olika termer. Intervjuperson 2 
(2016) betonar att Skåne Nordost inte är ett kommunalförbund utan en samarbetskommitté 
med stadgar som tydliggör hur styrningen av samarbetet ska se ut. Intervjuperson 1 (2016) 
framhåller att det i grunden existerar ett samarbetsavtal som är beslutat i varje kommuns 
kommunfullmäktige och där kommunerna kommit överens. Dessutom skrivs det protokoll 
och formella institutioner förekommer genom en styrelse, eller egentligen en 
samarbetskommitté som det heter, betonar Intervjuperson 1 (2016).  
 
Det framgår dessutom utifrån intervjuerna att det förekommer en reglering av 
ordförandeskapet i samarbetet. Intervjuperson 5 (2016) förklarar att Kristianstads kommun 
alltid innehar ordförandeposten i styrelsen och Hässleholms kommun viceordförandeposten. 
Sedan roterar andra viceordförandeplatsen bland övriga kommuner. Vidare betonar 
Intervjuperson 3 (2016) att det i grunden handlar om en förtroendefråga i styrelsen. Det kan 
inom samarbetet bli formellt genom bildandet av exempelvis IT-nämnden, som finns inom 
Skåne Nordost. Intervjuperson 3 (2016) benämner Skåne Nordost som en 
påverkansorganisation genom ett samarbete även med företagen och branschorganisationerna 
för att få kännedom om deras vilja. Dessutom lyfts Skåne Nordost som ”en organisation som 
lite flyter ovanpå eller bredvid den ordinarie” (Intervjuperson 3, 2016). Intervjuperson 2 
(2016) understryker att det är ett samarbete för att arbeta med frågor som berör kommunerna. 
När det sedan sker en aktiv handling skrivs det avtal eller fattas ett beslut i respektive 
kommuns kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. Vidare påpekar Intervjuperson 2 (2016) 
att det är en bra samarbetsform som är formaliserad men ändå inte för byråkratisk.  
 
Samtidigt som det formella utgör en del i samarbetet framkommer det informella mellan 
kommunerna, vilket betonas av Intervjuperson 2 (2016):  
 

”Det är alltid lättare att hitta bundsförvanter i ett middagsmingel än i ett 
formellt möte med ordförande och komma fram till något. Det är vid 
kafferasten eller i samtalet i telefon eller att man har ett enskilt möte med 
några och då börjar det växa och man börjar lobba frågor” (Intervjuperson 2, 
2016).   

 



49 
 

Såväl Intervjuperson 3 som 4 benämner Skåne Nordost-samarbetet som ett form av nätverk. 
Det innebär att det är ett informellt och löst sammansatt samarbete med fokus på att parterna 
är eniga i frågor. Intervjuperson 4 (2016) understryker:  
 

”(…) man får inte glömma att det är ett typ av nätverk som bygger på 
personlig kännedom” (Intervjuperson 4, 2016). 

 
Alla intervjupersoner (1-6, 2016) framhåller även att samtliga kommuner är delaktiga i beslut 
som tas inom samarbetet och att det är konsensus som råder. Det framgår att det är frivilligt 
att medverka i olika projekt inom samarbetet och att samtliga kommuner inte behöver välja att 
ingå och således inte heller tillhandahålla resurser, bortsett från den finansiella 
medlemsavgiften som krävs.    
 

”Utgångspunkten för allt beslutsfattande är att vi ska vara överens” 
(Intervjuperson 1, 2016).  
 

Inga definitiva beslut fattas direkt på Skåne Nordost-nivå utan som Intervjuperson 2 (2016) 
redogör, tar respektive kommun med sig frågan ”hem” och det beslutet förs sedan tillbaka till 
samarbetet.  Intervjuperson 2 (2016) klargör att: ”vi gör ingenting som inte alla är med på och 
är det inte det, så blir det ingen Skåne Nordost-fråga”. Utifrån resonemanget som 
Intervjuperson 3 (2016) lägger fram tydliggörs det att samarbetet inte kan ta några beslut som 
inskränker eller inkräktar på kommunens beslut.    
 
Det framkommer av Intervjuperson 5 och 6 att sanktioner inte förekommer i samarbetet: 
 

”Ett samarbete bygger inte på att man tar in sanktionsklausuler sinsemellan, 
då avslutar man samarbetet istället” (Intervjuperson 6, 2016).  

 
Medborgarinflytande? 

Genom bestämda kompetenser regleras medborgarinflytande i den politiska processen i 
Sverige. I Plan- och bygglagen (PBL) regleras specifika tillfällen då antingen tjänstemän eller 
politiker ska kontakta berörda medborgare och hur det ska ske. Medborgarinsynen 
förekommer såväl för översiktsplaner som detaljplaner i enlighet med PBL. I PBL (4 kap § 4) 
framgår det att samråd ska medverka till att öka medborgarinflytandet och rättssäkerheten vid 
politiska beslut. Det framgår att samråd ska ge möjlighet till insyn och påverkan för 
medborgarna (SOU 2013:34).  
 
Precis som Intervjuperson 1 (2016) framhåller kommer alltid frågan om 
medborgardeltagandet på tal när det gäller mellankommunala samarbeten. Samtliga 
intervjupersoner (1-6, 2016) konstaterar att det förekommer en typ av brist gällande 
inflytandet och insynen för medborgarna inom samarbetet. Vad som betonas är att 
transparensen behöver förbättras. Intervjuperson 5 (2016) påpekar att det som görs är 
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offentligt genom att protokollen kommer med i delgivningar inom kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, men det är ändå något som anses behöva bli bättre.  
 

”Jag säger inte att det är mindre demokratiskt, för det tycker jag inte, men 
du har inte riktigt samma transparens” (Intervjuperson 5, 2016).  

 
Intervjuperson 1 (2016) framhåller att det ofta förekommer diskussioner om former för 
kommunal samverkan är ett sätt att runda medborgarinflytandet. Det anser dock inte 
Intervjuperson 1 (2016) eftersom: ”Medborgarinflytande sker ju i respektive kommun. (…) vi 
tar snarare tillvara kommuninvånarnas intresse. Genom att delta i fria val utövas ju 
medborgarinflytandet”. 
 
Intervjuperson 6 (2016) fastställer att de inte kommunicerar mer än vad de är skyldiga till 
enligt lagstiftning. Fokus har hamnat på strukturen och vilka verksamhetsområden som ska 
prioriteras inom området. De har inte kunnat paketera det tidigare för att kunna kommunicera 
på ett sätt så människor förstår och blir intresserade. Intervjuperson 3 (2016) menar att det har 
varit stort fokus inåt men att det nu kommer ske mer utåt.  Nästa steg är enligt Intervjuperson 
6 (2016) förankringen och delaktigheten med medborgarna, och att: ”(…) synliggöra och 
tydliggöra att det finns något som heter Skåne Nordost (…)” (Intervjuperson 6, 2016).  
 
Intervjuperson 5 (2016) menar att beslut i Skåne Nordost inte direkt berör enskilda, men att 
det däremot i förlängningen kan leda till förändringar för den enskilde. Som Intervjuperson 4 
(2016) betonar sker Skåne Nordost-samarbetet på en strategisk nivå, och eftersom det inte 
alltid är medarbetare på ”golvet” som förstår vad det handlar om, så kan: ” jag kan tänka mig 
att avståndet till medborgarna är ganska stort” (Intervjuperson 4, 2016). Samtidigt poängteras 
det att: 
 

”(…) medborgarinflytandet kommer nog med respektive kommun. Det 
indirekta inflytandet blir ju stort (Intervjuperson 4, 2016). 

 
Samarbetet bygger på att kommunernas förtroendevalda har med sitt perspektiv från 
respektive kommun (Intervjuperson 3, 2016). Således ligger inte uppdraget på Skåne Nordost 
gällande vad medborgarna tycker. Intervjuperson 3 (2016) understryker att det mandatet har 
politikerna med sig när de kommer till samarbetet. Dessutom tas inga kommunövergripande 
beslut inom samarbetet utan det måste alltid tillbaka till respektive kommun för att beslut ska 
fattas på den kommunala nivån. Intervjuperson 3 (2016) menar:  
 

”Såtillvida säkerställer man att det finns ett medborgarinflytande då det går 
tillbaka till kommunerna och dess politiker” (Intervjuperson 3, 2016).  
 

Sammanfattning 

I den sista delen av kapitlet behandlas frågan kring hur mellankommunala samarbeten 
förhåller sig till rådande bestämda kompetenser. Inledningsvis framkommer det att det inom 
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samarbetet skapats en formell organisation genom att det är en samarbetskommitté med 
styrelse, kommunchefs-/kommundirektörsgrupp, presidium, reglerat ordförandeskap, 
protokoll samt regelbundna möten. Det existerar dessutom ett samarbetsavtal i grunden som 
beslutats i respektive kommun. Samtidigt förs resonemang kring att se samarbetet som ett 
form av nätverk med utgångspunkt i personlig kännedom. Det informella lyfts med fokus på 
att parterna ska vara eniga i samarbetet och att slutgiltigt beslut tas i respektive kommun. 
Sanktioner förekommer inte heller, utan samarbetet bygger på förtroende mellan 
kommunerna.   
 
Inom frågan kring rådande bestämda kompetenser framkommer även medborgarinflytandet. 
Inledningsvis framförs bestämda kompetenser i enlighet med PBL, som tydliggör att insyn 
och inflytande ska förekomma för medborgare i översiktsplaner och detaljplaner. Det 
framkommer att det som görs inom samarbetet är offentligt genom bland annat upprättande av 
protokoll, men det blir samtidigt uppenbart att det förefinns en brist på medborgarnas 
inflytande inom samarbetet och att transparensen behöver bli bättre. Detta är något som 
intervjupersonerna är medvetna om. Parallellt lyfts det att medborgarinflytandet sker i 
respektive kommun där även de slutgiltiga besluten tas.  
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6. Analys 
I följade kapitel analyseras resultaten med utgångspunkt i uppsatsens analytiska ramverk, 
teoretiska begreppsram samt forskningsöversikt. I analysen tillämpas begreppet 
mellankommunalt samarbete, vilket förklaras i bilaga 1.  
 
6.1 Governance och soft planning 

Med utgångspunkt i uppsatsens analytiska ramverk ska grundläggande kännetecken från 
governance och soft planning försöka förstås och göras allmängiltigt. Det teoretiska 
perspektivet tillämpas för att skapa en förståelse för resultatet och för att kritiskt granskas. 
Forskningsöversikten kommer dessutom vävas in i analysen.  
 
6.1.1 Aktörer och relationer  

Nuissl & Heinrichs (2011:53) framhåller vikten av att undersöka vilka aktörer som varit 
delaktiga för att se kopplingar till såväl governance- som governmentstyrning. Vad gäller 
delaktiga aktörer i mellankommunala samarbeten framgår det i Skåne Nordost-samarbetet att 
det är politiker som styr och sätter ramarna för samarbetet och tjänstemän har 
genomförandemandatet. Det är dessa aktörer som framför allt är aktiva inom samarbetet. 
Externa aktörers involverande framkommer dessutom som betydelsefullt för att få igenom 
flera beslut inom samarbetet. Region Skåne betonas som den främsta samarbetsaktören 
externt. Regionen är den aktör som innehar stor makt då de styr regionens utveckling och 
ansvarar i hög utsträckning för infrastrukturfrågor, vilket är en av de vikigaste 
samarbetsfrågorna i Skåne Nordost. Dessutom framkommer ett viktigt samarbete med statliga 
myndigheter så som Trafikverket, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. 
Utifrån vilka frågor och således intressen som fokuseras i samarbetet får de externa aktörerna 
olika aktiva roller. Vid frågor som berör staten framgår det att de får en styrande roll, vilket 
enligt Nuissl & Heinrichs (2011:49) ligger i linje med governmentperspektivet.  
 
Vad gäller maktperspektivet inom samarbetet kan det utläsas att det snarare förekommer en 
horisontell styrning framför en hierarkisk eftersom maktrelationerna mellan respektive 
kommun är likvärdigt inom samarbetet och de utgör de aktörer som är mest aktiva. Detta kan 
sammankopplas med nätverksbegreppet enligt Dannestam (2009:74). I likhet med Gossas 
(2006:1) kan samarbetet förknippas med nätverk genom dess horisontella relationer där utbyte 
av resurser, såväl finansiella som kunskapsbaserade, mellan aktörer hamnar i fokus. Stegmann 
Mccallion (2007:344) understryker dessutom detta genom att samarbete utövas mellan aktörer 
som har tillgångar som andra aktörer har behov av. I enlighet med Cars & Rader Olssons 
(2011:158) argument samarbetar Skåne Nordost för att uppnå skalfördelar. Det handlar såväl 
om ekonomiska fördelar genom att dela på kostnader, samfinansiera projekt samt genom en 
gemensam lobbying mot andra planeringsnivåer, exempelvis Region Skåne och vidare 
nationellt. De kan således tillsammans erhålla en kraftfullare röst (Osby kommun, 2012:78; 
Verksamhetsplan Skåne Nordost, 2016). Gossas (2006:41) betonar att det är ett 
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utvecklingsinriktat motiv, att kommunerna syftar till att skapa förutsättningar för ekonomisk 
utveckling genom att åstadkomma en gemensam röst.  
 
Ett perspektiv som dessutom Intervjuperson 1 (2016) lyfter som viktigt är att etableringar blir 
av, snarare än var de hamnar. Det kan knytas till Rader Olsson & Cars (2011:158) som 
framhåller att vissa satsningar, så som en ny kollektivtrafiklinje eller sjukhus, medför att 
attraktiviteten stärks för hela regionen och inte enbart där det etableras. Därmed kan 
samarbete vara en förutsättning för att få till stånd vissa etableringar. Avtryck från EU och 
inverkan på samhällsstyrningen kan dessutom lyftas genom att Intervjuperson 4 (2016) 
nämner att flera ansökningar görs i Skåne Nordost gällande olika EU-projekt. Det tydliggör 
en utveckling av partnerskap och samordning som krävs för att söka projektmedel i EU:s 
strukturfonder, vilket kan exemplifiera ytterligare ett maktperspektiv (Pierre & Sundström, 
2009:8).  
 
Nuissl & Heinrichs (2011:49) och Pierre (2011:139) understryker att det inom governance 
förekommer en bredare samhällsinkludering av utvalda aktörer. Nätverken sätts samman av 
dem som anser att de ska delta. Vad som kan utläsas ur denna fallstudie är att varken privata 
aktörer eller medborgare har inkluderats på bred front, utan det framgår av intervjupersonerna 
(2016, 1-6) att de snarare har en indirekt påverkan genom bland annat deltagandet av politiker 
från respektive kommun. Således kan det förtydligas att medborgarna inte kan komma åt den 
övergripande nivån, den mellankommunala, utan har enbart möjlighet att inverka på den 
kommunala. Den mellankommunala nivån kan därmed upplevas existera i ett mellanrum som 
är oåtkomligt för de aktörer som deltagande kommuner inte väljer att involvera och där det 
formella ramverket inte styr processen. En koppling kan dras till soft planning genom att 
samarbetet går bortom det formella ramverket och besitter en flexibilitet. Samtidigt kan soft 
planning inom samarbetet ifrågasättas eftersom det ska ta hänsyn till mer komplexa 
relationella värden över olika skalnivåer, vilket inte fullt ut förverkligas eftersom 
medborgarna då bör vara en större del av det (Allmendinger & Haughton, 2009:619). 
 
Vidare lyfter Nuissl & Heinrichs (2011:51) en kritik mot governanceperspektivet då det 
strävar efter att uppnå konsensus genom involvering av flera aktörer, som ska leda till att 
konflikter minskar. I Skåne Nordost framgår det att konsensus mellan involverade aktörer styr 
samarbetet, men det framgår tydligt att medborgarnas möjlighet till inflytande saknas. De 
försöker därmed inte involvera fler aktörer än vad som är nödvändigt, utan upplever att 
konsensus mellan kommunerna i Skåne Nordost är tillräckligt tillfredsställande för att uppnå 
konfliktfria beslut. De formar således sitt egna nätverk med utvalda aktörer. Paralleller kan 
dras till Allmendinger & Haughton (2009:619) som lyfter att soft spaces har en koppling till 
pragmatism med utgångspunkt i ”getting things done”. Det kan utläsas att involvering av 
respektive kommun i Skåne Nordost och viktiga externa aktörer är tillräckligt för att komma 
fram till beslut och därmed utgöra en relativt okomplicerad process.  
  
Samarbetet tar utgångspunkt i enighet mellan kommunerna, vilket innebär att de frivilligt 
väljer när de vill vara delaktiga och inte i olika frågor. Relationerna i samarbetet utgörs 
därmed av ömsesidigt företroende och frivillighet, vilket i linje med Pierre & Sundströms 
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(2009:10) resonemang förknippas med governanceperspektivet, till skillnad från tvång och 
auktoritet som government utgörs av. Argumentet har en tydlig koppling till Booher & Innes 
(2002:226) teoretiska tankeram då samtliga parter måste inse att det finns ett ömsesidigt 
beroende. Med ett ömsesidigt beroende och tillit mellan aktörerna minskar risken för 
opportunism, vilket enligt Shrestha & Feiock (2011:584) kan resultera i ett mer funktionellt 
samarbete. Det är tydligt i Skåne Nordost att kommunerna insett att de behöver varandra för 
att bli en starkare röst och få tyngd i sina frågor. Booher & Innes (2002:227) betonar även 
betydelsen av att skapa en genuin dialog för att möjliggöra en tilltro, vilket ligger i linje med 
Skåne Nordost-samarbetet då samsyn fokuseras och för att det ska uppnås krävs en genuin 
dialog mellan involverande aktörer. I överensstämmelse med Nuissl & Heinrichs (2011:54) är 
relationer viktiga att studera för att se om aktörerna är samstämmiga eller motstridiga då det 
avgör om de ingår i koalitioner eller oppositioner. I det undersökta fallet fungerar aktörernas 
roll sinsemellan på ett tillfredsställande sätt och genom tillit till varandra, men har även 
präglats av motsättningar som Intervjuperson 1 (2016) understryker var nära att medföra att 
samarbetet fallerade.  
 
Precis som Intervjuperson 1 (2016) poängterar krävs det att kommunerna ser bortom sina 
egna intressen för det gemensamma bästa i samarbetet. Det ligger i linje med argumentationen 
som Torége, Norberg et al. (2005:42) framför kring vikten av att ha en förmåga och vilja att 
se bortom det lokala egenintresset i det politiska ledarskapet på regional eller 
mellankommunal nivå för att kunna ta hänsyn till det regionala allmänintresset och således nå 
framgång.  
 
Ytterligare en parallell som kan dras till Booher & Innes (2002) är deras tankesätt kring dialog 
och kommunikation inom nätverket. Intervjuperson 2 och 6 (2016) framhåller att det 
mellankommunala samarbetet Skåne Nordost har uppnått att skapa ett typ av forum som 
möjliggör utformning av nya idéer som annars inte hade uppkommit, vilket även Booher & 
Innes lyfter som något som inte hade möjliggjorts i det enskilda eftersom det är en tanke som 
först uppkommer genom samarbete.  
 
Utifrån tidigare resonemang tydliggörs det att samarbetet tar utgångspunkt i konsensus, men 
vad som vidare kan diskuteras är att de frågor de väljer att behandla inom samarbetet är 
relativt okontroversiella. Det omfattar främst praktiska angelägenheter och som 
Intervjuperson 3 (2016) betonar är det inte kontroversiellt att samarbeta kring 
infrastrukturfrågor då det är en självklarhet och inte heller vattenfrågor då kommunerna är 
medvetna om att dessa frågor inte stannar vid respektive kommungräns. Intervjuperson 2 
(2016) lyfter att frågorna inom samarbetet fokuserar på att skapa tillväxt, vilket inte heller 
anses vara okontroversiellt. Mukhtar-Landgren (2009) betonar att fokus ligger på att skapa 
tillväxt och utveckling på denna skalnivå och det sammankopplas med framträdandet av bland 
annat nyliberalismen. Syssner (2008:43) problematiserar dock fokuset på tillväxt då det 
vanligtvis leder till att vissa grupper exkluderas eftersom andra aspekter, så som 
företagsklimat, blir mer väsentligt att främja. Med utgångspunkt i Skåne Nordost blir 
medborgarna de som utesluts.  
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Vad syftar samarbetet till om de inte vågar hantera känsliga och omstridda frågor? Det finns 
inget som tyder på att det förekommer starka politiska meningsskiljaktigheter inom 
samarbetet. Det kan bero på att kommunerna ligger på en jämn hierarkisk nivå där ingen 
kommun pekar med hela handen. I likhet med governance är samarbetet horisontellt 
koordinerat (Dannestam, 2009:69). Det tydliggör att de är relativt försiktiga i samarbetet och 
innehar en medvetenhet om att vissa frågor kan vara för komplicerade eller för den delen 
infekterade för att kunna samarbeta kring.   
 
6.1.2 Institutionella ramverk och beslutsprocessen 

Nuissl & Heinrichs (2011:54) tydliggör att det är såväl formella som informella ramverk som 
styr aktörernas handlande. Genom intervjupersonerna (2016, 1-6) framkommer formella 
ramverk, men främsta fokus hamnar på informella, även om Nuissl & Heinrichs (2011:54) 
poängterar att det i regel inte är lika tydligt. Skåne Nordost befinner sig utanför rådande 
bestämda kompetenser som inte är stadgat enligt ett ramverk. De har samtidigt byggt upp en 
egen institution genom ett samarbetsavtal som arbetet grundar sig på och de har en tydlig 
struktur genom bland annat en styrelse, kommunchefs-/kommundirektörsgrupp samt reglerat 
ordförandeskap. Samarbetet har därmed begränsat sig i sitt eget regelverk. Intervjuperson 2 
(2016) tydliggör en uppfattning om att samarbetet till viss del är formaliserat, men trots det 
inte för byråkratiskt.  
 
Paralleller kan dras till diskussionen som Pierre & Sundström (2009:7) för kring att samhället 
utgörs av en mer komplex process, snarare än att den präglas av antingen government eller 
governance. I detta fall är nämligen inte allt helt flexibelt och flyter i likhet med governance, 
utan det förekommer vissa styrande formella regler med koppling till government. Staten är 
exempelvis involverade som möjliggörare genom att göra interorganisatorisk samverkan 
genomförbart (Gossas, 2006:97). På samma sätt kan det utläsas att hard spaces respektive soft 
spaces verkar parallellt genom såväl formella ramar och viss rigiditet, som förekomsten av 
tolkningar och flexibilitet som går bortom existerande styrning (Allmendinger & Haughton, 
2009:619). Gossas (2006:97) framhåller dessutom det faktum att kommunal samverkan 
saknar de befogenheter som till exempel regionala självstyrelseorgan besitter genom att det 
vilar på ett riksdagsbeslut, på formella regelverk.   
 
Konstitutionella mekanismer av offentlig kontroll, som Nuissl & Heinrichs (2011:54) 
uppmärksammar under kategorin institutionella ramverk, förekommer inte i samarbetet, vilket 
innebär att medborgarna exempelvis inte har en laglig rätt att delta utan involveras snarare om 
deltagande aktörer anser det vara nödvändigt. Det existerar inte heller någon offentlig kontroll 
genom sanktioner. Intervjuperson 6 (2016) framhåller att sanktionsklausuler inte tas in då ett 
samarbete inte ska bygga på det. Samarbetet betonas av Intervjuperson 3 och 4 (2016) som ett 
nätverk som tar utgångspunkt i personlig kännedom och enighet mellan kommunerna. 
Samband kan dras till soft planning då detta informella förhållningssätt gällande uteslutandet 
av sanktioner bidrar till en större frihet för aktörerna i samarbetet, men medför att det 
samtidigt existerar få garantier vilket sätter krav på att ett gemensamt ansvar och tillit måste 
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existera (Allmendinger & Haughton, 2010). Detta kan dock stärkas genom moraliska 
förpliktelser bland aktörerna, vilket avslutningsvis diskuteras i kapitlet.   
 
Nuissl & Heinrichs (2011:54) beskriver att informella institutioner produceras och 
reproduceras genom regelbundna interaktioner mellan människor och att dessa förekommer 
eftersom det bland aktörerna finns en medvetenhet om det. Inom Skåne Nordost blir det 
tydligt då samtliga intervjupersoner (1-6, 2016) understryker betydelsen av det informella 
perspektivet i samarbetet och att det är den flexibiliteten som till stor del gör det 
framgångsrikt. Vidare betonar Nuissl & Heinrichs (2011:54) att det informella ramverket 
även kan inkludera normer och beteende. Vad som lyfts av Intervjuperson 4 och 5 (2016) är 
att det inte går att komma ifrån att en del föresatser inom samarbetet är personbundna, vilket 
kopplas till den informella påverkan. Intervjuperson 4 (2016) beskriver bland annat 
betydelsen av vissa personers vilja och driv, som låg bakom bildandet av Skåne Nordost. En 
koppling kan dras till Stegmann Mccallions (2007:341) resonemang kring betydelsen av 
lokala tungviktare inom den politiska sfären för erkännande och bekräftelse av den regionala 
administrativa nivån under 1990-talet. Denna koppling tydliggör att vissa personer eller 
aktörer kan spela en avgörande roll i utvecklingen av samhället, i såväl formella som 
informella avseenden.  
 
Erlingsson et al. (2015:11) lyfter att informella samarbeten fått ökad betydelse och har tilltagit 
i antal. Samarbetet sker utanför den representativa demokratins styrningskedja och den 
formella organiseringen av politiken, och det sammankopplas med soft planning då 
samarbetet upprätthålls mellan de formella processerna (Heley, 2013:1330). Skåne Nordost 
benämns av både Intervjuperson 3 och 4 (2016) som ett form av nätverk. Montin & Hedlund 
(2009:10) betonar att samverkan mellan kommuner är en del av utvecklingstrenden mot 
governance i samhället, där nätverk tillämpas för politisk styrning. Även Boverket (2003:129) 
lyfter att mellankommunala samarbeten främst sker informellt, genom en politikergrupp och 
en tjänstemannagrupp och samarbetet syftar till att öka attraktiviteten genom utveckling av 
bland annat näringslivet och infrastrukturen. Detta kan liknas vid samarbetsformen i Skåne 
Nordost (Intervjuperson 1-6, 2016). Montin & Hedlund (2009:8-9) lyfter att dessa 
nätverksliknande former som bildas i kommuner och regioner i regel handlar om att kunna 
lösa och hantera samhällsproblem, vilket även ligger i linje med vad som hanteras i Skåne 
Nordost.  
 
Vad som kan avgöra vilka som är delaktiga i beslutsprocessen, enligt Nuissl & Heinrichs 
(2011:55), beror på hur kommunikation sker kring hur information hanteras och om 
samarbetet är transparent. Transparensen framhåller flera intervjupersoner som en brist i 
samarbetet. Intervjuperson 5 (2016) understryker att det föreligger offentlighet genom 
protokoll, men att det trots det behöver förbättras. Vidare påpekar Intervjuperson 6 (2016) att 
Skåne Nordost i stor utsträckning har riktat sig inåt och Intervjuperson 4 (2016) förmodar att 
avståendet till medborgarna är relativt stort. Utifrån det kan slutsatsen dras att bristande 
transparens har till följd att medborgarna inte är delaktiga i beslut, men kan vara det indirekt 
genom deltagandet av kommunernas förtroendevalda som medför sitt perspektiv från 
respektive kommun (Intervjuperson 3-4, 2016). Om medborgarna har fått sina intressen 



57 
 

tillgodosedda, vilket Nuissl & Heinrichs (2011:54) anser är viktigt att belysa, är dock svårt att 
bedöma även om det framgår att de påverkar indirekt. Ett tecken på att beslutsprocessen inte 
präglas av governance framkommer genom att vissa aktörer utestängs, men samtidigt ska det 
inte vara bredast möjligt deltagande enligt governance, utan nätverken sätts samman utefter 
behov (Nuissl & Heinrichs, 2011:55).   
 
Vad som vidare kan diskuteras i samarbetet är den representativa demokratin och den debatt 
kring ökat medborgarinflytande i planeringsprocesser som i stor utsträckning präglar 
samhället. Det finns förväntningar på medborgarnas ökade insyn och inflytande på olika 
skalnivåer i samhället, vilket även uppenbaras i mellankommunala samarbeten, trots det 
faktum att det inte förekommer lagar som styr det. I översiktsplaner och detaljplaner har 
medborgarna dock en laglig rätt till insyn och påverkan (SOU 2013:34). Ur denna aspekt 
förekommer ett ifrågasättande gällande insyn och inflytande för medborgarna i Skåne 
Nordost.  
 
Montin & Hedlund (2009:25) framhåller att i vissa avseenden kan en problematik kring den 
representativa demokratin sammankopplas med governance då det kan förekomma 
begränsade möjligheter till ansvarsutkrävande och otillräcklig insyn i processer. Torége, 
Norberg et al. (2005:50) fortsätter genom att framhålla otydliga organisationsformer, som är 
vanligt förekommande i samverkan mellan kommuner, vilket kan medföra komplikationer av 
ansvarsutkrävandet i dessa sammanhang.  
 
Precis som Gossas (2006:82) understryker är det ingen ny företeelse att kommuner frivilligt 
väljer att samarbeta med andra kommuner över gränserna för att erhålla fördelar. När 
kommuner då frivilligt väljer att ingå i mellankommunala samarbeten, likt soft planning, som 
snarare sammankopplar kommuner utifrån behov och utmaningar bortom institutionella 
ramverk (Allmendinger & Haughton, 2010; Gossas, 2006:82), hur hanteras då insynen för 
medborgarna och av vem kan de utkräva ansvar? Mäntysalo et al. (2015:351–350) lyfter 
kritiken kring att medborgarnas insyn inte skyddas av formella regelverk inom ramen för soft 
spaces. Sammantaget kan det i samverkan mellan kommuner visa på en övergripande 
problematik kring insynsprocessen. Vad som förefaller vara en tvetydighet är att samtidigt 
som Intervjuperson 3 (2016) poängterar att uppdraget för medborgarinflytandet inte ligger på 
Skåne Nordost utan i respektive kommun, framhålls det att samarbetet kommer vända sig mer 
utåt mot just medborgarna. Likaså lyfter Intervjuperson 6 (2016) att samarbetet måste 
tydliggöras för medborgarna. Trots det faktum att det förefinns en medvetenhet kring att 
medborgarna inte måste få en insyn i samarbetet, förekommer indikatorer på att det ska 
förverkligas framöver.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående diskussion är det intressant att diskutera hard- respektive 
soft spaces. Hard spaces förknippas med att vara öppna demokratiska processer (Heley, 
2013:1329–1330), vilket dock inte relateras till Skåne Nordost. Skåne Nordost-samarbetet kan 
kopplas till hard space eftersom det är influerat av lokal politik genom representanter från 
respektive kommun och drivs genom politiska angelägenheter. Samarbetet kan däremot i 
större utsträckning utläsas vara förenligt med soft space eftersom det inbegriper förhandlingar 
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och tolkningar genom att det utgörs av ett informellt nätverk. Det blir även i samarbetet 
tydligt att de försöker frångå den rigiditet som associeras med hard space och istället luta sig 
mot soft space som innehar en mer skiftande karaktär, mer mottaglig för förändringar i 
samhället. Intervjuperson 1, 2 och 4 (2016) förtydligar det genom att bland annat nämna 
flyktingkrisens effekter som har resulterat i att integration nu fokuseras i samarbetet. Soft 
spaces är avsiktligt luddiga för att kunna anpassas utifrån sådana utmaningar som kan uppstå i 
samhället (Allmendinger & Haughton, 2009:619; Heley, 2013:1329–1330). En slutsats som 
dock kan dras är att i enlighet med Allmendinger & Haughton (2009:619) och Heley 
(2013:1329–1330) bör soft- och hard space ses som komplement till varandra och något som 
verkar i synergi. Likheter kan dessutom dras till governance respektive government då 
utvecklingen i samhället inte har ändrat karaktär från det ena perspektivet till det andra, utan 
det omfattar snarare en mer komplex process (Pierre & Sundström, 2009:7).  
 
Montin & Hedlund (2009:29) understryker att nätverk som skapas bredvid den demokratiska 
styrningskedjan genom governance, likt mellankommunala samarbeten, inte tar de formella 
besluten. Det kan liknas vid processen i Skåne Nordost-samarbetet då de slutgiltiga besluten 
tas i respektive kommun och förs sedan tillbaka till samarbetet. Nuissl & Heinrichs (2011:54–
55) redogör att det ska framgå på vilka grunder beslut tas i processen, exempelvis vilka lagar 
och regler som har tillämpats. Formella lagar och regler är inte tydligt framställda i det 
granskande fallet, utan de grunder som besluten i Skåne Nordost tar utgångspunkt i är främst 
baserat på konsensus mellan involverade kommuner. I enlighet med Booher och Innes 
(2002:225) beskrivning av ”network power” uppkommer makten i samarbetet då aktörerna 
genom dialog når konsensus och agerar utefter ett gemensamt ställningstagande. Det är 
kommunerna själva som kan tolka och göra avvägningar mellan olika intressen, vilket kan 
kopplas till governanceperspektivet då kommunerna i hög utsträckning kan bestämma. Det 
kan därmed utläsas att kommunerna vill fatta besluten på den mellankommunala nivån och 
ifrågasätter den centrala styrningen i enlighet med governanceperspektivet (Pierre, 2009:28).  
 
Beslutsprocessen i samarbetet kan tolkas som paradoxal genom att den likväl kan utläsas som 
en ”top-down” process i enlighet med government (Montin & Hedlund, 2009:12), då besluten 
fastställs uppifrån, från politiker och tjänstemän, och involverar inte medborgarna. I en 
motsats till det kan processen utgöras av ”bottom-up”, likt governance, eftersom det framgår 
från intervjupersonerna (1-6, 2016) att kommunerna befinner sig på en jämlik hierarkisk nivå 
genom att besluten fattas gemensamt.   
 
Avslutningsvis kan frågan ställas om det egentligen är så att de formella besluten tas i Skåne 
Nordost? Utifrån intervjuerna framgår det att besluten tas i respektive kommun och förs sedan 
tillbaka till samarbetet. Kan det dock vara så att involverade aktörer känner sig så styrda och 
uppbundna av överenskommelsen som tas i samarbetet att de på sätt och vis tvingas få igenom 
beslutet i kommunen? Det kan uttydas att det finns en stark moralisk förpliktelse kring det 
som aktörerna kommer överens om i Skåne Nordost, vilket genererar en vilja att få igenom 
besluten på hemmaplan, i respektive kommun. I informella samarbeten likt Skåne Nordost 
kan dessutom beslut eller överenskommelser som tas vara ännu viktigare och dominerande 
eftersom inga formella ramverk styr. En lojalitet existerar i Skåne Nordost som involverade 
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aktörer inte upplevs vilja svika. Ur en annan aspekt och tidigare diskussion är det 
okontroversiella frågor som behandlas inom samarbetet, vilket inte gör besluten allt för 
allvarliga eller triviala för majoriteten av tjänstemän. Därmed stöter de besluten möjligtvis 
inte på ett större motstånd i respektive kommun.  
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7. Slutsats och avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel kommer uppsatsens fyra frågeställningar besvaras och diskuteras 
utifrån presentation av resultat och analys. Förslag på vidare forskning kommer även 
behandlas. Uppsatsens frågeställningar lyder:   
 

- Vilka motiv och drivkrafter upplevs ligga bakom mellankommunala samarbeten? 
- Vilka konkreta kommunalekonomiska behov hanteras i mellankommunala 

samarbeten?  
- Vad uppnås i mellankommunala samarbeten?  
- Hur förhåller sig mellankommunala samarbeten till rådande bestämda kompetenser? 

 
Utifrån forskningsöversikt och innehållsanalys av transkriptioner och dokument framkommer 
ett flertal motiv och drivkrafter bakom mellankommunala samarbeten. En drivkraft som 
betonas är förändringar i omvärlden. Det kan tvinga kommuner till att samarbeta och i Skåne 
Nordost är länssammanslagningen av gamla Kristianstads län och Malmöhus län ett exempel 
på en förändring som bidrog till att kommunerna började samarbeta för att tillsammans bli 
större och kunna hävda sig mot såväl Region Skåne som andra delar av regionen. Att erhålla 
en gemensam röst för att bli starkare tillsammans i flera frågor är ett utmärkande motiv i 
Skåne Nordost-samarbetet. Det kan uttydas att de administrativa förändringarna som skedde i 
Skåne är specifika för Skåne Nordost-samarbetet, men skulle dessa förändringar ske i Sverige 
skulle det kunna bli ett vanligt tillvägagångssätt att bedriva soft planning på, även i andra 
mellankommunala samarbeten och dessutom anses vara mer generellt.   
 
Drivkrafter kan också vara personbundna och det innebär att vissa personer eller aktörer kan 
vara en drivande kraft och inneha en vilja för förändring. Vidare framgår det att kommunerna 
i det mellankommunala samarbetet kan utnyttja resurser mer effektivt, få tillgång till rätt 
kompetens och specialistkunskaper och marknadsföra sig gemensamt. Dessutom lyfts ett 
flertal frågor som ingår i det kommunala uppdraget, vilka den enskilda kommunen har svårt 
att hantera på egen hand och det är ett motiv som de mindre kommunerna främst 
understryker. Utmaningarna för samtliga kommuner ser i stort sett likadana ut, vilket 
motiverar dem till att samarbeta för att lösa dem. De drivkrafter som förs fram avslutningsvis 
kan ses som allmängiltiga för mellankommunala samarbeten då kommuner i regel samlas 
kring gemensamma utmaningar för att uppnå resultat i det gemensamma som de inte bedömer 
att de kan uppnå i det enskilda.  
 
Utifrån presentationen av resultatet framkommer ett flertal konkreta kommunalekonomiska 
behov som hanteras i mellankommunala samarbeten. Det har tydliggjorts att de mest 
utmärkande behoven att samarbeta kring som uppfyller ett mervärde och storskalig nytta 
berör infrastruktur och bredband, vattenförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmarknad, 
näringslivsutveckling, Kristianstad+Hässleholm som tillväxtmotor, integration samt turism 
och rekreation. Dessutom nämns VA, renhållning och räddningstjänst som behov där det 
förekommer samarbete, men där det kan utvecklas i större utsträckning inom samarbetet. Ett 
framträdande behov som lyfts för att realisera flera frågor är även samarbetet med externa 
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aktörer, som exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, Trafikverket samt Högskolan i 
Kristianstad. Berörda aktörer nämner även behov som inte går att tillfredsställa på denna nivå, 
där grundskolan uppkommer som ett behov utan mervärde för samarbete. Vidare 
framkommer det generellt att okontroversiella frågor som skapar mervärde och skalfördelar 
innefattar behov som mellankommunala samarbeten kan tillfredsställa. Finansiellt stora behov 
med ett stort antal involverade aktörer så som infrastruktur, bredband, vattenförsörjning, 
arbetsmarknad, kompetensutveckling, integration samt turism, men även VA, renhållning och 
räddningstjänst befinner sig inte geografiskt innanför respektive kommungräns utan är 
gränsöverskridande. Varje kommun måste hantera dessa, men klarar vanligtvis inte det 
enskilt. Dessa kan därmed uppfattas som konkreta kommunalekonomiska behov som generellt 
hanteras i mellankommunala samarbeten. Det är vanligt förekommande och allmängiltigt att 
många av dessa behov ska lösas mellankommunalt.       
 
Vad som blir uppenbart ovan är att det finns flera motiv och drivkrafter bakom 
mellankommunala samarbeten och ett flertal kommunalekonomiska behov som hanteras inom 
dem, men vad uppnås då i mellankommunala samarbeten? Flera specifika exempel lyfts från 
Skåne Nordost som lyckade, där infrastrukturprojekten Pågatåg Nordost och Superbussar 
tydliggörs. Upprättandet av en gemensam Strukturplan för Skåne Nordost framkommer 
dessutom, vilket ska leda till att samarbetet får en tydligare riktning och större kraft i olika 
frågor i nordöstra Skåne. Det är ett arbete som inte hade initierats utan det mellankommunala 
samarbetet. Bildandet av ett gemensamt VA-bolag och andra projekt nämns också.  
 
Vidare klargörs betydelsen av att samarbetet har uppnått att skapa ett forum där representanter 
från kommunerna träffas och utbyter idéer och erfarenheter. Detta forum möjliggör även ett 
stöd eller mentorskap för de tjänstemän eller politiker som är ensamma i sin roll i sin 
respektive kommun. Skåne Nordost-samarbetet bidrar till ett naturligt möte mellan 
kommunerna, vilket i sin tur kan tillföra att olika sidospår uppkommer, idéer testas och 
handlingar genomförs som annars inte hade realiserats. De exempel som lyfts inledningsvis är 
därmed specifika för fallet. Vad som dock kan utläsas vara allmängiltigt är att ett forum 
uppnås i det mellankommunala samarbetet. Det skapas ett naturligt möte för ett brett utbyte 
mellan kommuner, vilket kan utläsas vara generellt för mellankommunala samarbeten.  
 
Slutligen ställs frågan kring hur mellankommunala samarbeten förhåller sig till rådande 
bestämda kompetenser. Det framgår att det inom samarbetet skapats en egen formell 
organisation då det är en samarbetskommitté med förekomsten av styrelse, kommunchefs-
/kommundirektörsgrupp, presidium, reglerat ordförandeskap, protokoll samt regelbundna 
möten. I respektive kommun har det dessutom beslutats om ett samarbetsavtal som ligger till 
grund i samarbetet. Paralleller kan dras till hard spaces då Skåne Nordost-samarbetet påverkas 
av lokal politik genom representanter från respektive kommun och drivs genom politiska 
angelägenheter. Det kan således utläsas som att samarbetet till viss del begränsat sig i sitt eget 
regelverk.   
 
Resonemang förs samtidigt om det informella genom att samarbetet uppfattas som ett form av 
nätverk likt governance, vilket grundar sig på personlig kännedom. Kopplingar kan dras till 
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nätverk och governance då samarbetets horisontella relationer med utbyte av finansiella och 
kunskapsbaserade resurser hamnar i fokus. Det framkommer att informella samarbeten 
generellt har fått ökad betydelse. Konsensus gällande olika beslut råder dessutom mellan 
kommunerna i samarbetet och slutgiltiga beslut tas i respektive kommun. I enlighet med 
tidigare diskussioner kan det dock ifrågasättas då det snarare kan handla om en stark moralisk 
förpliktelse kring de överenskommelser som görs i samarbetet. Om besluten egentligen tas i 
Skåne Nordost-samarbetet eller i respektive kommun kan således vara svårt att utläsa. Skåne 
Nordost-samarbetet bygger på förtroende utan sanktionsklausuler, vilket ligger inom ramen 
för soft planning som går bortom institutionella ramverk och betonar istället vikten av ett 
samarbete som bygger på tillit och gemensamt ansvar. Detta visar sammantaget att hard- 
respektive soft spaces förekommer parallellt, då samarbetet har skapat ett eget regelverk med 
koppling till hard spaces och dess politiska angelägenheter som delvis begränsar dem, men 
omsluts samtidigt av soft spaces genom att det går bortom det formella ramverket och 
implementeringen domineras av förhandlingar mellan aktörerna och större frihet utan 
sanktioner.    
 
Även diskussioner kring medborgarinflytande och deras insyn uppmärksammas. Upprättandet 
av protokoll framförs som en del i att offentliggöra arbetet i samarbetet för medborgarna. 
Samtidigt blir det tydligt att det inom samarbetet förekommer en medvetenhet gällande brist 
på såväl medborgarnas inflytande som transparansen. Medborgarinflytandet tolkas 
förekomma indirekt, men samtidigt utestängs dessa aktörer. Enligt soft planning bör dessutom 
större hänsyn tas till relationella värden över olika skalnivåer, vilket medför att samarbetet 
ifrågasätts ur det perspektivet. En problematik kring insynsprocesser framkommer i samband 
med mellankommunala samarbeten. Dessa går bortom institutionella ramverk och medför 
flexibilitet i enlighet med soft planning, där det inte existerar något tvång för 
mellankommunala samarbeten att upprätthålla ett medborgarinflytande eller insyn. Likt hard 
spaces innebär det en avsaknad av formella ramverk och därmed garantin för medborgarnas 
insyn och inflytande. I likhet med governance framgår det att dessa nätverk sammansätts av 
dem som anses vara av vikt att delta och inkluderar aktörer i den mån som anses vara 
lämpligt. Nätverken formar således sig själva och skapar sina egna regler genom sin flexibla 
karaktär, vilket ligger i linje med styrelsemekanismen i governance.  
 
Sammanfattningsvis kan det utläsas att mellankommunala samarbeten som har en 
organisationsstruktur likt Skåne Nordost är i stor utsträckning förenliga med soft planning. 
Samarbetet utgörs av ett informellt nätverk präglat av konsensus och förhandlingar, som 
frångår rigiditeten av formella ramverk förknippade med hard spaces. Det omfattar ett 
mellankommunalt samarbete som inte tar utgångspunkt i lagstadgade ramar. Skåne Nordost-
samarbetet tar likt soft planning avstamp i dagens komplexa, relationella samhälle bestående 
av gränsöverskridande frågor och aktörer över olika skalnivåer. Skåne Nordost som soft space 
kan utläsas försöka förstå och uppfattas som en reaktion på denna komplexitet av rumsliga 
relationer, som inte lämpar sig i den formella, lagstadgade planeringen.      
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Vidare forskning 

Potentialen för vidare forskning inom ämnet rörande mellankommunala samarbeten är stor. 
Trots det faktum att mellankommunala samarbeten inte är ett nytt fenomen, är det en brist på 
utbredd forskning inom ämnet.   
 
Vad som hade varit intressant att genomföra inom ramen för denna studie, om utökad tid hade 
funnits till förfogande, är intervjuer med berörda aktörer i samtliga kommuner i Skåne 
Nordost. Det hade gett ett bredare empiriskt underlag och förmodligen fler perspektiv som 
hade kunnat ge nya infallsvinklar för undersökningen. Att även intervjua medborgare i 
kommunerna hade kunnat tillföra nya, spännande aspekter. 
 
Inom studiens geografiska avgränsning, det vill säga Skåne Nordost, hade det dessutom varit 
intressant att i framtiden studera planeringsprocessen för Strukturplanen som ska skapas inom 
samarbetet. Involverade aktörer, beslutsprocessen, medborgarinsynen, utpekade 
fokusområden, nyttan osv. Det är ett potentiellt forskningsområde för framtida studier.    
  
En fundering som har uppkommit under arbetets gång rör vilka aktörer som egentligen bör 
involveras respektive exkluderas i mellankommunala samarbeten. Är det likt denna fallstudie 
framför allt väsentligt att inkludera politiker och tjänstemän i samarbetet? Är det tillräckligt 
med dessa aktörer för att tillgodose insynsprocessen genom att medborgarna påverkar indirekt 
via sin kommunala rösträtt? Kan det vara så att planeringsnivån ovanför den kommunala är 
för komplex för att medborgarna ska ha förståelse och kunna bidra? Dessa frågor hade varit 
intressanta att försöka närma sig och besvara i djupare undersökningar.   
 
Ytterligare frågor som kan ställas är om detta mellanrum i planeringssystemet som 
mellankommunala samarbeten kan befinna sig i bör formaliseras eller fungerar bäst genom att 
det erbjuder flexibla, informella ramverk som tar sig an reella utmaningar bortom formella 
gränser. Kan det i förlängningen medföra att kommuner i större utsträckning väljer att 
samarbeta på den mellankommunala nivån för att kringgå det formella ramverket? Om det i 
framtiden skulle formaliseras, hur skulle då dessa nya samarbetsformer se ut?   
 
Vad som kan vara intressant att undersöka framöver är om mellankommunala samarbeten 
ökat i antal eller inte, och om det således tillkommit någon ny samarbetskonstellation. En 
möjlig förändring är kommunsammanslagningar eller regionsammanslagningar som under 
den senaste tiden varit på agendan. Vad skulle en regionsammanslagning av exempelvis 
Skåne-Blekinge innebära? Skulle det medföra en positiv eller negativ utveckling för 
mellankommunala samarbeten?  
 
Samhället förändras ständigt och det ser inte ut att avta den närmsta tiden, utan snarare öka. 
Det är tänkbart att utvecklingen kommer leda till nya samarbetskonstellationer för kommuner 
att hantera, vilket väcker en nyfikenhet inför framtiden som föranleder till vidare forskning 
inom ämnet.   



64 
 

Källförteckning 
 
Allmendinger, P. & Haughton, G. (2009). Soft spaces, fuzzy boundaries, and 
metagovernance: The new spatial planning in the Thames Gateway. Environment and 
Planning A, 41 (3), 617-633. 
 
Allmendinger, P. & Haughton, G. (2010). Spatial planning, devolution, and new planning 
spaces. Environment and Planning C: Government and Policy 2010, volume 28, pages 803 – 
818. 
 
Anell, A. & Mattisson, O. (2009). Samverkan i kommuner och landsting – En 
kunskapsöversikt. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Bergström, G & Boréus, K. (2000). Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bjereld, U, Demker, M & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? Om vikten av problem och 
teori i forskningsprocessen. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur. 
 
Booher, David. och Innes, J. (2002). Network power in collaborative planning, i: Journal of 
Planning Education and Research, Vol.21 s. 221-236.  
 
Boverket (2003). Sektorssamordning! Exempel från mellankommunalt och regionalt 
samarbete inom fysisk samhällsplanering.  
 
Bromölla kommun (2014). Översiktsplan 2014 – med sikte på 2030. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö Liber ekonomi. 
 
Dannestam, T. (2009). Stadspolitik i Malmö: Politikens meningsskapande och materialitet. 
Diss. Lund: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 
 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
ESDP (European Spatial Development Perspective), (1999). Towards Balanced and 
Sustainable Development of the Territory of the European Union, publicerad av European 
Commission  
 
Erlingsson, G., Syssner, J. & Ödalen, J. (2015). Strategier för att möta småkommunernas 
utmaningar. Stockholm: SNS förlag 
 
Faludi, A. (2005). Polycentric territorial cohesion policy i: Town Planning Review (TPR) 
Vol.76, sid.107-118 



65 
 

 
Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. Aalborg 
University, Denmark. 
 
Gossas, M. (2006). Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning. Stockholm: Institutet 
för framtidsstudier.  
 
Healey, P. (2010). Making better place. The Planning Project in the Twenty-First Century. 
Houndmills: Palgrave Macmillan. 
 
Hedlund, S., Montin, G. (2009). Governance på svenska. Santérus Förlag.  
 
Heley, J. (2013). Soft Spaces, Fuzzy Boundaries and Spatial Governance in Post-devolution 
Wales. Volume 37. 1325–48 International Journal of Urban and Regional Research. 
 
Hermelin, B. (2014). Institutioner, organisationer och nätverk. In Hermelin, B. (ed.) 
Kommunstrategiska perspektiv - Demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring, 
Rapport 2014:1. Centrum för kommunstrategiska studier, Linköping: LiUTryck, Linköpings 
Universitet. 67-75. 
 
Hässleholms kommun (2007). Att leva, uppleva, arbeta och lära i Hässleholms kommun. 
 
Hörby kommun (2016). Översiktsplan 2030. 
  
Johansson, J. (2010). Regionkommuner och kommunal självstyrelse – politiska utmaningar i 
relation mellan lokalt och regionalt. I: Tallberg, Pontus & Bergmann-Winberg, Marie-Louise 
von (red.) (2010). Flernivåstyrning: framgångsfaktor för kommuner, regioner och staten. 
Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting 
och Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Kommittédirektiv 2010:53 (2010). Förstärkning av den kommunala demokratins 
funktionssätt. 
 
Kristianstads kommun (2013). Översiktsplan 2013. 
 
Mukhtar-Landgren, D. (2009). Om gammalt och nytt i marknadsföringen av staden. In 
Hedlund, G. and Montin, S. (eds.) Governance på svenska. Stockholm: Santérus Academic 
Press Sweden. 129-157. 
 
Mäntysalo, R. Jarenko, K. Nilsson, KL. & Saglie, I-L. (2015) Legitimacy of Informal 
Strategic Urban Planning—Observations from Finland, Sweden and Norway.  European 
Planning Studies, Vol.23. Nr.2. Sid.349-366. 



66 
 

 
Mörck, J. (2008). Regionalt samhällsbyggande i otakt: en studie av den varierande 
framväxten av samverkansorgan. Diss. Örebro: Örebro universitet, 2008. 
 
Nuissl, H. & Heinrichs, D. (2011). Fresh Wind or Hot Air-Does the Governance Discourse 
Have Something to Offer to Spatial Planning? Journal of Planning Education and Research, 
31(1), s. 47-59.  
 
Rader Olsson, A. & Cars, G. (2011). ’Polycentric spatial development: institutional 
challenges to intermunicipal cooperation’, Jahrbuch fur Regionalwissenschaft, Vol.3, 
sid.155-171.  
 
Olesen, K. (2012). Soft spaces as vehicles for neoliberal transformations of strategic spatial 
planning? Environment and Planning C: Government and Policy 2012, volume 30, pages 910 
– 923.  
 
Osby kommun (2010). Översiktsplan för Osby kommun.  
 
Pierre, J. (2009). Tre myter om governance, i Governance på svenska (red. Gun 
Hedlund och Stig Montin), Stockholm: Santérus Academic Press. 
 
Pierre, J. (2011). The Politics of Urban Governance, Palgrave Macmillan. 
 
Pierre, J. & Peters, G. (2000). Governance, politics and the state. Basingstoke New York: 
Macmillan ; St. Martin's 
 
Pierre, J., Sundström, G. (2009). Samhällsstyrning i förändring i Pierre, J., & Sundström, G., 
(red.) (2009) Samhällsstyrning i förändring. 1 uppl. ss. 7-22. Malmö: Liber AB. 
 
Proposition 2001/02:7. Regional samverkan och statlig länsförvaltning, Stockholm. 
 
Shrestha, Manoj.K och Feiock, R.C (2011). Transaction Cost, Exchange Embeddedness, and 
Interlocal Cooperation in Local Public Goods Supply, Political Research Quarterly. Vol. 64 s. 
573-587.  
 
Skåne Nordost (2016). Verksamhetsplan 2016, Skåne Nordost med tillväxtmotorn 
Kristianstad+Hässleholm. 
 
Sjöstrand, M. (2012). Statens regionala förvaltning - Förslag till en angelägen reform. 
Slutbetänkande av Utredningen om den statliga regionala förvaltningen. SOU 2012:81.  
 
SOU 1992:63. Regionala roller – en perspektivstudie. Betänkande från Regionutredningen.  
 
SOU 1995:27 (1995). Regional framtid. Slutbetänkande från Regionberedningen. 



67 
 

Stockholm: Regeringskansliet. 
 
SOU 2013:34 (2013). En effektivare plan och bygglovsprocess. Betänkande av 
Plangenomförandeutredningen. Stockholm.  
 
Stegmann Mccallion, M. (2007). Multi-Level Governance in Sweden? Regional and Federal 
Studies, Vol. 17, No. 3, 335–351.  
 
Stenlås, N. (2008). Visionen om Stockholm-Mälarregionen. In Westholm, E., Amcoff, J., 
Falkerby, J., Gossas, M. and Stenlås, N. (eds.) Regionen som vision, Det politiska projektet 
Stockholm-Mälarregionen. Stockholm: SNS-Förlag. 17-41. 
 
Syssner, J. (2008). “Regionen och dess medborgare” s. 37-56 i Andersson, Frida – Molina, 
Irene – Ek, Rickard (red.) Regionalpolitikens geografi. Malmö: Studentlitteratur. 
 
Tengblad, S. (2006). Aktörer och Institutionell teori. GRI-rapport 2006:10, Gothenburg 
research institut. 
 
Torége, J., Norberg, M. Lexén, R. (2005). Spela roll: en bok om lokal och regional 
utveckling. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 
 
Östra Göinge kommun (2012). Översiktsplan 2012.  
 
Internetkällor 
 
Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för 
arbetsmarknaden 2015–2016 (2015). Tillgänglig Pdf: 
http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.71475a6414dd5d0d2a24a41/1433940068105
/vp15_Sk%C3%A5ne.pdf [Hämtad: 2016-04-13] 
 
Kristianstadsbladet (2001). Tillgänglig: http://www.kristianstadsbladet.se/ostra-goinge/skane-
nordost-gick-till-riksfinal/ [Hämtad:2016-03-21] 
 
Linköpings kommun (2014). Tillgänglig: http://www.linkoping.se/Om-
kommunen/Organisation/Fjarde-storstadsregionen/  
[Hämtad: 2016-03-04] 
 
Skånes befolkningsprognos år 2015-2024 (2015). Tillgänglig: 
http://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/befolkningsprognos2015-
reviderad.pdf [Hämtad: 2016-04-13]  
 
Skåne Nordost (2016). Tillgänglig: http://www.skanenordost.se/sv/skane-
nordost/startsidan/Om-Skane-Nordost/  
[Hämtad: 2016-03-17]  



68 
 

 
Sydsvenskan (2016) Tillgänglig: http://www.sydsvenskan.se/skane/skane-kan-bli-del-av-ny-
storregion/ [Hämtad:2016-03-07] 
 
Figurförteckning: 
 
Figur 1: Soft planning. Allmendinger & Haughton, 2010:810.  
 
Figur 2: Den regionala nivån som logisk lösning. Stegmann Mccallion, 2007:341. 
Egenproducerad figur)   
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Bilagor:  
 
Bilaga 1: Begreppsförklaring 
 
Mellankommunal samverkan definieras som ett frivilligt samarbete där kommuner inom ett 
geografiskt avgränsat område gemensamt arbetar för att tillhandahålla och ha uppsikt över 
funktioner och tjänster inom det geografiskt avgränsade området. 
 
Interkommunal samverkan är en juridisk kategori som tillämpas i offentliga utredningar, 
lagstiftning osv om en uppsättning former för samarbete mellan kommuner.” Interkommunal 
samverkan avser fenomen som kommunalförbund och gemensamma nämnder, men även mer 
informella samarbeten som exempelvis nätverk (Gossas, 2006:20). 
 
Nätverk avser informella relationer över organisationsgränserna och är samverkan som inte 
baseras på formella avtal eller gemensam budget och personal. Nätverk kännetecknas som 
innovativa, flexibla och självständiga (Pierre & Sundström, 2009:10–11). De uppfattas även 
som inkluderande genom att fler aktörer, utan formellt bindande krav, kan engagera sig och 
påverka den politiska utvecklingen (Montin & Hedlund, 2009:25).  
 
Partnerskap åsyftar på samverkan med en högre grad av integration med deltagare som ingått 
avtal, träffat överenskommelser och/eller skapat en gemensam organisation (Gossas, 
2006:27). Partnerskap innehåller i regel ett tydligare ansvarsutkrävande, bindande åtaganden 
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samt ett delat risktagande bland deltagande aktörer, till skillnad från nätverk (Montin & 
Hedlund, 2009:25).  
 
Institution beskrivs vanligtvis som en uppsättning regler eller normer som reglerar aktörers 
handlande. Funktionen som de har är att reglera och vägleda människors samspel och minska 
osäkerheten i samhället. Såväl rättsliga eller organisationsbestämda regler som vedertagna 
informella principer innefattas. Institutioner kan således beskrivas som formella eller 
informella. Exempel på formella institutioner är regeringar, kommuner, parlament, domstolar, 
förordningar samt lagar. Dessa reglerar eller påverkar människors agerande på ett eller annat 
sätt. Institutioner har utifrån den snäva rationalistiska ansatsen framhållits som sådana 
formella spelregler. Detta medför handlingsmönster som är lätta att förutse och 
samarbetsproblem kan således undvikas. Normer, kultur och sociala rutiner inordnas i en 
bredare, mer verklighetsförankrad modell, på samma nivå som lagar och andra mer formella 
institutioner. På ett liknande sätt påverkar även normer och kultur människor genom att sätta 
gränser för aktörers handlande och skapa förväntningar på andras beteende och även sitt egna. 
Informella institutioner skapas och återges genom att människor interagerar med varandra 
(Tengblad, 2006:17, Hermelin, 2014:67–68). 

 
Bilaga 2: Intervjuguide 
 

1. Kan du kort berätta lite om dig själv och din roll i det mellankommunala samarbetet 
Skåne Nordost? 
 

2. Beskriv uppkomsten av det mellankommunala samarbetet Skåne Nordost. 
  

a. Vem tog initiativ?  
 

3. Varför behövs det mellankommunala samarbetet Skåne Nordost? 
 

a. Vilka är de viktigaste frågorna att samarbeta kring? 
b. Har frågorna i samarbetet förändrats över tid?  
c. Finns det frågor/områden som det inte går att samarbeta kring? I så fall vilka? 

 
4. Hur påverkar samarbetet Skåne Nordost ert vardagliga planeringsarbete i kommunen? 

 
a. Har prioriterade frågor i Skåne Nordost fått högre prioritet i kommunen?  

 
5. Vilka aktörer deltar i samarbetet? 

 
a. Finns det ytterligare aktörer som varit med? 

 
6. Hur fungerar samarbetet i Skåne Nordost? (relationer) 
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7. Hur styrs samarbetet i Skåne Nordost?  
 

a. Hur fattas beslut inom samarbetet? Skrivs avtal, sanktioner eller liknande? 
b. Förekommer formella institutioner? Styrelse, rådslag osv.?  
c. Är samtliga kommuner delaktiga i beslut som tas inom samarbetet?  

 
8. Hur ser du på medborgarinflytandet inom Skåne Nordost-samarbetet?  

 
9. Avslutningsvis, är det något annat du vill tillägga eller har du några frågor? 

 

Bilaga 3: Intervjupersoner 
 
Intervjuperson 1: Jonas Rydberg, kommunchef, Östra Göinge kommun. Intervju genomförd 
30/3-16. 
 
Intervjuperson 2: Patric Åberg, kommunalråd (M), Östra Göinge kommun. Intervju 
genomförd 6/4-16.  
 
Intervjuperson 3: Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare Skåne Nordost, Kristianstads 
kommun. Intervju genomförd 11/4-16.  
 
Intervjuperson 4: Tommy Johansson, utredare, Östra Göinge kommun. Intervju genomförd 
18/4-16.  
 
Intervjuperson 5: Pierre Månsson, kommunalråd (L), Kristianstads kommun. Intervju 
genomförd 21/4-16. 
 
Intervjuperson 6: Christel Jönsson, kommundirektör, Kristianstads kommun. Intervju 
genomförd 21/4-16. 
 

Bilaga 4: Transkriptionssymboler  
 
((skratt))  Ett kort skratt eller en fnissning  
 
(.)  En mikropaus, 0.5 sekund 
 
(1.0) En paus under cirka 1 sekund 

 
(2.0) En paus under cirka 2 sekunder 
 
(P) En längre paus 
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Bilaga 5: Skåne län med utmarkerade kommuner i Skåne Nordost.  
 (Källa: Malin Wildt-Persson, 2016).  
 

 
  

 


