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ABSTRACT  
Kamf, S. 2015. Kommunal samverkan och konkurrens: En studie om kommuners 
planeringsarbete i ett regionförstoringsperspektiv. Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsatser, Uppsala universitet. 
 
Denna studie grundas på en kvalitativ forskning i form av empiriskt material från litteratur och 
semistrukturerade intervjuer. Syftet med studien är att finna klarhet i hur samverkan sker och hur 
konkurrenssituationer uppstår mellan kommuner i ett regionförstoringsperspektiv. En samverkan kan 
många gånger uppfattas som komplex eftersom den innefattar ett stort antal aktörer från olika nivåer. 
Studien belyser även hur kommuner ständigt arbetar för att anses som attraktiva för såväl invånare som 
näringsliv. För en grundläggande förståelse i samverkan och konkurrenssituationer har en fördjupning 
gjorts i två centrala planeringsfrågor, infrastruktur och näringsliv. Resultat av studien pekar på att det i 
planeringsprocesser dels är komplext, och dels är många aspekter att ta hänsyn till. Trots det här finns 
det på kommunal nivå ett stort intresse i samverkan, då det både blir resurs- och kostnadseffektivt, samt 
ökar kommunens attraktivitet. Det kan vidare utläsas att konkurrens mellan kommuner upplevs som 
något positivt, då de sporrar varandra till ett effektivare arbete, och på så sätt ses det snarare som en 
rivalitet i deras arbete. Gällande infrastruktur är det vanligen frågan som kommuner väljer att 
samarbeta inom, samtidigt som det i näringslivsfrågor både finns samverkansfrågor och 
konkurrenssituationer.  
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1. INLEDNING  
	  
Staten i Sverige har sedan en lång tid tillbaka varit det högsta styrande organet i 
landet och haft den största makten gällande politiska frågor. Detta har inneburit att 
kommuner inte har kunnat fatta egna beslut i planeringsfrågor. Men under 1990-talet 
fick landets politiker en ny syn på hur styrningen skulle se ut, vilket medförde att det 
blev allt vanligare med en mellankommunal samverkan där kommuner kunde öka sin 
attraktivitet och blev tilldelade ett större inflytande i politikens centrala frågor. 
Genom att börja samverka över befintliga kommungränser har kommuner även ökat 
sitt arbete med planeringsfrågor på regional nivå (Rakar & Tallberg 2013).    

Idag ser det dock annorlunda ut när det kommer till vem som ansvarar för vilka 
frågor. Landets kommuner har på den lokala nivån ett planmonopol i en del 
planeringsfrågor, framför allt vad gäller fysisk planering. Många frågor har idag blivit 
till ett regionalt intresse och därför har kommuner insett att ett samarbete utöver 
kommungränserna krävs för att kunna behandla större frågor som påverkar mer än 
den enskilda kommunen, i ett så kallat regionförstoringsperspektiv (Gossas 2008a, 
Tillväxtanalys, 2011). Regionförstoring sker då människor bli alltmer mobila och 
förflyttar sig över kommungränser, och påverkar många olika områden och aktörer på 
samma gång. En central fråga för länets kommuner har därför blivit att tillsammans 
utveckla och förbättra infrastrukturen för att människor och näringsliv ska få tillgång 
till goda kommunikationer och effektivare pendlingsmöjligheter (Westholm & 
Gossas, 2008b).  

Vidare finns det likväl en konkurrenssituation mellan kommuner i särskilda 
planeringsfrågor, då en kommun ständigt vill utveckla sig själv, men samtidigt tillhöra 
regionen med grannkommunerna. Denna konkurrenssituation uppstår framförallt i 
frågor som gäller att locka till sig nya företag och invånare till kommunen. Så 
kommuner blir alltså automatiskt samarbetspartners och konkurrenter på samma gång 
(Pierre, 1992, SOU, 2007:10, Laurent et al, 2007).   

Centrala delar i denna studie är att utifrån intervjuer och litteraturstudier, 
undersöka hur kommuner i ett regionförstoringsperspektiv arbetar kring samverkan 
och eventuella konkurrenssituationer i planeringsfrågor.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Det centrala syftet med denna uppsats är att klargöra hur samverkan sker och 
konkurrenssituationer uppstår mellan kommuner i ett regionförstoringsperspektiv. För 
att kunna besvara de centrala frågorna som uppstår har Regionförbundet, Uppsala 
kommun och Enköpings kommun i Uppsala län valts ut och studerats som exempel. 
För att finna förståelse i hur kommunerna och Regionförbundet planerar och arbetar, 
har en fördjupning gjorts i två centrala planeringsfrågor, infrastruktur och näringsliv.  
 
Följande frågeställningar kommer att undersökas: 
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• Hur har regionförstoringen bidragit till att kommuner väljer att samverka med 
varandra i regionen?  

• Hur kan en konkurrenssituation mellan kommuner uppstå, och vad 
konkurrerar de i sådant fall om, samt hur påverkar det samverkan?  

• Hur arbetar kommunerna Uppsala och Enköping i Regionförbundet Uppsala 
län för att stärka sin attraktivitet?  
 

1.2 Avgränsning  
En avgränsning i studien har gjorts till att enbart studera den kommunala och 
regionala nivåns utvecklingsförutsättningar. Som fallstudie har Regionförbundet i 
Uppsala län valts ut. I detta förbund ingår länets alla åtta kommuner, men på grund av 
arbetets omfattning har Uppsala och Enköpings kommun valts ut och studerats 
närmare. Därmed kommer inte alla kommuner som ingår i Regionförbundet att 
studeras. Regionförbundet arbetar också med en stor omfattning utvecklings- och 
planeringsfrågor i länet. En avgränsning har gjorts till att närmare studera de centrala 
planeringsfrågorna infrastruktur och näringsliv och få en inblick i hur samarbetet i 
dessa frågor fungerar mellan länets kommuner.  
 

1.3 Disposition 
I uppsatsens inledande kapitel ges en presentation av det aktuella ämnet som kommer 
att behandlas i uppsatsen. Därefter följer syftet och dess frågeställningar som kommer 
att besvaras i senare delar av uppsatsen. I den andra delen kommer de metoder och 
material som använts att presenteras. Denna del är indelad i olika mindre kapitel och 
avslutas med metodkritik. Det tredje kapitlet ger en bakgrund av hur statens roll 
minskat i landet och hur kommuners samverkan blivit en viktig del i den svenska 
politiken. I det fjärde kapitlet, teorikapitlet, beskrivs det teoretiska ramverk som ligger 
till grund för analysen och det empiriska material som samlats in. I kapitel fem 
redogörs för hur Regionförbundet och kommunerna arbetar kring samverkan i 
regionen. I detta kapitel ges också en kort bakgrundsbeskrivning av de två studerade 
kommunerna, Uppsala och Enköping. Kapitel sex i uppsatsen utgör analysdelen, där 
intervjupersonernas information presenteras och kopplas samman med teorin. Det 
sjunde och sista kapitlet utgör en avslutande diskussion, där analysdelen diskuteras 
utifrån egna reflektioner.  
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2. METOD OCH MATERIAL 
	  
I denna del presenteras de metoder som används i studien. Först beskrivs vad en 
kvalitativ forskning innebär, därefter redogörs för de fördelar som finns med denna 
metod. Därefter presenteras den semistrukturerade kvalitativa intervjun och 
tillhörande intervjuguide, samt litteraturstudien. Efter beskrivning av metod 
presenteras urvalet som använts och vilka som intervjuats i uppsatsen. Sist redogörs 
det för genomförande, bearbetning och egna reflektioner som finns kring denna 
metod, samt vad som kunde gjorts annorlunda i studien.  

Att studera en problemformulering kring ett ämne är det som brukar kallas för 
undersökarens forskning, i detta fall studeras kommuners samverkan och konkurrens i 
ett regionförstoringsperspektiv. I studien är det viktigt att välja rätt metod för att 
analysera empirin på ett korrekt sätt. Därefter måste forskaren, utifrån ett kritiskt 
perspektiv, granska sitt resultat och bedöma om det påverkas av valet av metod 
(Jacobsen, 2002, s. 20). Denna uppsats bygger på ett kvalitativt forskningsupplägg, i 
form av semistrukturerade intervjuer och en litteraturstudie för bakgrundsmaterial. 
Den kvalitativa forskningen koncentrerar sig på ord och tolkning och undersökaren 
vill dessutom förstå det sociala sammanhanget (Bryman, 2008, s. 340-341). I denna 
studie är det viktigt att förstå hur kommuner och regionförbund arbetar med centrala 
planeringsfrågor, därför lämpar sig en kvalitativ studie bäst för att bringa fram 
information om deras dagliga arbete.  

För att kunna besvara studiens syfte har det genomförts empiriska studier i form 
av fyra semistrukturerade kvalitativa intervjuer samt insamling och analys av 
vetenskapliga källor, rapporter, dokument från kommunhemsidor och diverse 
informationsmaterial.  

2.1 Fördelar med kvalitativa studier 
Jacobsen (2002) beskriver i sin bok Vad, hur och varför? viktiga nyckelord som kan 
vara till fördel när en kvalitativ undersökning ska genomföras. Dessa nyckelord är 
öppenhet, varierande data, närhet och flexibilitet.   

En kvalitativ undersökning är till stor del en öppen form av forskning med små 
begränsningar i metoden och forskaren får på så sätt in data, eller empiri, av 
varierande karaktär (Kjaer Jensen, 1995, Jacobsen, 2002). Vidare finns det även i en 
kvalitativ undersökning, i detta fall intervjun, en närhet mellan undersökaren och de 
som blir undersökta. Närheten bidrar dessutom till att det blir lättare att nå in på 
djupet hos den eller det som undersöks och på så sätt få fram relevant information till 
undersökningen. Kjaer Jensen (1995) menar även att det är viktigt att den relevanta 
informationen är tillförlitlig och trovärdig för att kunna användas i forskningen. 
Slutligen, finns det även alltid möjlighet att under processen revidera 
problemställningen och datainsamlingsmetoden genom att vara flexibel och gå 
tillbaka och ändra. Detta brukar kallas att ”gränserna blir flytande” (Jacobsen, 2002, s. 
142-143). Den kvalitativa studiens öppenhet och närhet har i denna studie bidragit till 
att insamlad information från intervjuerna med Regionförbundet och kommunerna 
blivit betydligt mer ingående och därmed mer relevant för uppsatsens analys.  
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2.2 Semistrukturerad intervju som metod  
Uppsatsens analys grundar sig på fyra semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Två 
intervjuer har genomförts med Regionförbundet Uppsala län, Toni Jonsson, regional 
utvecklare och Anders Ferdinandsson, infrastrukturstrateg. Vidare har en intervju 
gjorts med Christian Dahlmann, enhetschef för internationell och regional samverkan 
på Uppsala kommun. Den fjärde och sista intervjun genomfördes med Anna Hallberg, 
strategisk samhällsplanerare på Enköpings kommun. De intervjuade tjänstemännen 
arbetar på något sätt med frågor som knyter an till uppsatsens syfte och 
problemställning.  

En semistrukturerad intervju är en intervjuform som är delvis öppen och flexibel. 
Jag som undersökare använde under intervjun en intervjuguide som innehöll olika 
teman, med en uppsättning frågor som behandlades under intervjun. I en 
semistrukturerad intervju är det inte nödvändigt att följa frågorna i den ordning som 
de står på intervjuguiden, utan det går att ändra ordningsföljden om frågorna skulle 
passa in bättre vid ett annat tillfälle. Det finns även plats för uppföljningsfrågor under 
intervjun om det skulle behövas, då jag som undersökare inte måste följa 
intervjuguiden till punkt och pricka (Bryman, 2008, s. 415, 206, Lantz, 2007). I en 
semistrukturerad intervju ligger stor fokus på att låta varje uppgiftslämnare vara unik 
och ge stor frihet, då det inte finns några specifika svarsalternativ att välja mellan, 
utan det går att utforma sina svar fritt efter hur personen väljer att svara på frågorna. 
Det är dessutom viktigt att lägga stort fokus på respondenten och hur denna person 
tolkar frågorna i intervjuguiden. Fokus ska ligga på det som upplevs vara viktigt för 
den intervjuade personen (Bryman, 2008, sid. 415, Jacobsen, 2002, s. 142).  

Då uppsatsens syfte är att undersöka hur samverkan sker och hur en 
konkurrenssituation kan uppstå mellan kommuner i en region, var det viktigt för mig 
som undersökare att intervjuformen var öppen och flexibel för att respondenterna inte 
skulle vara begränsade när de skulle svara på frågorna, vilket kan leda till att jag inte 
får in tillräckligt med information. Stor vikt låg vid att låta respondenterna känna sig 
närvarande och på så sätt blev det en avslappnad intervju där respondenten gav 
upplysande svar.  

 
2.2.1 Intervjuguide  
I en semistrukturerad intervju är det viktigt att inför varje intervjutillfälle utarbeta en 
intervjuguide. Guiden ska vara uppbyggd så att respondenten kan känna sig bekväm 
och avslappnad genom hela intervjun. Det ska tydligt framgå vilka som är de centrala 
temana i studien och med hjälp av dessa ska det utformas understående frågor som 
hjälper till att besvara de viktigaste områdena i uppsatsen. Dessa områden besvaras 
bäst då intervjufrågorna knyts an till syftet och problemställningen i uppsatsen 
(Dalen, 2011, s. 31-32). I studiens intervjuer berördes temana samverkan, konkurrens, 
attraktivitet, infrastruktur och näringsliv, beroende på tjänstemännens arbetsområde. 
Dalen (2011) talar om en områdesprincip som beskriver hur en intervjuguide ska 
utformas för att inte påverka respondenten negativt. Enligt denna princip är det viktigt 
att de inledande frågorna inte på något sätt är känsloladdade, utan de ska fungera som 
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öppningsfrågor som ligger i periferin, vilket kan vara bakgrundsinformation som ålder 
och vad personen arbetar med. Efter inledningsfrågorna kan intervjuaren sedan börja 
arbeta sig inåt till de centrala temana som uppsatsens syfte bygger på och som tycks 
vara naturligast för intervjupersonen. Avslutningsvis krävs det åter igen att frågorna 
öppnas upp och att fokus ligger på det mer övergripande (Lantz, 2007, Dalen, 2011).  

I studien var tanken med intervjuerna att få fram användbar och relevant 
information gällande det aktuella ämnet. Därför valde jag att använda mig av denna 
områdesprincip när utformning av intervjuguider skedde. Inledningsvis ställdes frågor 
om respondentens arbetslivserfarenheter och arbetsuppgifter på arbetet. Sedan ställdes 
frågor gällande temana som formulerats. I slutet av intervjuerna blev det ett mer öppet 
samtal där respondenten berättade om deras arbete. Till varje intervjutillfälle 
utformades olika guider, med undantag för intervjuerna med kommunerna, då samma 
frågor i intervjuguiden användes för att kunna jämföra hur kommunerna arbetar med 
samverkan och konkurrens i regionen.  

Intervjuguiderna hade som sagt olika teman beroende på avsikten med intervjun 
och respondenternas yrkesroll. Den första intervjun med Toni Jonsson, regional 
utvecklingsledare på Regionförbundet, hade som mål att få en övergripande bild om 
hur samverkan och konkurrens fungerar mellan kommuner i regionen. Den andra 
intervjun, som genomfördes med Anders Ferdinandsson, infrastrukturstrateg, hade 
som syfte att finna klarhet i hur kommunerna tillsammans med Regionförbundet 
arbetar för den framtida infrastrukturen i länet. Intervjuerna som utfördes med 
Christian Dahlmann, enhetschef för internationell och regional samverkan på Uppsala 
kommun och Anna Hallberg, strategisk samhällsplanerare på Enköpings kommun, 
hade syftet att undersöka hur kommunerna såg på arbetet med samverkan och 
konkurrens, samt hur de arbetade i de centrala samarbetsfrågorna infrastruktur och 
näringsliv.   

2.3 Litteraturstudier  
Litteraturen som använts i studien består av böcker, rapporter, dokument från 
kommunhemsidor och Regionförbundet och diverse informationsmaterial, för att 
kunna göra en bakgrundsbeskrivning till de aktuella ämnena och begreppen som 
behandlas. En viss del av litteraturen består av böcker som tidigare funnits med i 
kurser under programmet och därför anser jag att den är relevant för min studie och 
har en stor trovärdighet då den tidigare använts som kurslitteratur.  

Därtill har relevanta vetenskapliga artiklar använts. Internetkällor som använts 
består till mestadels av dokument i form av publikationer som hämtats från de 
undersökta exemplens hemsidor. Sådana publikationer benämner Bryman (2008) för 
officiella dokument, vilket innebär att företag och organisationer själva väljer ut och 
publicerar de dokument som ska finnas tillgängliga för allmänheten. Då kommunerna 
och Regionförbundet har valt att publicera rapporterna, finner jag stor tillförlitlighet 
eftersom de representerar sig själva. Bryman (2008) beskriver även via Scotts (1990) 
att det är viktigt att beakta vem som har skapat webbsajten som används. Då denna 
uppsats grundar sig på dokument från offentliga aktörer såsom Regionförbundet och 
kommuner, anses det finnas trovärdighet i deras material. 



9	  
	  

2.4 Urval  
Intervjuerna i studien har valts ut och genomförts med personer som arbetar på ett 
eller annat sätt med planeringsfrågor som rör kommuners arbete med samverkan och 
eventuella konkurrenssituationer. Materialet som använts har sorterats och valts ut så 
att det främst passar för att kunna besvara de aktuella frågeställningarna.  

Intervjuerna grundas på ett målinriktat urval, där avsikten är att urvalet ska 
stämma överens med forskningsfrågorna. Som undersökare valde jag ut och tog 
kontakt med personer som önskades att intervjua med, vilket Bryman (2008) menar 
målinriktning. I detta fall har urvalet gjorts utifrån vilken yrkesroll personerna har och 
hur de är kopplade till studiens huvudsakliga syfte. När urvalet gjordes var det 
väsentligt att hitta informanter som kunde bidra med så mycket information som 
möjligt till studiens ämne om samverkan och konkurrenssituationer. Jag var därför 
noga med att välja ut och ta kontakt med lämpliga tjänstemän. 

I detta sorts urval är det nästan omöjligt att veta hur många personer som krävs 
för att uppnå teoretisk mättnad. Med teoretisk mättnad menar Bryman (2008) att det 
krävs ett visst antal intervjuer för att få tillräckligt empiriskt material för att kunna 
svara på frågeställningarna på ett tillförlitligt sätt. Då studiens omfattning har varit 
begränsad, har jag valt att genomföra fyra stycken intervjuer.  

2.5 Genomförande, bearbetning och egna reflektioner   
Bryman (2008) belyser att kvantitativa forskare har en åsikt om att resultatet i en 
kvalitativ forskning kan bygga på uppfattningar som den kvalitativa forskaren upplevt 
från den undersökta personen. Det blir då automatiskt ett missvisande resultat där 
fokus ligger på vad som anses vara betydelsefullt för det som undersöks, snarare än 
att belägga hur det verkligen är. I de genomförda intervjuerna har stor fokus legat på 
att jag som undersökare ska vara objektiv, för att inga uppfattningar jag känt eller 
märkt under intervjun ska påverka studiens resultat.   

Kritikerna har även en åsikt om att ett litet stickprov inte kan utgöra ett resultat 
för hela populationen (Bryman, 2008, s. 368-369). I studien bidrog de fyra 
intervjuerna med en stor mängd information gällande samverkan och 
konkurrenssituationer, vilket sedan kunde kopplas till studiens teoretiska ramverk. På 
så sätt behövdes inte fler intervjuer genomföras, då jag fick in tillräcklig information 
från Regionförbundet och kommunerna i länet.   

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon, med godkännande från respondenten 
och samtidigt fördes anteckningar, efteråt transkriberades varje intervju. De tre första 
intervjuerna ägde rum på tjänstemännens arbetsplatser och den sista intervjun utfördes 
på ett kafé i Uppsala, vilket kan kännas som en för offentlig plats, men som 
intervjuare upplevde jag att båda tillvägagångssätt fungerade bra. Efter 
transkriberingen gjordes en genomgång av materialet där jag analyserade och strök 
under det som var av betydelse från svaren. Det gick här att finna likheter och 
samband bland intervjupersonernas svar. En analys genomfördes även av litteraturen 
som tagits fram, med temana i åtanke för att sedan finna samband med intervjusvaren. 
Då intervjuguiden var utformad i olika teman, valde jag att använda mig av dessa 
även i studiens analysdel. I varje tema samlades den utvalda informationen från 
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respondenterna i form av resonemang och passande citat. Denna information 
diskuterades sedan med den analyserade litteraturen från studiens bakgrunds- och 
teoridel.  

Trots kritik mot detta tillvägagångssätt valdes en kvalitativ undersökning då det 
kändes mest väsentligt för denna studie.    

3. FRÅN STATLIG STYRNING TILL KOMMUNAL 
SJÄLVSTÄNDIGHET  
 
I detta kapitel ges en bakgrundsbeskrivning av hur svenska kommuner fått ett större 
inflytande i planerings- och utvecklingsfrågor. Den första delen behandlar hur statens 
roll minskat i samhället, därefter i del två beskrivs hur kommunernas roll har ökat och 
hur de har blivit alltmer självständiga i den svenska politiken.  

3.1 Statens minskade roll 
Sedan en lång tid tillbaka har staten haft det största ansvaret för den regionala 
utvecklingen i landet genom att länsstyrelserna i respektive län haft det huvudsakliga 
ansvaret för utvecklingsfrågor (Rakar & Tallberg 2013). Länsstyrelsernas centrala 
uppgift under denna tid var att vägleda och fördela landets resurser till de prioriterade 
kommunblocken (Andersson et al. 2008, s. 15). En stark stat med en stark central 
planering kunde utmärka den dåvarande styrningen i landet (Rothstein & Vahlne 
Westerhäll, 2005). Industrialiseringen och urbaniseringen i Sverige anses ha sin grund 
från mitten av 1800-talet, vilket ledde till att järnvägen utvecklades och på så sätt 
integrerade landets territoriella delar. Denna utveckling fortsatte in på 1900-talet och 
sammanförde svenska staten med landets andra delar (Andersson et al. 2008, s. 13).  

Under 1900-talet har landets kommungränser omorganiserats två gånger. Båda 
gånger genom svenska statens initiativ. Dessa organiseringar har påverkat 
kommunernas territoriella gränser, i form av sammanslagningar som vidare bidragit 
till att kommunerna blivit färre. Sammanslagningarna har lett till att kommunerna fått 
en större territoriell yta och befolkningen, samt skatteunderlaget i kommunen har 
ökat. Efter sammanslagningen blev ansvarsuppgifter som tidigare legat på staten, i 
större utsträckning kommunernas ansvar. Vidare medförde 1900-talet även en rad 
olika ekonomiska kriser och lågkonjunkturer, vilket ledde till att Sverige fick ett 
större beroende till omvärldens utveckling. Staten fick under 1980-talet ett större och 
ökat intresse för kommunal samverkan, vilket de tidigare sett som ineffektivt och som 
bidrog till att planeringsprocesserna blev långdragna (Gossas, 2008a, Tillväxtanalys, 
2011).  

Gossas (2008a) belyser tre viktiga steg som staten skulle utföra i den kommunala 
utvecklingen, då de började se samverkan som en lösning istället för ett hinder i den 
offentliga sektorn. Det första steget innebar att länsstyrelsens kontroll över 
kommunalförbunden i landet upphävdes och blev till ett kommunalt inflytande. Det 
andra steget för staten innebar att det formulerades många nya samverkansreformer i 
lagen. De lagar som fanns påverkades av den dåvarande kommunallagen och 
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försvårade för kommunerna när det gällde att sälja tjänster och samverka om 
myndighetsutövning över kommungränserna. Det gjordes därför flera utredningar 
som behandlade förhållandet mellan staten och kommunerna, vilka öppnade upp för 
samverkan kring olika frågor. En ny lag tillkom även i landet, som berörde de 
regionala samverkansorganen. Kommunerna i varje län fick ta ansvar för delar som 
från början varit länsstyrelsens uppgifter. Det tredje steget som visade på att staten 
fått ett ökat intresse för kommunal samverkan var att de tillsatte nya kommittéer och 
arbetsgrupper, vars uppgifter var att påverka och fördjupa sig i kommunernas arbete.  

Under 1990-talet växte det fram en ny syn på den regionala utvecklingen och 
utvecklingspolitiken infördes i landet. Den regionala utvecklingen innebar att statliga 
uppgifter som tidigare varit länsstyrelsernas uppgifter, överfördes till kommunerna 
och landstingen i landet. Detta gjordes genom att försöksverksamheter inleddes i 
Skåne och Västra Götaland med fokus på utökat regionalt ansvar och 
tillväxtfrämjande åtgärder (Rakar & Tallberg, 2013, SOU 2002:101). Kommunerna 
och landstingen fick ett större ansvar gällande beslut som rörde utvecklingen i 
regioner och på så sätt hamnade demokratin närmare medborgarna och bidrog till att 
de kunde kräva ett större politiskt ansvar (SOU, 2000:85). Den regionala utvecklingen 
växte även fram då kommunernas verksamheter inte längre höll sig inom de 
territoriella kommungränserna, utan de började alltmer sträcka sig över de lokala 
gränserna, vilket gjorde kommunerna till regionala aktörer. Den nya riktlinjen låg nu 
på att hela landets tillväxt skulle utvecklas tillsammans, och inte bara vissa utpekade 
geografiska områden. En annan påverkande faktor var dessutom kommunens ledning 
som började tänka, planera och agera utifrån det regionala perspektivet (Gossas 
2008a, Tillväxtanalys, 2011). De främsta frågorna som kommuner i regionerna valde 
att samverka inom gällde sysselsättnings- och näringslivsfrågor. I dessa frågor var det 
vanligt att näringslivet och andra organisationer ingick som parter (SOU, 2000:85). 

Många framställningar av den nya regionalismen tyder på att ett ständigt 
utökande och konstruerande av regionen bidrar till ekonomiskt välstånd och en god 
demokrati för det lokala styrandet (Amin, 2004, s. 35). Detta kan ses som en motsats 
till hur landet tidigare styrts, då kommuner genom dagens decentralisering fått mer 
makt och ett större inflytande i en rad olika utvecklings- och planeringsfrågor 
(Andersson et al. 2008). De självreglerande kommunsystemen som finns idag har 
alltså genom kommunernas samverkan fått möjlighet att planera och agera på eget 
initiativ, i form av starkare handlingsplaner. Staten har dessutom genom 
decentralisering av makt bidragit till ett effektiviserat samhälle där kommuner fått ett 
större ansvar i frågor som infrastruktur, regional planering och delar av ekonomin. 
Kommunal samverkan kan dessutom leda till en rad olika stordriftsfördelar, med detta 
menas att kommuner delar på en eller flera verksamheter tillsammans. I sin tur bidrar 
detta till att kostnaderna blir mindre för den enskilda kommunen (Gossas, 2008a, s. 
105-106, Tillväxtanalys, 2011).  

Kommunal samverkan och även samverkan med andra aktörer, såsom företag och 
intresseorganisationer har under 2000-talet börjat ses som ännu en strävan mot 
regional utveckling. Denna samverkan har dessutom skapat handlingskraftiga aktörer 
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i kommunerna, som i sin tur har vävt samman arbetsmarknaden. Aktörerna, bland 
annat regionförbund och landsting, ansvarar idag för tillväxt- och utvecklingsfrågor i 
kommunöverskridande regioner (Gossas, 2008a). Dagens regionala utveckling har 
därmed bidragit till att lokala och globala processer smälter samman i en större 
omfattning än förut (Andersson et al. 2008, s. 7). De befintliga arbetsmarknaderna 
knyts samman till en större region och bildar en så kallad regionförstoring. I denna 
regionförstoring kan kommuner inleda förhandlingar om pågående utvecklingsfrågor 
med statliga myndigheter, företag och även EU-nivå (Gossas, 2008a). Allen och 
Cochrane (2007) belyser även det här då de högst beslutande organen och 
organisationerna, samt myndigheter har ett ömsesidigt beroende mellan varandra i 
komplexa planeringsfrågor. Denna nya utveckling innebär alltså att en nation idag 
styrs i flera nivåer, vilket även medför att det finns myndigheter inom alla geografiska 
nivåer. Detta flernivåstyre skapar ett slags beroende där nationens alla nivåer deltar i 
en mängd olika politik- och planeringsfrågor.   

3.2 Kommunernas självständighet  
Kommunernas uppgifter i samhället är idag en viktig förutsättning för den svenska 
välfärdspolitiken och fungerar som välfärdsstatens förlängda arm.	   Kommunerna 
fungerar idag som en självstyrande enhet, samtidigt som de är en del av nationalstaten 
(Montin, 2011). Medborgarna påverkas varje dag av kommunens arbete, då de har det 
största ansvaret för bland annat sjukvård, skola och andra samhällstjänster. Direktiv 
från staten i form av lagar gäller för alla kommuner i landet, men utöver dessa 
direktiv har det kommunala självstyret rätt till sina egna självständiga beslut (SKL, 
2014a). Beslut som fattas på den kommunala nivån ska ses som främjande för 
kommunens medborgare och tillgodose deras behov och önskemål för framtiden. Det 
är därför viktigt att den lokala och regionala demokratin har en frihet i sina beslut, för 
att kunna behålla ett starkt kommunalt självstyre och utveckla ett fungerande samhälle 
med gemensamma resurser (SKL, 2014b).  

Då kommuner bildar starka kommunala självstyren minskar även deras beroende 
av staten (Montin, 2011). Amin (2004, s. 35-36) menar precis som Montin att detta 
leder till en förbättring för det lokala självstyret och en vinst i form av demokrati, då 
den lokala nivån succesivt kan börja klara sig själv och bryta sig loss från statens 
kontroll. Med hjälp av samverkan med andra organisationer, såsom 
frivilligorganisationer, andra kommuner, näringslivet och EU kan kommunen ta till 
vara på egna resurser och ingå i olika nätverksformer som gynnar deras utveckling. 
Frågor som berör den regionala ekonomiska utvecklingen är frågor som kommuner, 
regionförbund och landsting ofta samarbetar kring för att kunna tillgodose samhället, 
inte minst i de processer som bland annat lett till regionförstoring (Montin, 2011).  
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4. TEORETISKT RAMVERK 
 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk som ligger till grund för att 
kunna jämföra och finna likheter med genomförda intervjuer. I den inledande delen 
ges en beskrivning av begreppet regionförstoring, därefter redogörs det för hur 
kommuner arbetar med samverkan och tänkbara konkurrenssituationer som uppstår. 
Sist ges en större inblick i de centrala samarbetsfrågorna, infrastruktur och näringsliv, 
som kan kopplas till både samverkansprocesser och konkurrenssituationer.   

4.1 Regionförstoring   
De territoriella gränser som utgör gränsen mellan kommuner har under de senare 
decennierna alltmer luckrats upp. Med detta menar Amin (2004) att gränserna alltmer 
tränger igenom varandra. Denna genomträngning kan knytas samman till dagens 
ständigt utvecklade globalisering där de rumsliga gränserna inte längre nödvändigtvis 
behöver sammanfalla med administrativa gränser. Med denna förändring blir det allt 
vanligare att människor pendlar längre sträckor och över kommungränser för att 
komma till arbetet, och det krävs då också en hållbar infrastruktur som bidrar till att 
kommunikationerna effektiviseras (SKL, 2008). Tidigare låg stor fokus på orter som 
utgjordes av ett sorts näringsliv, vilket innebär att ortens näringsliv oftast bara 
innefattade ett sorts yrke, men utvecklingen har bidragit till att byggnationen ökat i 
form av sammanlänkade vägar mellan orter, vilket också gör att mångfalden i de 
lokala arbetsmarknadsregionerna ökar och näringslivet utgörs idag av olika 
verksamheter och yrken (Andersson et al. 2008, s. 20). Denna sammanlänkning 
skapar även som nämnts i studiens bakgrundsdel, demokratiska möjligheter då 
politiken alltmer luckras upp. Aktörerna blir fler och på så sätt expanderar 
mångfalden och får en större omfattning (Rosenau, 2004, refererad i Allen & 
Cochrane, 2007). 

Enligt Westholm (2008) utgör regionförstoringen kärnan i den regionala 
tillväxtpolitiken. Begreppet innebär att den dagliga pendlingen ökar, och därmed 
expanderar också befintliga arbetsmarknader. Föreställningen är att 
arbetsmarknadsregioner som expanderar, också blir starkare. Med starkare regioner är 
avsikten att regionen själv ska lösa problem som uppstår på regional nivå då de blir 
alltmer självständiga från staten. Amin (2004, s. 36) visar på att i dagens moderna och 
ständigt utvecklande värld bygger det regionala inflytandet som sker över gränser 
genom nätverk och affärer som utgår från och anpassas till regionernas engagemang, 
snarare än på antaganden att det finns geografiska områden som enbart lokala aktörer 
ska hantera och kontrollera. Vidare antyder Amin att det inte går att definiera 
regionala territorier som kommuner tillsammans ska styra över, utan det förefaller 
snarare i deras intressen i olika frågor. I detta sammanhang syns även här den 
decentralisering som tagit fart på 1990-talet (Andersson et al. 2008, s. 24). Gossas 
(2008b) menar att det finns en föreställning om den funktionella regionen och dess 
regionförstoring. Denna föreställning skapas av regionens invånare då de börjar bli 
alltmer mobila, vilket kräver en ständig utveckling av bland annat infrastrukturen. Det 
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blir därför viktigt för såväl kommuner, som regioner och stat att underlätta denna 
utveckling och bidra till en effektiv pendling för människor.  

När regionförstoring sker i en region eller i ett län måste kommuner skapa någon 
slags samverkan. Gossas (2008b) redogör för Länsstyrelsen Uppsala läns användning 
av begreppet ”governance” för att förklara den pågående samverkan i landet, med 
governance menas förmåga till styrande samverkan mellan alla de aktörer i regionen 
(inklusive näringsliv och ideell sektor) som utövar påverkan på utvecklingen, 
(Länsstyrelsen Uppsala län, Remissvar 2007:10, s. 10, via Gossas 2008b, s. 47). Med 
andra ord har den ständigt pågående pendlingen mellan kommuner i Sverige varit en 
starkt bidragande orsak till regionförstoring, och den ökande och förbättrade 
kommunikationen mellan kommungränser medverkar till en stor tillväxt för 
kommunerna. Tidigare var det viktigt för människor att bostaden och arbetet hade ett 
relativt kort avstånd mellan varandra, men idag ser människor det ur en annan 
synvinkel då även andra viktiga aspekter påverkar var de väljer att bosätta sig, och 
inte bara närheten till arbetet (SKL, 2008). Gossas (2008b) hävdar därför att 
grundtanken är en effektiv och snabb pendling, vilket medför att människor inte 
behöver flytta till arbetskommunen, utan får möjligheten att bosätta sig i en kommun 
och arbeta i en annan. Denna möjlighet bidrar också till att bostads- och 
arbetsmarknadens geografiska yta expanderar. 

SKL (2008) beskriver i sin rapport Pendlare utan gränser? att många faktorer 
påverkar människors val av in- och utpendling mellan kommuner. Exempelvis är det 
viktigt att titta på hur kommunens geografiska storlek, befolkningstäthet och lokala 
arbetsmarknad ser ut. En annan påverkande faktor är hur boendepriserna står i relation 
till lönenivåer. Det är dessutom viktigt att kommunerna har en väl fungerande 
infrastruktur med goda kommunikationer, som ger den tidigare nämnda möjligheten 
för människor, att välja en arbetsplats i en närliggande kommun. Effektiva 
kommunikationerna bidrar till en lättare förflyttning, vilka i sin tur medför att området 
växer och att avstånden mellan kommunerna i praktiken minskar. Kommunerna binds 
även samman med varandra och bidrar till bättre tillgänglighet och närhet när 
regionen expanderar (Mälardalsrådet, 2002).  

Amin (2008, s. 42-43) visar att städer och regioners relationer blir som en slags 
kraftkälla, med detta menas att det bildas en demokratisk energi som får medborgarna 
att bli alltmer medvetna om vad som händer i vardagens globala sammanhang. Den 
geografiska närheten hjälper dessutom regionen att minska kostnaderna då det finns 
en rad olika fördelar och förutsättningar i varje enskild kommun. Montin (2011) 
beskriver en interorganisatorisk tes, vilket innebär att ett samarbete med kommuner 
och andra organisationer ger en vinnande effekt. I större regioner blir det allt 
vanligare att kommuner ingår i olika slags nätverk med andra organisationer. Det 
öppnas då en möjlighet för kommuner att erhålla en expanderande arbetsmarknad där 
företagen kan rekrytera nödvändig kompetens för arbetet (Gossas, 2008b).  

4.2 Samverkan och konkurrens  
Det har på senare år blivit allt vanligare för kommuner att samverka med varandra, 
och detta sker i de flesta fall mellan kommuner och landsting/regioner inom ett län. 
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Många kommuner i Sverige minskade under tidigare år i befolkning och krävde 
därför en kommunal samverkan för att gynna den framtida utvecklingen. Den 
ekonomiska situationen förtydligade att det fanns gemensamma behov i kommunerna 
för att bringa fram effektiva lösningar. Dessa lösningar kunde bidra till att mångfald, 
kompetens, tillgänglighet, kvalitet och valfrihet främjade utvecklingen 
(Finansdepartementet, 2001, SOU, 2000:85). Under senare år har även den 
kommunala samverkan byggt på en effektiv resursanvändning som gett kommunerna 
stordriftsfördelar. Ett sådant samarbete blir betydligt mer resultatrikt, än om varje 
kommun skulle sköta varje uppgift på egen hand (Montin, 2011, SOU 2007:10). Det 
finns därutöver en positiv upplevelse av samverkan som när svåra beslut uppstår i en 
kommun, då andra kommuner i den kommunala samverkan kan hjälpa till och stödja 
detta beslut, samt att kommunerna tillsammans kan utbyta erfarenheter med varandra 
och på så sätt finna nya former av utveckling (Finansdepartementet, 2001).   

Amin (2004, s. 42) pekar på att det finns ett representativt antagande om att 
regioner ska fokusera på frågor som gäller det lokala, medan den nationella 
regeringen ansvarar för större angelägenheter. Kommunernas roll i samhället är därför 
central och har stor påverkan på hur landets tillväxt ser ut, och de står idag för mer än 
hälften av de offentliga investeringarna i Sverige. Deras centrala roll bidrar därutöver 
till ett självständigt arbete på den lokala nivån, där den lokala demokratin blir starkare 
(Häggroth & Andersson, 2012).  

Det finns dessutom fördelar för kommuner emellan att föra ett samarbete inom 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket leder till en starkare 
samverkan på det näringspolitiska området. Det har förutom det här blivit alltmer 
vanligt för kommuner med delad länsgräns att samverkan sker i nätverk över gränsen, 
i form av flöden, varor och pengar, information, människor, trafik- och 
infrastrukturplanering, samt kommunikationer. Utan att på något sätt samverka med 
de stora regionerna och andra län kan kommuner känna sig utanför gemenskapen och 
därför väljer de oftast att i någon fråga ingå i samverkan. När det gäller landsbygds- 
och glesbygdskommuner finns det inte ett lika stort intresse av samarbete, utan där 
sker det en mer decentraliserad form av samverkan med befintliga industrikommuner 
(Pierre, 1992, Andersson et al, 2008, SOU, 2007:10).  

Näringspolitiska frågor mellan kommuner kan ofta vara känsligare än andra 
frågor och kräver en ständig dialog mellan ett stort antal aktörer. Denna känslighet 
kan bero på att en samverkan ökar kommuners näringspolitiska effektivitet, vilket 
leder till att de kan mobilisera betydligt mer resurser till både kommunen, regionen 
och hela landet, men det gäller även när kommuner ska locka till sig arbetskraft och 
resurser från närliggande kommuner. Det lokala näringslivet styrs idag av samma 
regelverk, men trots det finns det stora skillnader mellan grannkommuner och 
kommuner i sig som har samma förutsättningar. Samtidigt som kommuner vill 
samverka inom en rad olika frågor är de med andra ord också varandras konkurrenter 
i frågor som gäller etablering av nya företag och statliga myndigheter (Pierre, 1992, 
SOU, 2007:10, Laurent et al, 2007). Kommuner utmärks alltså inom det 
näringspolitiska området som både samarbetspartners och till viss del konkurrenter. 



16	  
	  

När det gäller företagsetablering är det kostnadskrävande för en enskild kommun, 
men samtidigt råder det osäkerhet för en enskild kommun att använda sig av andra 
kommuner (Pierre 1992).  

Dock belyser Pierre (1992) även att konkurrensen mellan kommuner ibland kan 
leda till något positivt. Den lokala effektiviteten ökar då kommuner och regioner 
konkurrerar om offentliga och privata investeringar. Den lokala servicen i kommuner 
kan också få positiva effekter av denna sorts konkurrens. Andersson (2002) menar 
även på att konkurrens på kommunal nivå i form av en effektiv resursanvändning 
måste gå hand i hand och på så sätt främja kommunerna.   

4.3 Centrala samarbetsfrågor – infrastruktur och näringsliv  
4.3.1 Infrastruktur 
Staten och kommunerna har på grund av den ständigt pågående regionförstoringen, 
sett ett behov och fått ett stort intresse i planeringsfrågor gällande den regionala 
fysiska planeringen. Idag ligger det huvudsakliga ansvaret av transportinfrastrukturen 
i Sverige hos staten, men det har blivit allt vanligare att berörda kommuner väljer att 
ingå i aktuella projekt och medfinansiera, det kan bland annat gälla investeringar i 
järnväg och i vägar som ägs av staten. Då det ofta sker att kommuner är med och 
finansierar projekten, har det blivit alltmer vanligt att staten och kommunerna 
förhandlar redan innan staten börjar arbetet med de stora infrastrukturinvesteringarna. 
När det gäller fördelningen av ansvaret har de regionala organisationerna ett ansvar 
som kollektivtrafikmyndigheter, samt den regionala infrastrukturen och länsplanerna 
tillsammans med samverkansorganen (Olsson, J. & Johansson, U, 2014). När små 
kommuner vill utöka och förbättra infrastrukturen inom kommunens gränser är det en 
stor fördel för dem att samarbeta med andra närliggande kommuner. Mindre 
kommuner saknar ofta de resurser som behövs till större projekt, vilket medför att de 
inte kan hantera de uppgifter och intressen som finns. För att kunna förbättra och 
utveckla infrastrukturen bidrar en kommunal samverkan till fler resurser och ett större 
kapital (Gossas 2008a).   
 
4.3.2 Näringsliv 
Gällande näringslivsfrågor berör de både den lokala, regionala och nationella nivån  
(Olsson, J. & Johansson, U, 2014). Kommuners näringslivsfrågor kan fungera både i 
samverkan med andra kommuner, samtidigt som det uppstår en konkurrenssituation i 
frågan (Falkerby & Westholm, 2008). Amin (2004, s. 35-36) menar att det finns ett 
starkt samband mellan politiken och ekonomin i den samtida regionalismen, och 
denna bidrar till att den lokala ekonomin integreras i form av kluster och lokala 
kunskapsöverföringar. Ett stort uppdrag för kommunerna blir genom dessa 
klusterbildningar, samt entreprenörsutbildningar och en rad olika nätverk skapa goda 
förutsättningar för näringslivet, samtidigt som det blir mer tänkbart att nya produkter 
utvecklas på den lokala nivån. Dessa förutsättningar för kommunerna minskar deras 
beroende av ett ständigt statligt stöd (Olsson, J. & Johansson, U, 2014, Pierre, 1992, 
Malmberg, 2002). När det bildas kluster med likartade företag i samma bransch i 
kommunerna, blir det automatiskt att företag anstränger sig mer i form av ett intensivt 
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arbete som sporrar varandra och som bidrar till utveckling. Företagens information 
och kunskap sprids på den lokala nivån och på så sätt blir kommunen starkare utåt 
mot omvärlden (Malmberg, 2002).  För att detta ska fungera hjälper även landets 
regioner, landsting och andra samverkansorgan till med finansieringen. Det här är ett 
stort stöd för kommunerna för att kunna locka till sig nya företag som kan få 
möjligheten att skapa nya kontakter på arbetsmarknaden (SKL, 2014). Denna 
ansträngning ökar dessutom kommunernas innovationsförmåga som stimuleras och 
bidrar till en så kallad rivalitet mellan lokala och regionala aktörer (Malmberg, 2002).  

Varje enskild kommun arbetar också med att skapa en attraktiv miljö, där 
näringslivet ständigt kan utvecklas. I frågor som dessa är det därför viktigt att 
kommuner kan framträda som egna aktörer på marknaden. Men näringslivsfrågor 
fungerar även som grund för samarbete mellan flera kommuner, då geografiska 
områden växer och bildar nya regionala institutioner som börjar konkurrera på den 
internationella nivån. Denna samverkan på högre nivå sätter in dem i 
globaliseringstanken och frågor på lokal nivå blir allt viktigare och har en större 
påverkan på omvärlden (Falkerby & Westholm, 2008). Malmberg (2002) menar 
också att näringslivets utvecklingskraft ökar när företagen i kommunen etableras i 
samma miljö. De får dessutom genom globaliseringstanken en ständig press från 
omvärlden och börjar därför tänka och agera på den regionala och globala skalan.  

Falkerby & Westholm (2008) redogör för vikten av näringslivsfrågor i 
kommuner. För varje enskild kommun är frågorna centrala och intresset för att 
utveckla dem baseras på tre huvudsakliga uppgifter. Den första uppgiften innebär att 
det är viktigt för varje enskild kommun att skapa personliga nätverkskontakter för att 
vidare kunna skapa goda förutsättningar för det befintliga näringslivet. Den andra 
uppgiften innebär att ett ständigt utvecklande av nya verksamheter i kommunen bidrar 
till ett bättre samarbete med andra kommuner, i detta läge är EU:s strukturfonder en 
viktig förutsättning, vilka syftar till att minska ekonomiska och sociala skillnader 
mellan medlemsstater och olika regioner (Länsstyrelsen, 2014). Den tredje och sista 
uppgiften gäller marknadsföringen i kommunen, som ska vara riktad utåt mot 
omvärlden, och på så sätt blir det lättare för kommunen att finna partners i olika 
frågor. Det gynnar även den enskilda kommunen att samarbeta med andra kommuner 
när det gäller marknadsföring, då de tillsammans blir mer kraftfulla och resurserna 
blir fler, vilket gör att de kan påverka på andra nivåer och inte bara på den lokala 
(Falkerby & Westholm, 2008).   

Sammanfattningsvis ger det teoretiska ramverket en förståelse i hur människor 
och näringsliv blivit alltmer mobila, vilket har lett till att kommungränser luckrats upp 
och planeringsfrågor har börjat hanteras på regional nivå. Gällande kommunal 
samverkan och konkurrens finner vi många fördelar för kommuner att föra ett 
samarbete, då det blir resurseffektivt, vilket leder till stordriftsfördelar. Gällande 
konkurrenssituationer kommuner emellan kan det uppstå när det kommer till känsliga 
frågor som företagsetablering. Dock kan konkurrensen samtidigt leda till något bra för 
kommuner, då den lokala effektiviteten ökar. Angående infrastrukturfrågor har det 
blivit alltmer vanligt att kommuner samverkar på regional nivå, då frågorna sträcker 
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sig över kommunala gränser och på så sätt blir för stora att hantera för en enskild 
kommun. Näringslivsfrågor är frågor som dels måste hanteras inom kommunen för att 
stärka företagsklimatet, och dels måste fungera i samarbete med regionens andra 
kommuner, då de tillsammans blir starka utåt mot omvärlden.  

5. REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN 
  
Nedan presenteras vad Regionförbundet Uppsala län är och vad de arbetar med i 
regionen. Den första delen ger en övergripande bakgrund av Regionförbundet och hur 
de arbetar med utvecklingsfrågor i länet. I denna del ges också en kort beskrivning av 
de två studerade kommunerna, Uppsala och Enköping. Den andra delen redogör för 
Regionförbundets vision och hur de arbetar för att 2030 kunna uttala sig som Europas 
med attraktiva kunskapsregion.  

Uppsala läns Regionförbund bildades 2003 av de åtta kommunerna Uppsala, 
Enköping, Tierp, Knivsta, Heby, Älvkarleby, Östhammar och Håbo, samt Landstinget 
i länet, och är en politiskt styrd organisation. Förbundet fungerar som ett 
samverkansorgan och deras huvudsakliga uppgift grundas på ett statligt uppdrag. Den 
centrala uppgiften för Regionförbundet är att ta hand om de regionala 
utvecklingsfrågorna i länet. Den andra centrala uppgiften är att driva en forsknings- 
och utvecklingsverksamhet inom socialtjänsten och andra berörda verksamheter som 
ingår i hälso- och sjukvården. Däröver arbetar Regionförbundet också med en rad 
andra utvecklingsfrågor. Exempel på frågor kan vara EU-frågor, infrastruktur, 
näringsliv och samordning av välfärdsområdet. En samordning i utvecklingsprocesser 
är något Regionförbundet lägger stort fokus på och på så sätt bidrar de tillsammans 
med andra lokala och regionala intressenter till en framtida utveckling för hela 
Uppsala län (Regionförbundet, Uppsala län).   

Uppsala kommun, med Uppsala som residensstad, är idag Sveriges fjärde största 
kommun, med ett invånarantal som ständigt ökar. Idag överstiger kommunen 200 000 
invånare. Länsstyrelsen har sitt huvudsäte i Uppsala, vilket gör staden till länets 
residensstad. Uppsala kommun har ett bra geografiskt läge med nära pendlingsavstånd 
till både Stockholm och Arlandas flygplats. Kommunen har två stora universitet, 
Akademiska sjukhuset och ett stort näringsliv där det varje år sker nya 
företagsetableringar (Uppsala kommun, 2013).  

Enköpings kommun har idag ca 40 000 invånare, där hälften av befolkningen bor 
i centralorten och resterande bor i kransorter och på landsbygden. Enköping stad 
utnämner sig till att vara ”Sveriges närmaste stad”, då det finns goda förbindelser och 
bra pendlingsavstånd till ett flertal städer runt om i landet, såsom Uppsala, Stockholm 
och Västerås (Enköpings kommun, 2014). Då Enköpings stad har en ständig 
befolkningsökning jobbar kommunen för att stärka sin attraktivitet och utöka sitt goda 
företagsklimat (Enköpings kommun, 2013). 



19	  
	  

5.1 Uppländsk drivkraft 3.0  
Vart fjärde år tar kommunerna och Landstinget tillsammans fram en regional 
utvecklingsstrategi, vars namn är Uppländsk Drivkraft. Visionen bakom tredje 
rapporten, 3.0, är fyra olika inriktningar som ska uppnå sina mål till år 2030 
(Regionförbundet, 2013, s. 3). De fyra inriktningarna i visionen utgörs av: en 
innovativ region, vars uppgift är att genom värdeskapande kunskap och ett brett 
näringsliv nå en spets i global konkurrens. En kompetent region, där uppgiften är att 
genom befolkningens förmåga och kompetens bidra till en bättre utvecklingskraft för 
regionen. En växande region vars uppgift är att efter olika behov kunna erbjuda 
bostäder för alla, samt goda och hållbara kommunikationer som ger invånarna i 
regionen goda livsvillkor, och sist en attraktiv region där uppgiften är att på ett 
välkomnande sätt visa upp regionen som trygg och attraktiv för både invånarna, 
besökare och företag (Regionförbundet, 2013, s. 4).  

Den tredje framställningen av Uppländsk drivkraft är framtagen för att skapa en 
så god framtid som möjligt för människor och verksamheter i Uppsalaregionen. 
Denna framställning fungerar som ett svar till staten från kommunerna och 
landstinget, där regionen vill kunna hjälpa EU att bidra till en hållbar och smart 
tillväxt för alla. Tanken bakom denna är också att år 2030 kunna uttala sig den mest 
attraktiva kunskapsregionen i Europa (Regionförbundet, 2013).   

För att uppnå visionen till 2030 krävs det ett stort engagemang från alla parter i 
regionen, vilket bidrar till att både helheten och de olika delarna inom regionen 
förbättras och stärks. Uppsalaregionen har idag många viktiga tillgångar som bidrar 
till den ständigt pågående tillväxten. Kompetens, internationella kommunikationer via 
Arlanda, högspecialiserad sjukvård vid Akademiska sjukhuset och två universitet är 
några av dem. För att uppnå en social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet till våra 
kommande generationer är det viktigt att både offentliga och privata verksamheter i 
regionen planeras över en lång tidshorisont (Regionförbundet, 2013, s. 5).  

6. ANALYS 
	  
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som samlats in från de fyra 
intervjuerna med tjänstemän på Regionförbundet och kommunerna. För att kunna 
göra en sammankoppling och finna likheter i respondenternas svar används också 
bakgrundsinformationen och teori som presenterades i tidigare kapitel. För att förstå 
tjänstemännens arbete med frågor som rör samverkan och eventuella 
konkurrenssituationer som kan uppstå i ett regionförstoringsperspektiv, ställdes det 
dessutom frågor till respondenterna angående de centrala samarbetsfrågorna 
infrastruktur och näringsliv. Kapitlet utgör olika teman som varit centrala i 
intervjuerna, dessa används för att kunna återkoppla till uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  
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6.1 Samverkan  
Regionförbundet fungerar som ett samverkansorgan för de åtta kommunerna och 
Landstinget i länet. Förbundets största uppgift är att ansvara för regionala 
utvecklingsfrågor i länet (Regionförbundet, Uppsala län). Toni Jonsson, regional 
utvecklingsledare på Regionförbundet berättar att deras arbete grundar sig dels i 
uppdrag från staten, där uppgiften är att ta fram ett styrdokument som ger riktningar i 
förbundets arbete, och dels i uppdrag från medlemskommunerna och Landstinget. 
Vidare berättar Jonsson att rollen som samverkansorgan innebär att förbundet inte 
äger alla frågor, personal eller andra resurser, utan arbetet utgår från samverka, stödja 
samt påverka kommunerna med flera att förstå och styra mot de uppsatta målen i den 
regionala utvecklingsstrategin. Flera av utmaningarna är komplexa och drivs med 
större framgång tillsammans i samverkan, som gör arbetet lättare och effektivare för 
alla.  

I uppsatsens bakgrundsbeskrivning framkom det att Sverige har gått från en 
statlig styrning till en alltmer kommunal självständighet. Detta innebar att uppgifter 
som tidigare legat på Länsstyrelsen övergick till kommunerna som fick ett större 
inflytande i planerings- och utvecklingsfrågor (Gossas 2008a). Det blir en väsentlig 
skillnad, då frågorna ägs och beslutas av kommunerna. På så sätt minskar 
Länsstyrelsens uppdrag och frågorna placeras hos kommunerna, i detta fall hos länets 
åtta kommuner och Landstinget (intervju, Jonsson). Jonsson återberättar förändringen 
med orden:   
 

Jag brukar relatera till mig själv, om jag har pengarna i min plånbok, eller mitt plastkort som det 
heter idag, och jag själv kan styra över vart jag vill lägga dem så är det mer kraftfullt, än om jag 
inte har pengarna och måste gå och fråga någon annan om vad de har tänkt sig med mitt liv, får 
jag vara med och tycka till? (Jonsson, Regionförbundet)  

 
Det innebär också att varje kommun i länet måste ha sin egen väg att gå för att nå sina 
mål, då de som ovan nämnts fått ett stort inflytande i planeringsfrågor. Det är en 
betydlig skillnad mellan Uppsala kommun, som är länets största kommun med sina 
cirka 210 000 invånare, jämfört med Älvkarleby kommun som har cirka 9100 
invånare. Kommunerna har olika förutsättningar och därför också olika framtidsmål 
(intervju, Jonsson). Christian Dahlmann, enhetschef för internationell och regional 
samverkan på Uppsala kommun, beskriver att det blir en obalans mellan kommunerna 
då invånarantalen ser så olika ut. Uppsala kommuns roll i länet blir därför mycket 
speciell då den är en viktig aktör i det mellankommunala arbetet och fungerar som 
länets drivmotor.   

I Uppsala län finns det idag två former av samverkan, dels den som kommunerna 
har tillsammans med Landstinget i Regionförbundet, som fungerar som ett 
samarbetsforum för kommunerna, och dels en samverkan inom kommunerna, där 
Regionförbundet inte är inblandat. Den sistnämnda formen riktar sig till den framtida 
demografiska bilden av Sverige, som för kommunerna är en stor utmaning. Andelen 
äldre ökar då vi lever längre, samtidigt som det blir färre som arbetar och betalar 
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skatt, vilket innebär att det i framtiden kommer bli fler att försörja, samtidigt som det 
blir mindre inkomster (intervju, Dahlmann). Kommunerna måste därför börja tänka 
smart och komma på kostnadseffektiva lösningar som kostar mindre, men som 
fortfarande ger samma skickliga service, kan vi då samverka med andra kommuner 
och dela på kostnaderna inom olika områden, kommer det vara viktigt för oss, för att 
klara ekonomin så att säga (intervju, Dahlmann). Denna samverkan är något som kan 
återkopplas till Falkerby & Westholms (2008) övergripande syn på samverkan. De 
beskriver att det gynnar kommunen att i gemensamma frågor föra ett samarbete 
tillsammans med andra kommuner, på så sätt blir kommunerna kraftfulla och 
resurserna fler. Även Amin (2004) beskriver att den nya regionalismen visar på att 
kommuner tillsammans i en region får ett ekonomiskt välstånd och en starkare 
demokrati.  

I det teoretiska ramverket för uppsatsen poängterar Montin (2011) att samverkan 
mellan kommuner blir betydligt mer effektivt i form av ett resursnyttjande och att 
kommuner kan skapa fördelar tillsammans, istället för att varje enskild kommun ska 
sköta uppgifterna på egen hand. Toni Jonsson på Regionförbundet beskriver 
samverkan utifrån fyra grundläggande delar, dels är det smart, det är resurseffektivt, 
ibland är kommuner för små för vissa frågor, eller så är frågan för komplex för hela 
regionen. Då kommunerna i Uppsala län har liknande uppdrag inom samma 
kategorier så är det en fördel att samköra dessa, istället för att göra det var för sig i 
varje kommun. Det blir på så sätt både bättre och billigare, samtidigt som 
kommunerna får en starkare samhörighet (intervju, Dahlmann). Samverkansfrågorna 
har med åren blivit allt fler, och uppdragen utvecklas och fördjupas med tiden, 
kommunerna blir inte som isolerade öar där ute, de blir som en gemensam landmassa 
(intervju, Jonsson). Regionförbundet har sedan det grundades skyndat på den 
gemensamma utvecklingen i kommunerna, som börjat inse att det finns en nytta med 
en samverkan som ständigt utvecklas. Kommunerna nyttjar varandra på olika sätt, och 
Regionförbundet fungerar som en dörr som alltid är öppen. Det handlar om att vara 
tillsammans där kommunerna är en del av någonting större, eller att vara åtta olika 
parter i länet (intervju, Jonsson).  

En kommunal samverkan fungerar bäst i frågor som inte stannar vid 
kommungränsen, det beskriver Dahlmann på Uppsala kommun med ett exempel, en 
turist struntar i om den är i Uppsala eller Knivsta, om det finns en sevärdhet så att 
säga, de rör sig ju på större geografiska områden. Det samma gäller för kollektiv- 
och infrastrukturfrågor, dessa frågor är för stora för en enskild kommun att hantera 
(intervju, Dahlmann). Anna Hallberg, strategisk samhällsplanerare på Enköpings 
kommun, beskriver också samarbetet i länet med orden det finns planeringsfrågor 
som sträcker sig längre än kommungränserna, och där finns det både möjligheter och 
behov att samverka och föra en gemensam utveckling, både med grannkommuner och 
med regionen för att nå en större konkurrenskraft.  I framtiden tros även den 
kommunala samverkan och en samverkan med Landstinget öka, just för att 
kommuner ska klara av att finansiera, ha pengar till att genomföra sina uppdrag och 
för att pengarna ska räcka till (intervju, Dahlmann).  



22	  
	  

Tjänstemännen på kommunerna beskriver även att på kommunal nivå är det inga 
specifika frågor som en kommun väljer att inte samverka inom (intervju, Dahlmann, 
intervju, Hallberg). En samverkan sker på frivillig basis, och då kommuner väljer att 
inte ingå i ett samarbete handlar det ofta om tids- eller pengabrist, brist på intresse 
eller att frågan inte är aktuell för en viss kommun. Dessa faktorer bidrar till att det 
skiljer sig åt hur delaktiga kommuner är i samverkansfrågor, därför är en diskussion 
och dialog alltid viktig mellan kommuner för att komma överens (intervju, Jonsson). 
Detta är något som går att återkoppla till uppsatsens tidigare kapitel där Amin (2008) 
belyser att det ligger i intresset hos kommuner och regioner, och det går därför inte att 
definiera några specifika regionala territorier som kommuner ska styra över, utan det 
sker snarare i olika nätverk som kommunerna skapar tillsammans.  

Hallberg på Enköpings kommun, beskriver att det handlar mycket om tid och att 
kunna arbeta aktivt med aktuella planeringsfrågor, så med andra ord ses samverkan 
som något positivt för kommunen. När Uppsala kommun väljer att inte samverka med 
andra kommuner handlar det oftast om att samverkansfrågan dyker upp vid fel tillfälle 
och inte passar rent tidsmässigt, eller att organisationen är för stor för den aktuella 
frågan. Uppsala kommun är länets dominerande kommun och så pass stor att ska en 
samverkan ske, ska det helst vara med en jämnstor partner i storlek för att det ska ge 
någon effekt. Alltså finns det inga specifika planeringsfrågor som kommunen väljer 
att avstå från att samarbeta, de är istället öppna för det mesta. Dahlmann knyter även 
an problemen med samverkansfrågor till Regionförbundets arbete med orden det är 
detta som är Regionförbundets uppgift, att se till så hela Uppsala län utvecklas. Man 
vill ju utvecklas tillsammans, attrahera företag och invånare (intervju, Dahlmann).  
 
6.1.1 Samverkan genom nätverk 
Samverkan mellan kommuner kräver en organisk utveckling med starka nätverk. Med 
detta menar Jonsson på Regionförbundet att nätverk är viktiga för att ett samarbete 
ska kunna äga rum mellan länets kommuner. Regionförbundets uppgift blir i 
samarbetsfrågor att fungera som ett forum där kommunerna kan träffas och diskutera 
aktuella frågor. Detta innebär att förbundet inte driver alla frågor, utan ibland fungerar 
de som en mötesplats för kommunerna (intervju, Jonsson). För kommuner är det en 
stor fördel att kunna träffas i ett forum, då alla får en chans att komma till tals och 
diskutera sina aktuella frågor och problem (intervju, Hallberg). En sammankoppling 
med Jonssons förklaring går här att se med Montin (2011) som beskriver att ett 
samarbete med andra organisationer innebär att kommuner ingår i nätverk, och kan på 
så sätt upprätthålla resurser som gynnar kommunerna.  

Att samverka i ett län där det finns samverkansforum- och nätverk innebär också 
att kommuner lär känna varandra på ett helt annat sätt. En sådan samverkan fungerar 
inte på samma sätt över länsgränserna, berättar Dahlmann på Uppsala kommun. En 
samverkan över länsgränserna inträffar inte lika ofta, därför grundas inte samma sorts 
nätverk som kommunerna har i ett län. Dock händer det att Uppsala tillsammans med 
Stockholm samarbetar i till exempel infrastrukturfrågor, för att kunna påverka staten i 
högre grad (intervju, Dahlmann). Men samtidigt som det är viktigt att kommuner 



23	  
	  

samverkar i nätverk, menar Falkerby & Westholm (2008) att enskilda kommuner 
även måste skapa egna nätverkskontakter för att kunna skapa goda förutsättningar för 
näringslivet i kommunen. SKL (2014) pekar även på att det lokala, tillsammans med 
det regionala, kan skapa nya nätverk för kommunerna i form av företagsetablering 
och arbetsmarknad.  
 
6.1.2 Den attraktiva kunskapsregionen  
För att Uppsalaregionen år 2030 ska kunna uttala sig som den mest attraktiva 
kunskapsregionen i Europa, är det många viktiga aspekter att ta hänsyn till. I 
framtagningen av Uppländsk drivkraft 3.0 låg fokus på fyra punkter, varav en av 
dessa är att utveckla en attraktiv region. Med en attraktiv region vill Regionförbundet 
att invånare, besökare och företag ska känna sig trygga och välkomna 
(Regionförbundet, 2013, s. 4). Då Uppsala kommun är länets centralort med högst 
antal invånare, och därmed har störst utbud av arbetskraft, är en central fråga hur 
kommunen ska arbeta för att ses som en attraktiv kommun för omvärlden. Fokus på 
kommunikationer, rätt kompetens och arbetsmarknad är viktiga faktorer i arbetet. Det 
är med sådana faktorer, menar Dahlmann på Uppsala kommun, större chans att 
personer och företag väljer att bosätta och etablera sig i kommunen. Han förklarar det 
aktuella läget med orden:  
 

Uppsala kommun har idag en guldsits så att säga, befolkningstillväxt med 2000 personer per år. 
Företag kommer hit, så i grund och botten har vi förutspått att vi inte behöver göra någonting 
just nu, men det gör vi i alla fall för det här kan ju svänga ganska fort (Dahlmann, Uppsala 
kommun).  

 
I Enköpings kommun togs det fram en ny översiktsplan för 2030. I planen har 
kommunen sammanfattat sex stycken utvecklingsstrategier som ska ge kommunen en 
positiv utveckling i både tätorten och på landsbygden. Med ett mälarnära läge, en 
grön natur och goda kommunikationer sammanfattas en punkt i strategin, ”ta vara på 
och utveckla kommunens attraktivitet” (Enköpings kommun, 2014, s. 4-6). På 
Enköpings kommun belyser man närheten till stora arbetsmarknadsregioner och den 
regionala arbetsmarknaden. Med en befolkningstillväxt och närhet till storstäder finns 
det människor som väljer att bosätta sig i Enköpings kommun. Hallberg (intervju, 
Enköpings kommun) menar därför att det är viktigt för kommunen att ständigt 
förbättra kommunikationer och förbindelser för att kunna knyta ihop kommunen till 
större städer som Stockholm, Uppsala och Västerås, och på så sätt behålla 
kommunens attraktivitet.   

Sammanfattningsvis utifrån temana samverkan, nätverk och attraktivitet ses en 
tydlig koppling gällande kommuners sätt att samverka över kommunala gränser i ett 
så kallat regionförstoringsperspektiv. Dagens planeringsfrågor sträcker sig längre än 
till kommungränsen och arbetet för enskilda kommuner blir både resurseffektivare 
och drar ner på kostnader då de väljer att ingå i samverkansprojekt. Denna studie visar 
på att Regionförbundet har en viktig roll i länet, då de i sitt arbete både påverkar och 
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driver fram planeringsfrågorna i kommunerna. Ser vi till nätverken konstateras det att 
både i en enskild kommun och i samverkan mellan flera kommuner, är det viktigt att 
dessa finns, då de bidrar till att kommuner skapar nya kontakter och utökar sin 
befintliga arbetsmarknad. Gällande attraktiviteten i kommunerna ses en koppling i 
Enköpings kommunikationsarbete och Dahlmanns ord på Uppsala kommun, om att 
viktiga kommunikationer är bra för att få en stark arbetsmarknad i kommunerna, och 
även i länet som helhet. Intervjuerna pekar på att båda kommuner ser Uppsala som 
den stora drivkraften i länet, och därför krävs det goda förbindelser för att andra 
kommuner i länet både ska kunna arbeta och etablera sig där.  

6.2 Konkurrens  
Det teoretiska ramverket problematiserade kommuners relation gällande samverkan 
och konkurrens. Samtidigt som kommuner alltmer har börjat samverka i 
planeringsfrågor, så uppstår det ibland en konkurrenssituation. Med detta menar 
Pierre (1992) att kommuner blir varandras konkurrenter i en del planeringsfrågor, som 
företagsetableringar och att locka till sig invånare och arbetskraft. När temat 
konkurrens berördes under intervjun med Dahlmann på Uppsala kommun, beskrev 
han att konkurrenssituationer mellan kommuner i länet oftast handlar om 
arbetstillfällen eller antal invånare. Uppsala kommun har en snabb tillväxt med en stor 
inflyttning både från länet och andra delar av Sverige. Det finns därför en risk att 
Uppsala kan bli för stort med sin kapacitet, vilket gör att kommunerna kan se Uppsala 
som en konkurrent (intervju, Dahlmann). Men Dahlmann betonar dock att vi är inte 
bittra fiender mellan kommunerna, det är fortfarande mer samarbetspräglat än 
konkurrenspräglat så att säga. I Enköpings kommun rör sig konkurrensfrågan snarare 
om attraktivitet och vad som utmärker kommunen. Hallberg beskriver att, vi anser att 
det är viktigare att ta vara på vad som är attraktivt i hela regionen och att konkurrens 
kanske kan vara lite nyttigt (intervju, Hallberg).  

På Regionförbundet används inte konkurrens som ett vardagligt ord. Det handlar 
snarare om att en kommun kan ha sina ibland specifika utmaningar som inte andra 
kommuner har. Det kan dock uppstå en avundsjuka på andra kommuner, då det alltid 
finns en rankning på allt, såsom skola, företag och sjukvård (intervju, Jonsson). 
Jonsson förklarar vidare att vi har upptäckt och ser det mer som en hälsosam och 
sporrande avundsjuka. Det är så vi vill att det ska vara, att man blir nyfiken på den 
andra kommunen och undrar hur de har löst det. I en sådan situation är det ofta så 
enkelt att kommuner bemöter och gör saker och ting annorlunda. Uppsala kommun 
med cirka 60 procent av länets population blir ett draglok som andra kommunerna ser 
som positivt och kan dra nytta av. Viktigt att poängtera är dock att även fast 
kommunen är klart störst, finns det även här stora utmaningar (intervju, Jonsson). En 
utmaning kan vara kommunens storlek som skapar problem, som tidigare beskrivits 
av Dahlmann (intervju). Ett samband i detta kan kopplas tillbaka till den teoretiska 
delen, där Pierre (1992) och Andersson (2002) menar att konkurrens mellan 
kommuner även ibland kan leda till något positivt, då den lokala effektiviteten ökar 
när kommuner konkurrerar om offentliga och privata investeringar. Malmberg (2002) 
förklarar även att konkurrensen som uppstår leder till att en ökad ansträngning, och på 
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så sätt kan den snarare ses som positiv rivalitet, en sporrande del av konkurrens som 
istället leder till något bra för kommunerna.  

Ser vi till konkurrensen utanför länet kan denna gynna kommunerna och länet i 
stort. En konkurrens mellan Uppsala och Stockholm gör att länet måste vässa sig och 
sina argument och bli lika bra eller bättre, för att människor och företag ska vilja 
bosätta och etablera sig i länet. En viktig faktor är att visa vad länet erbjuder i sin så 
kallade paketlösning för företag, för att kunna ro hem etableringen (intervju, 
Dahlmann). Dahlmann antyder dock att inom kommunerna så är det aldrig såhär, det 
finns en generell acceptans, går det bra för Uppsala, då går det bra för Uppsala län.  

Sammanfattningsvis utifrån temat konkurrens syns ett klart och tydligt samband. 
Varken Regionförbundet eller kommunerna ser konkurrens som något dåligt, istället 
finner de sig i det och drar nytta av varandra på ett positivt sätt. Regionförbundets 
uppgift i sådana här situationer blir att genom dialoger hjälpa kommuner på rätt väg, 
istället för att det ska uppstå någon slags avundsjuka. Konkurrensen i länet uppfattas 
snarare som en rivalitet, där kommuner driver på varandra, vilket leder till en ökad 
effektivitet. Konkurrenssituationer uppstår däremot med andra län och därför är det 
viktigt för Uppsala län att alltid vara drivande i sitt arbete.  

6.3 Kommunernas infrastruktur- och näringslivsarbete i regionen 
I tillväxtfrågor som rör exempelvis kompetensförsörjning, turism och etablering, är 
det viktigt för kommuner att synas tillsammans som en region, för att människor och 
företag ska vilja etablera sig i länet. I etableringsfrågor ligger fokus på att 
etableringen ska ske inom länet, och därför spelar det mindre roll i vilken kommun 
det sker i. Kommunerna är starka på olika områden och har sina befintliga kluster som 
ständigt utvecklas, därför tittar kommunerna istället på vart i länet de är starka i den 
specifika frågan (intervju, Jonsson).  

Samtidigt tyder Pierre (1992) även att det finns ett dilemma när det gäller 
företagsetablering i kommuner. Det kan vara kostnadskrävande för en enskild 
kommun att hantera frågan själv, samtidigt som det kan vara osäkert att söka hjälp av 
andra kommuner. I Uppsala arbetar kommunen aktivt och offensivt med 
etableringsfrågor. Dels rör det sig om att tillhandahålla mark till företag som väljer att 
etablera sig, och dels handlar det om att arbeta aktivt för att locka företagen till 
kommunen, framförallt inom de branscher och kluster som pekats ut som viktiga, då 
det blir en förmån för kommunen när befintliga kluster växer och blir större (intervju, 
Dahlmann). Vi kan här se en koppling till Amin (2004) som beskriver sambandet 
mellan politiken och ekonomin på den lokala nivån som en viktig förutsättning för 
klusterbildningar. Dessa klusterbildningar sporrar även kommunerna till ett 
effektivare arbete, och på så sätt blir det snarare en rivalitet än en konkurrens mellan 
dem.  

Dahlmann (intervju) belyser även att näringslivsutveckling berör hela regionen 
och inte bara den enskilda kommunen. Ibland kan det finnas bättre möjligheter i 
grannkommuner och därför är det bra att samverka inom dessa frågor. Precis som 
Dahlmann antyder så ger Jonsson på Regionförbundet stöd för att det är viktigt att 
vara proaktiva för att inte tappa etableringskunder. Jonsson menar att det inte går att 
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vänta, man måste hela tiden stå på tå för annars tappar man dem, näringslivet 
arbetar snabbt när de ska göra affärer, tid för dem är pengar på ett helt annat sätt än 
i den offentliga sektorn. Dock menar Jonsson samtidigt att kommuner gärna ser att 
etableringen sker i deras län, då kommunen förstår att den inte har förutsättningarna 
och inte är lika starka för alla sorters etableringar.   

När det gäller infrastrukturfrågor sträcker de sig vanligen över kommuners 
territoriella gränser, och därmed blir alltfler inblandade. Befolkningen får ett allt 
större rörelsemönster i den så kallade regionförstoringen, vilket tillför att samtliga 
kommuner i landet är beroende av en god infrastruktur (intervju, Hallberg). Anders 
Ferdinandsson, infrastrukturstrateg på Regionförbundet menar dock att 
regionförstoring kan göra det problematiskt, då det är många som har mycket att säga 
till om i olika frågor. Desto större infrastrukturprojekt det är, desto fler blir inblandade 
och frågan blir på så sätt komplex. Sådana projekt kräver därför en bättre samverkan 
för att det ska fungera. Regionförstoringen är något som har eftersträvats och har 
bidragit till att avstånden krympt. Problem som uppstår på arbetsmarknaden skulle 
varit ännu större om regionförstoringen inte fanns. Även fast sträckorna blir längre 
och fler aktörer är inblandade så ger det mycket mer värde. Hallberg på Enköpings 
kommun förmodar att regionförstoringen tenderar till att öka och att kommuner i 
slutändan vinner på att vara med och delta i projekt. Det är därför i 
regionförstoringsperspektiv otroligt viktigt att knyta kontakter och lära känna 
människor genom öppna dialoger för att få det att fungera. Ferdinandsson beskriver 
infrastrukturarbetet med orden:  

 
Infrastruktur är inget självändamål i sig, det är inte bara att bygga upp en bra infrastruktur för 
att, det ger ju inget. Så på så vis kan man ju säga att det är kopplat till näringslivsfrågorna. 
Näringslivet behöver en god infrastruktur för att kunna fungera.  

 
Det samma gäller i Regionförbundets viktigaste infrastrukturfråga, förbindelserna 
med Stockholm och Arlanda, det är en förutsättning för att näringslivet ska fungera, 
på så vis hänger de samman med varandra (intervju, Ferdinandsson). Genom att 
kommuner och regionförbund går samman får de också en större påverkansgrad i 
stora infrastrukturprojekt. Med detta menar Hallberg på Enköpings kommun att desto 
fler tillsammans, ju bättre påverkansgrad får man, en kommun är ju ganska liten i 
sammanhanget när man tittar på nationella planer. Vidare förklarar Hallberg att 
fokus ligger på att se hur andra kommuner har gjort i sina frågor, och sedan se om det 
går att tillämpa på sin egen kommun. Därmed kan en samverkan ske även när frågor 
inte sträcker sig över gränser, utan att dela erfarenheter med varandra är minst lika 
viktigt. Dahlmann på Uppsala kommun beskriver att samverkan i 
infrastruktursatsningar nästan är som en regel, så fort det handlar om större projekt så 
måste kommunerna samverka och ta frågor med en gemensam röst. Dels får 
kommunerna en gemensam planeringsprocess som förbättrar underlaget i deras 
beslutsfattande, och dels är det ofta en dragkamp mellan de stora regionerna, vilket 
leder till konkurrens mellan dem, och på så sätt är det bättre om kommunerna bedriver 
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arbetet tillsammans i stora investeringar för att staten ska vilja finansiera 
infrastrukturprojekten. Vidare förklarar Dahlmann att i dessa frågor har kommunerna 
oftast gemensamma intressen och infrastrukturfrågor är området som kommunerna i 
länet är mest överens om.  

Regionförbundet bedriver ett forum vid namn ”forum för fysisk planering”, där 
länets åtta kommuner samlas och bollar idéer, samt lyfter fram vilka projekt som är på 
gång i länet. Regionförbundets roll i forumet är att fungera som ett hjälpmedel och få 
kommunerna att tänka utanför sina gränser (intervju, Ferdinandsson). Ferdinandsson 
förklarar infrastrukturarbetet med orden vi jobbar väldigt proaktivt och ligger steget 
före, vi tar inte tag i saker när de kommer in, utan vi tänker långsiktigt. Vad behövs 
göras för vi ska uppnå en bra tillväxt i regionen? Vad är det som saknas? Dock 
händer det ibland att inte alla åtta kommuner i länet väljer att ingå i vissa projekt, det 
beror helt på den aktuella frågan.  Gemensamt för hela länet är trots allt att 
kommunerna ofta är intresserade i stora infrastrukturprojekt då de är bekostade av 
staten (intervju, Dahlmann). Ser vi till exempelvis Uppsala och Älvkarleby kommun 
så ser befolkningen olika ut, vilket medför att kommunerna har stora skillnader vad 
gäller resurser och hur delaktiga de kan vara i projekt. Över lag är det oftast större 
kommuner som är mer involverade och aktiva i vissa frågor, då mindre kommuner 
inte har samma möjlighet att lägga krut på alla frågor (intervju, Ferdinandsson). I det 
teoretiska ramverket menar Gossas (2008a) att när mindre kommuner samverkar för 
att utveckla och förbättra infrastrukturen, får de mer resurser och ett större kapital. 
Detta sker ofta då mindre kommuner saknar de resurser som behövs till att finansiera 
större projekt.  

Sammanfattningsvis utifrån temat infrastruktur och näringsliv kan vi se att 
frågorna är väldigt centrala inom både kommunen och tillsammans i hela länet. 
Gällande infrastrukturfrågor sker det oftast en samverkan, då dessa frågor sträcker sig 
över kommungränserna och behöver därför skötas av flera kommuner. När det gäller 
näringslivsfrågor är det viktigt för kommunen att skapa ett attraktivt näringslivsklimat 
i den enskilda kommunen, samtidigt som det är kostnads- och resurseffektivt att 
samverka med andra kommuner i frågan.  

7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
	  
Då syftet med denna studie var att finna klarhet i hur kommuners arbete med 
samverkansfrågor och konkurrenssituationer i ett regionförstoringsperspektiv kan se 
ut, låg stor fokus på att först studera hur planeringsfrågor inom politiken ändrats från 
en stark central styrning till ett alltmer växande kommunalt självstyre. I uppsatsen 
studerades Uppsala län som exempel och Regionförbundets arbete med länets åtta 
kommuner och Landsting. För att finna klarhet i hur kommunerna arbetar med 
centrala samarbetsfrågor som infrastruktur och näringsliv valdes Uppsala och 
Enköpings kommun och studerades närmare. Analysen i uppsatsen bygger på en 
kvalitativ forskning där fyra semistrukturerade intervjuer och en litteraturstudie 
genomförts. I studien ville jag studera kommunernas arbete med de aktuella 
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frågeställningarna, därför var det lämpligt att utföra intervjuer med olika aktörer, för 
att inte grunda analysens svar på vad en aktör säger. För att komplettera 
intervjusvaren och finna likheter och samband i arbetet genomfördes en 
litteraturstudie för att sätta studien i ett historiskt och begreppsligt sammanhang, 
innan intervjuerna ägde rum.  

Ganska snabbt in i arbetsprocessen kunde det utläsas att det är många aspekter 
som kommunerna ska ta hänsyn till när det gäller samverkan och det har blivit allt 
vanligare med kommunal samverkan på regional nivå, då det är en viktig förutsättning 
för framtidens utveckling. Det är dessutom på regional nivå lättare för kommuner att 
nå ut till omvärlden, då de tillsammans både får ett större kapital och blir starkare i 
form av fler resurser. Dock poängterade ett flertal tjänstemän under intervjuerna att en 
samverkan också kan ses som komplex i planeringsfrågor, särskilt frågor gällande 
infrastruktur, då det är många aktörer från olika administrativa nivåer inblandade. 
Trots detta upplevde jag likväl att det fortfarande finns fler fördelar som väger tyngre 
och gynnar kommunerna vad gäller kommunal samverkan. Jag noterade även att varje 
enskild kommun måste vinna någon slags fördel med samarbetet och vilja driva den 
aktuella frågan. Tjänstemännen på kommunen måste se ett intresse i frågan och förstå 
att den är aktuell på regional nivå, annars väljer de att avstå och sköta frågan på egen 
hand. En lärdom som därför kan dras utifrån studien är att finns det inget intresse för 
kommunen, eller om det inte fungerar rent ekonomiskt, så avstår kommunen från 
samarbetet.  

När det gäller konkurrens i Uppsala län upplever jag inte att det finns någon 
större sådan. På Regionförbundet beskrivs det snarare som något positivt, då 
kommunerna sporrar varandra till ett effektivare arbete. Efter gjorda intervjuer med 
tjänstemän på kommunerna upplevs det snarare som någon slags rivalitet. En 
konkurrens uppstår istället med andra län, och därför är det viktigt att kommunerna 
tillsammans arbetar för att skapa en konkurrenskraftig region där de kan locka till sig 
företagsetableringar och befolkning till länet.   

Vidare kan en slutsats dras att Regionförbundet är en stor tillgång för länets alla 
kommuner. Tjänstemännen tyder på att det är viktigt med forum i länet där 
samverkansprocesser kan ske, vilket Regionförbundet utgör i detta fall. I dessa forum 
kan kommunerna föra en dialog och diskutera aktuella frågor. Ett tydligt mönster 
visar på att det blir effektivare och underlättar arbetet då Regionförbundet kan hjälpa 
till att strukturera upp arbetet åt kommunerna.  

Det har även framkommit att regionförstoring har blivit ett allt vanligare och 
viktigare begrepp som ständigt utvecklas i planeringen. Då människor och även 
näringslivet inte längre är lika beroende av att hålla sig inom kommunernas 
territoriella gränser, är en central fråga i tillväxtarbetet hur kommuner ska planera 
infrastrukturen över gränserna för att kunna bidra med goda kommunikationer. 
Studien bidrog på så sätt med en förståelse i att infrastrukturfrågan är en fråga som 
kommunerna ständigt arbetar med och förbättrar för att främja både befolkning och 
näringsliv. Det är dessutom frågan som kommunerna oftast väljer att samverka inom, 
då den kan bli alldeles för stor och komplex för en enskild kommun.  
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Vidare kan en slutsats dras att dessa kommunikationer bidrar till en ökad 
attraktivitet för kommuner, då förbindelserna sammanlänkar närliggande orter och 
städer, vilket leder till att en kommun kan anses som attraktiv för människor och 
näringsliv. Kommunikationer var något som Enköpings kommun satsade mycket på, 
då kommunen har relativt korta avstånd till många storstäder i landet. Även när det 
gäller Uppsala är kommunikationsfrågan en viktig förutsättning, då det finns korta 
avstånd till både Stockholm och Arlanda och många människor väljer att arbeta på 
dessa orter, men fortfarande vara bosatta i Uppsala.  

I framtiden tros arbetet på den regional nivå öka, då kommuner får ett allt större 
inflytande och det blir vanligare att de ansvara för större frågor som påverkar flera 
människor och större geografiska ytor. Regionförstoringen tenderar bara till att öka 
och således måste även kommunerna börja se till arbetet utanför kommungränserna 
och knyta samman infrastrukturen och näringslivet med andra kommuner, län och 
regioner. En utgångspunkt i framtiden är även att kommunerna i Uppsalaregionen 
ständigt vänder sitt arbete mot omvärlden för att synas och utvecklas i takt med 
globaliseringen, och på så sätt kunna konkurrera med andra regioner.  

Slutligen kan slutsatsen dras att inkommande svar från det empiriska materialet 
tyder på att samverkan mellan kommuner i ett regionförstoringsperspektiv blir alltmer 
vanligt. Även fast en samverkan innefattar många administrativa nivåer och större 
geografiska områden, vilket kan leda till att planeringsfrågorna blir komplexa, väger 
fördelarna trots allt tyngre då kommunerna vinner mer på att arbeta tillsammans som 
en region.  

Vidare forskning kring studiens ämne skulle kunna vara att jämföra ett läns 
minsta och största kommun, för att undersöka om det finns stora skillnader i hur 
kommunerna arbetar gällande samverkan och tänkbara konkurrenssituationer. Är det 
så att de minsta kommunerna vinner flest fördelar med att samverka, eller gynnar det 
alla länets kommuner lika stor grad?      
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