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Förord 

Stockholmsregionen är speciell på många sätt. Regionen är inte bara landets mest folk-
rika och ekonomiskt mest betydelsefulla område. Här fi nns också många kommuner 
och en stor mängd andra aktörer med ansvar och intresse av att påverka och främja 
regionens långsiktiga utveckling. Efterhand håller den funktionella regionen på att 
vidgas till att även omfatta allt större delar av grannlänen.

Många aktörer har intresse av att den regionala utvecklingsplanens mål uppfylls – att 
Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft stärks och att regionen långsik-
tigt kan erbjuda goda och jämlika levnadsvillkor och en hållbar livsmiljö för invånare 
och näringsliv. Det fi nns en stor uppslutning kring den strategiska inriktningen för 
 regionens utvecklingsarbete. Ofta krävs ett samlat agerande för att påverka utveck-
lingen i önskad riktning. Frågan om hur det regionala utvecklingsansvaret skall or-
ganiseras i Stockholms län är inte avgjord. Men hur frågan om den regionala organi-
seringen än löses kommer det alltid att behövas olika former av samverkan, mellan 
aktörer i olika konstellationer.

Tre år efter det att den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2001) antogs har en upp-
följning gjorts av hur samverkan mellan berörda aktörer utvecklats. Syftet med studien 
är att fånga upp erfarenheter och lärdomar för att ge vägledning och inspiration i det 
fortsatta utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen, och dess olika samverkansproces-
ser.

I denna rapport redovisas hur samverkansprocesser tillämpas i Stockholmsregionen, 
med utblick mot Mälardalen och med inslag av internationella erfarenheter och forsk-
ningsrön. Rapporten bygger på intervjuer med ett stort antal företrädare för aktörer i 
regionen, samt diskussioner vid ett internt seminarium med berörda tjänstemän vid 
Regionplane- och trafi kkontoret (RTK). I underlaget ingår också en teoretisk diskus-
sion om system och strukturer för styrning av samhällsutveckling i storstadsregioner.

Bette Malmros, RTK har varit projektledare och Margareta Nitz, RTK, har varit biträ-
dande projektledare.

Vi vill varmt tacka alla som lagt tid och engagemang på att medverka i intervjuer och 
diskussioner. Vi hoppas att vår redovisning kan vara till nytta i den viktiga diskussio-
nen om hur samverkan kring vår regions långsiktiga utveckling kan stärkas.

Stockholm i november 2006

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

Erfarenheter och framgångs-
faktorer
De studerade processerna har visat att vissa förutsätt-
ningar är särskilt viktiga för att regional samverkan 
ska leda till framgång.

Politisk förankring

En samverkansprocess måste ha god förankring inom 
de medverkande organisationerna. Processer av det 
slag som studerats har starkt behov av att den politiska 
styrningen fungerar. Arbete i nätverk kan råka ut för 
fatala bakslag om det, när resultaten kommer, visar sig 
att de som deltar i arbetet inte har stöd på hemmaplan 
för insatser och ställningstaganden.

Tydlig ledning och organisation

Samverkan måste ledas operativt. En skräddarsydd 
och tydlig, men obyråkratisk organisation, som pas-
sar respektive arbetsuppgift och samverkansprocess, 
behöver defi nieras. Kompetens och personligt enga-
gemang är betydelsefullt. Ansvar, mandat och resurs-
ramar för arbetet behöver klarläggas.

Rätt aktörer

Det är viktigt att rätt aktörer engagerar sig i arbetet. En 
intressentanalys bör göras tidigt för att klarlägga vilka 
huvudmän och aktörer som bör involveras i olika ske-
den av arbetet. Det är också viktigt att skapa länkar 
mellan nivåer och sektorer. Det kan ibland vara en 
fördel att inte vara för många parter.

Syftet med den här rapporten är att nå ökad insikt 
om samverkansprocesser i regionen, erfarenheter av 
samverkan och vilken betydelse samverkan kan ha för 
 regionens utveckling. 

I Stockholmsregionen, som i de fl esta andra storstads-
regioner, samverkar kommuner, regionala aktörer och 
statliga organisationer kring en mängd frågor. I nu-
läget, när frågan om det regionala utvecklings ansvaret 
ännu inte fått sin slutliga lösning, är det särskilt kom-
plicerat att fi nna effektiva samverkansformer. Men i 
en storstadsregion med många aktörer kommer sam-
verkan alltid att vara viktig och komplex.

Samverkansprocesser kan göra nytta på fl era olika sätt, 
till exempel för att mobilisera gemensamma  resurser i 
konkreta projekt och att hävda gemensamma intressen 
gentemot någon annan, ofta staten.

Följande samverkansprocesser ingår i studien. 
Delregionala exempel: 
– Inre nordväst , 4S+J
– Utveckling Nordost, UNO
– Södertörn
– Sickla Hammarby Sjöstad

Storregionala exempel: 
– ABC-stråket; Stockholm-Uppsala
– ABCU- stråket; Stockholm-Västerås
– ABD-stråken; Stockholm-Sörmland

Internationellt exempel:
– Östersjöpaletten

Vi vill betona att ovanstående processer är exempel. 
Det fi nns många andra processer som istället kunde ha 
valts. Så har exempelvis Östersjöfrågorna varit priori-
terade i processen för Regionala tillväxtavtal/-program 
(RTA/RTP) och en Östersjöstrategi har antagits.
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Mervärde för aktörerna

Personligt engagemang ökar uthålligheten. Professio-
nella kontakter och ny kunskap skapar mervärden för 
både individen och organisationen. Samverkanspro-
cesserna ger individer och organisationer tillfälle till 
kompetensutveckling, idéutveckling och lärande. Det 
är viktigt med en positiv attityd till stimulerande lär-
processer, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande, 
även internationellt.

Bra personliga relationer 

Det tar tid att etablera en bra plattform för  samverkan. 
Processernas informella karaktär öppnar för person-
kontakter som skapar tillit, erfarenhetsutbyte och 
attityd förändringar.

Transparens och delaktighet

Informella samverkansprocesser ställer krav på arbets-
former som säkerställer transparens och delaktighet i 
arbetet. Med en genomarbetad kommunikationsstrate-
gi kan man informera och skapa delaktighet i den all-
männa debatten. Media spelar en viktig roll. Etablerad 

samverkan och dialog i samhällsplaneringen behöver 
utnyttjas och vidareutvecklas för att informera om och 
inbjuda till medverkan i processarbetet. Olika dialog-
former kan behöva utnyttjas under olika skeden.

Konkreta och återkommande resultat

Konkret nytta som avspeglas i effektivare vardags-
arbete, liksom gemensamma synsätt, underlättar sam-
verkan med andra. De intervjuade framhåller betydel-
sen av att något konkret händer och att processerna 
inte tar för lång tid innan de leder till någon form av 
resultat.

Bättre omvärldsorientering

Regionen behöver delta i och bevaka utvecklingen i 
andra jämförbara regioner, både i Sverige och utom-
lands. Regionen behöver också inhämta erfarenheter 
och följa upp utvecklingen med egna undersökningar 
och genom att delta i olika samverkansprojekt. Genom 
samverkan kan gemensam kunskap om omvärldsför-
hållanden tas fram och analyseras.
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Inledning

• bygger på ett formaliserat nätverk eller uttalad sam-
verkan som inte enbart är kopplade till ett projekt

• samverkan har fungerat över en längre tid. 

Ambitionen har också varit att välja processer som 
representerar såväl kommunala som regionala och 
nationella planeringsnivåer och som omfattar olika 
discipliner, sakområden och samverkansformer. 
 Erfarenheterna från de utvalda samverkansprocesser-
na i Stockholm-Mälarregionen har samlats in genom 
intervjuer. Processerna och intervjupersonerna repre-
senterar dels delregionala samverkansprocesser som 
drivs av kommuner i Stockholms län som gränsar till 
varandra, dels storregionala processer som involverar 
aktörer i fl era län. Studien utgår från situationen 2005, 
då huvuddelen av intervjuerna utfördes.

Erfarenheter av mellankommunal och storregional 
samverkan och samordning är av särskilt intresse inför 
framtida samverkan kring regionala utvecklingsfrågor. 
Därför har stråkplaneringen inkluderats, trots att sam-
verkan i två av stråken pågått under en kortare tid.

Följande processer har särskilt uppmärksammats:
• Östersjöpaletten (Stockholm-Mälarregionen, södra 

och sydvästra Finland med Helsingfors och Åbo, 
St Petersburgområdet, Tallinområdet och Riga-
området)

• Stråkplanering (i första hand Stockholm-Uppsala-
stråket/ABC, delvis Stockholm-Västeråsstråket/
ABCU och Stockholm-Sörmlandsstråken/ABD) 

• Södertörnssamarbetet mellan de åtta kommunerna i 
södra Stockholms län (Huddinge, Tyresö, Haninge, 
Salem, Nynäshamn, Botkyrka, Södertälje och Ny-
kvarn) 

• UNO (Utvecklingsområde Nord Ost/Danderyd, 
Täby, Vaxholm, Vallentuna, Österåker och Norr-
tälje)

• 4S + J (Stockholm, Solna, Sundbyberg, Sollentuna 
och Järfälla) 

• Sickla Hammarby Sjöstad (Stockholm, Nacka och 
Stockholms läns landsting samt tidvis Värmdö).

Stockholm-Mälarregionen är en komplex och inter-
nationellt konkurrensutsatt storstadsregion där den 
funktionella geografi n inte längre motsvarar den ad-
ministrativa indelningen. Här behöver många olika 
aktörer samarbeta om en mängd frågor. Samarbete 
krävs både för offentliga tjänster och för att initiera 
och driva framtidsinriktade utvecklingssatsningar.

Nya relationer för samarbete utvecklas inom olika 
geografi ska delar av regionen och mellan aktörer från 
olika samhällssektorer inom både privat och offent-
lig sektor. I denna rapport redovisas erfarenheter från 
några sådana samverkansprocesser. Syftet är främst 
att dra lärdomar inför framtida uppgifter.

Informella samverkansprocesser, inom ramen för 
rådande institutionella förhållanden, har ofta visat sig 
kunna bereda väg för samstämda beslut som verkställs 
av de enskilda aktörerna var för sig. De kan också be-
reda väg för överenskommelser om delat ansvar för 
stora utbyggnadsprojekt eller andra typer av regionalt 
betydelsefulla investeringar.  Samverkansprocesserna 
ger möjlighet att lära och förstå komplexa frågor 
och samband, fi nna lösningar och ge en gemensam 
 utgångspunkt för formella förhandlingar och avtal som 
reglerar villkoren för genomförandet. Samverkans-
processerna är nyttiga även för individen genom 
 informationsutbyte, omvärldsbevakning och person-
liga kontakter. Men samverkan tar också tid. Denna 
studie belyser även hur samverkansprocesserna kan 
effektiviseras och utvecklas i regionen. 

Metod och avgränsning
Rapporten bygger på en studie av åtta gränsöverskri-
dande samverkansprocesser som Region plane- och 
trafi kkontoret medverkat i. Studien uppmärksammar 
särskilt samverkansprocesser kring fysiska och eko-
nomiska utvecklingsplaneringsfrågor. 

Kriterier för valet av processer:
• geografi skt gränsöverskridande
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2. Andra delen redovisar erfarenheter av samverkan 
i de studerade processerna tillsammans med kom-
mentarer och refl ektioner. Denna del bygger till 
övervägande del på intervjuresultaten.

3. Tredje delen är en internationell utblick över sam-
verkansformer i storstadsregioner i några olika 
västländer och över aktuell forskning om hur stora 
stadsregioner styrs (”Metropolitan governance”). 

4. Fjärde delen visar slutsatser från samverkanspro-
cesserna i Stockholm-Mälarregionen och några 
särskilt strategiska frågor för fortsatt framgångsrik 
samverkan inom regionen. Här fi nns även refl ek-
tioner om fortsatt arbete med samverkansprocesser, 
som  baseras på lärdomar från studien. 

Samverka genom stegvisa förlopp

Samverkansprocesserna omfattar fl era olika stadier. 
De kan enkelt beskrivas som en kedja från inledande 
kontakter till juridiskt bindande avtal om gemensam-
ma investeringar, förvaltning och drift. 

De gemensamma insatserna kan avse investeringar 
i fysisk infrastruktur, exploateringsvillkor, överens-
kommelser om reservat och marklösen, satsningar på 
forskning och utbildning, uppbyggnad och drift av 
miljöövervakningssystem och mycket annat. 

I de fall samverkansprocessen gäller planering av 
ett geografi skt område har de samverkande parterna 
ofta tagit fram ett gemensamt underlag som plattform 
för fortsatt planering inom respektive kommun eller 
för ett gemensamt investeringsprojekt. Gemensamma 
planeringsförutsättningar (GPF) har blivit ett begrepp. 
Detta underlag har ofta karaktären av programförut-
sättningar. GPF-dokumentet kan ingå i förslag till 
fördjupning av kommunernas översiktsplaner eller bli 
föremål för tidigt samråd i andra former. Efterhand 
läggs en gemensam strategi fast som underlag för 
konkreta förslag som respektive huvudman bereder 
på sedvanligt sätt (t.ex. detaljplaner, arbetsplaner eller 
järnvägsplaner). Underlaget kan också innehålla en 
samlad konsekvensbedömning. Detta arbetssätt gör 
det enklare att ta fram gemensamt informationsmate-
rial och att arrangera gemensamma samrådsmöten. 

Studien har genomförts i fl era steg. Inledningsvis 
 genomfördes en workshop för att få en teoretisk grund 
om pågående forskning bland annat om hur storstads-
regioner styrs i olika delar av världen och om samver-
kansprocessernas roll. 

Därefter genomfördes djupintervjuer med knappt 
50 personer som Regionplane- och trafi kkontoret 
valde ut (se bilaga 1). Intervjuerna har skett genom 
personliga möten som varat cirka en timme, i  något 
enstaka fall genom telefonintervju. De fl esta har 
person ligen medverkat i någon av de studerade sam-
verkansprocesserna som tjänsteman i en kommun, ett 
landsting eller ett regionförbund, eller som anställd 
hos en kollek tivtrafi khuvudman. Därutöver har några 
personer i ledande ställning inom länsstyrelse, rege-
ringskansli, högskolan och näringslivet intervjuats. 

Frågeställningar:
– hur de utvalda processerna fungerar
– hur samverkan fungerar som metod att nå målen 
– huruvida storregionala och mellankommunala sam-

verkansprocesser bidrar till ett regionalt ansvars-
tagande

– vilka andra värden har samverkansprocesserna för 
den egna organisationen 

– vad driver på och vad bromsar samarbetspro cessen
– vilka lärdomar kan dras inför framtiden
– vilken betydelse samverkan har för omvärlds-

bevakning och opinionsbildning. 

Intervjuerna har gett ett brett underlag för en mer 
övergripande diskussion om samverkansprocesser 
som arbetsmetod för att främja långsiktigt önskvärd 
regional utveckling. Kontorets och konsulternas erfa-
renheter från studerade processer och annan regional 
samverkan har också bidragit till den allmänna bilden, 
men analys och slutsatser bygger i huvudsak på in-
formation från intervjuerna. Ambitionen har inte varit 
att ge en heltäckande bild eller en strikt vetenskaplig 
analys av samband mellan orsak och resultat.

Rapporten är sammanställd i fyra delar:
1. Första delen ger en överblick över aktuella förhål-

landen i Stockholm-Mälarregionen med särskild 
betoning på institutionella förhållanden och aktu-
ella samverkansformer.
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Illustration av olika steg i en samverkansprocess. Förank-
ring på ledningsnivå krävs under alla skeden

Intervjupersonerna beskriver samarbetsprocesser un-
der varierande tid som berört frågor i olika utveck-
lingsstadier. I fl era fall, som för Upplands-pendeln i 
ABC-samarbetet, har en viss konkret fråga mognat tidi-
gare än andra frågor. Då har de berörda kollektivtrafi k-
huvudmännen inlett arbetet med just det projektet.

4 S+J är ett annat exempel. Samarbetet har hittills 
främst rört informationsutbyte och förhandlingar om 
infrastruktursatsningar. När man behövt samverka 
kring konkreta planeringsprojekt, har kretsen av sam-
verkande tjänstemän och politiker fungerat som platt-
form för att snabbt kunna mobilisera resurser och in-
leda ett mer operativt eget arbete.

De informella processerna banar väg för samsyn, pro-
blemlösning och förhandlingar om genomförande. 
När utredning och planering övergår till ett mer opera-
tivt skede får samarbetet ofta ett starkare inslag av för-
handling. I förhandlingen visar det sig om processen 
lett till framkomliga lösningar och om de är tillräckligt 
förankrade hos ansvariga beslutsfattare. Då kan andra 
personer behöva involveras. Det är viktigt att repre-
sentanterna har mandat att träffa överenskommelser 
och skriva på bindande avtal om ansvarsfördelning, 
fi nansiering och huvudmannaskap för att verkställa, 
förvalta och driva anläggningarna eller verksamhe-
terna.

Etablera kontakt och skapa nätverk
Utveckla idéer
Bygga upp kunskap och analysera
Definiera policy – vision - viljeinriktning
Anvisa strategier
Marknadsföra, lobba
Förbereda projekt utbyggnadsplaner

finansiering
ansvarsfördelning
praktiskt genomförande

Genomförande/Utbyggnad
Förvaltning

Process - från tidiga skeden till projekt
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Stockholm-Mälarregionen 

Kommuner och län i Stockholm-Mälarregionen 

I Sverige och Stockholm-Mälarregionen har formerna 
för regional samverkan och styrning fått allt större 
uppmärksamhet under senare år. Nya möjligheter till 
samarbete, erfarenhetsutbyte och partnerskap utveck-
las över de administrativa gränserna. 

Storstadsregionernas ökande betydelse har också 
medfört ökat intresse för utvecklingen i landets tre 

storstadsområden. Till skillnad från Göteborgsregio-
nen och Öresundsområdet har traditionell indelning 
och arbetsfördelning mellan kommuner, landsting och 
statliga organ bibehållits i Stockholm-Mälarregionen. 
I stället har det informella samarbetet vuxit. Den tradi-
tionella regionplaneringen har blivit allt mer inriktad 
på strategisk utvecklingsplanering inom den växande 
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lång tid. Efter några års nedgång i början av 2000-talet 
har tillväxten åter tagit fart. Expansionen har varit sär-
skilt kraftig i Stockholm-Uppsalaområdet.

Stockholm-Mälardalens andel av Sveriges befolkning 
väntas fortsätta att öka under kommande decennier.

Starkt omvärldsberoende

Samtidigt växer konkurrensen från i synnerhet andra 
storstadsregioner i världen. I den allt mer globaliserade 
ekonomin skärps kraven på produktivitet, kunskaps-
innehåll och kvalitet i produktionen av tjänster och 
 varor. Förmåga till förnyelse och innovation blir vik-
tig. Stockholm-Mälarregionen är centrum för kvalifi ce-
rad kunskapsutveckling, kommunikation och nätverk 
för kontakter inom Sverige, Skandinavien och Öster-
sjöområdet liksom inom EU och världen i stort. Här 
fi nns globalt konkurrenskraftig spetskompetens inom 
näringsliv, vetenskap, kultur och offentlig förvaltning.

Den funktionella geografin vidgas

Arbets- och bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarre-
gionen har snabbt vidgats geografi skt under de  senaste 
decennierna. Bättre resvägar, i synnerhet E18 och E20 
samt Svealands- och Mälarbanan, har spelat stor roll. 
Bostadspriserna i Stockholm och centrala Uppsala har 
ökat efterfrågan på bostäder längre ut från regionens 
centrum. Konkurrensen om högskoleplatser vid äldre 
lärosäten samt utbudet av andra utbildningar har med-
fört att studenter sökt sig till högskolorna på Söder-
törn, i Eskilstuna-Västerås och i Örebro. 

Många aktörer 

Den administrativa samhällsindelningen avspeglar 
dock inte dessa nya funktionella samband. I Stock-
holm-Mälarregionen fi nns 65 kommuner och fem 
landsting i fem län. I tre av dessa har regionförbund 
bildats. Här fi nns fem länsstyrelser, fem kollektivtrafi k-
huvudmän, två vägverksregioner, en banverksregion 
och två nya vattenvårdsmyndigheter. Inom andra sek-
torer fi nns motsvarande indelningar. 

I regionen fi nns också en stor mängd aktörer inom 
andra samhällsområden. Huvudstadsrollen har tradi-
tionellt medfört att många företags och organisationers 
huvudkontor lokaliserats hit liksom nationella myn-
digheter, institutioner och lärosäten. Här fi nns också 
en koncentration av media, högspecialiserade före-
tagstjänster och andra kontaktintensiva verksamheter. 

funktionella regionen, som numera sträcker sig utan-
för Stockholms län. Flera av de omgivande länen har 
betydelsefulla relationer till Stockholmsregionen. Det 
gäller framförallt Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, 
Örebro, Gävleborgs och Östergötlands län samt Got-
land. Nya samverkansarenor mellan kommuner och 
landsting, regionförbund, har bildats i fl era av dessa 
län. Alla län eller förbund måste på olika sätt förhålla 
sig till angränsande län i sin regionala utvecklings-
planering. Regionförbunden i Uppsala och Sörmlands 
län, är med sina fysiska gränser mot Stockholms län 
och med den integrerade arbetsmarknaden, särskilt 
angeläget att utveckla samverkansformer och plane-
ringssamarbete med för Stockholms län. I samverkan 
mellan regionala planeringsorgan och kommuner sker 
en konkretisering av planeringen genom de etablerade 
länsövergripande stråkplaneringsarbetena.

I Stockholms län har även en delregional samver-
kan utvecklats över tiden. Samverkan mellan kommu-
ner har särskilt stor betydelse men denna informella 
arbetsform har utvecklats inom en mängd olika områ-
den och mellan olika aktörer såsom statliga myndig-
heter, universitet och högskolor, näringsliv, förbund, 
ideella organisationer m fl . Samverkansprocesserna 
ger informella arenor för dialog mellan aktörer som 
var och en har olika mandat och ansvarsområden. 
Aktörerna har dock olika förutsättningar och historia. 
De skiljer sig även starkt i ekonomiska och kompe-
tensmässiga resurser för samarbete och att genomföra 
investeringar eller andra satsningar.

I följande avsnitt ges en översikt över institutio-
nella förutsättningar i Stockholm-Mälarregionen med 
särskild tonvikt på nya förutsättningar och nya arbets-
former. 

Snabba förändringar

Sveriges folkrikaste och tätaste region

Stockholm-Mälarregionen med 3,0 miljoner invånare 
omfattar en fjärdedel av befolkningen och en tredjedel 
av ekonomin i Sverige. Enbart i Stockholms län bor 
nästan två miljoner människor. Fyra ytterligare län 
brukar räknas in i Stockholm-Mälarregionen: Upp-
sala, Sörmlands, Västmanlands och Örebro län.

Folkrika regioner har snabbare tillväxt, fl er bran-
scher och högre grad av specialisering än mindre regio-
ner. Stockholm-Mälarregionen har haft en högre eko-
nomisk tillväxt än andra delar av landet under mycket 
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Den institutionella strukturen

Stockholms läns kommuner 

Stockholms stad har störst folkmängd i storstads-
regionen. Stadens anrika historia kan fortfarande 
 spåras i den bebyggda miljön liksom i förvaltnings- 
och beslutskulturen. 

Staden har cirka 46 000 anställda fördelade på 18 
stadsdelsförvaltningar. Stockholm har traditionellt 
god ekonomi samt hög kompetens och erfarenhet av 
att genomföra stora och komplexa investeringar. Fort-
farande går staden ibland in och betalar för extraor-
dinära kostnader. Staden äger också fastigheter och 
bolag som fysiskt ligger i andra kommuner. 

Stockholms stad är en viktig politisk arena. Här bor 
många väljare och här står många viktiga frågor på 
spel. Ofta får politiska frågor som rör Stockholms stad 
stort utrymme i både lokala och nationella media.

Stockholms 25 övriga kommuner har tillsammans 
större folkmängd än vad Stockholm har. Folkmäng-
den varierar mellan 87 888 personer i Huddinge som 
är störst och 8 349 i Nykvarn som är minst1. Krans-
kommunerna har historiskt olika roller i förhållande 
till den stora staden. Den historiska karaktären kan va-
riera mellan kulturbygd, industri-/bruksort, stations-
samhälle och kust- eller landsbygdsområde. Flera 
kommuner präglas fortfarande av bostadsbyggandet 
under miljonprogrammets tid.

Det fi nns ett starkt lokalt politiskt engagemang i 
kommunerna. Några har traditionellt stabila majori-
teter medan makten tenderat att växla i andra. 

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) arbetar 
på uppdrag av länets 26 kommuner med att stödja 
och utveckla den kommunala självstyrelsen, tillvarata 
kommunernas intressen, främja samverkan mellan 
kommunerna samt bistå kommunerna i deras verk-
samhet.

Stockholms läns landsting 

Stockholms läns landsting, (SLL) har cirka 42 000 an-
ställda och är huvud man för hälso- och sjukvården, 
kollektivtrafi ken i länet och är regionplaneorgan, med 
en central roll i den regionala utvecklingsplaneringen. 
I vårdverksamheten ingår omfattande utbildning och 
forskning, fl era stora akutsjukhus och närsjukvård. 
Den allmänna kollektivtrafi ken drivs  genom Stor-
stockholms lokaltrafi k AB (SL) respektive Waxholms-
bolaget (WÅAB). Landstinget har även ansvar för den 
särskilda kollektivtrafi ken (färdtjänsten). Dessutom är 
landstinget huvudfi nansiär för skärgårdsstiftelsen och 
svarar även för viss omsorgs- och kulturverksamhet. 

Länsstyrelsen och andra statliga organ

Länsstyrelsen ska verka för att regeringens nationella 
mål genomförs och har ansvar för den regionala ut-
vecklingen. Länsstyrelsen ska bland annat samordna 
de statliga intressena i länet. Länsstyrelsen i Stock-
holms län svarar också för det regionala tillväxtpro-
grammet och länstransport planen. Landshövdingen, 
som är chef för länsstyrelsen, utses av regeringen.

Det fi nns också många andra statliga verksamheter 
som starkt påverkar utvecklingen i Stockholms län, 
bland annat trafi kverken (banverket, vägverket och 
luftfartsstyrelsen) samt universiteten och högskolor-
na.

1 Källa: SCB, Folkmängd i riket, län och kommuner 31/3 
2005.
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Schematisk karta som visar överordnade transportstråk och trafikhuvudmän-
nens geografiska indelning inom Stockholm-Mälarregionen. Luftfartsstyrelsen 
har ingen regional indelning.

I Södermanland, Uppsala län och Örebro har kom-
munerna och landstingen bildat särskilda kommunala 
samverkansorgan, så kallade regionförbund. I Väst-
manland har kommuner och landsting bildat Västman-
land kommuner och landsting. Regionförbunden utför 
uppdrag från sina medlemmar. De har också tagit över 
vissa statliga uppdrag från länsstyrelserna. Centrala 
uppgifter är att ta fram regionala utvecklingsprogram, 
regionala tillväxtprogram och Länstransportplaner för 
länen.

Övriga Mälardalen

Mälardalen får sin karaktär av några få större städer 
med många mindre orter och kommuner i omlandet. 
Mälardalen är en historisk bygd med medeltida städer, 
bruksorter och industrisamhällen som alla i ökande 
grad är beroende av sin relativa placering i den större 
funktionella regionen. I Västmanland dominerar Väs-
terås med sin starka industriella prägel. Örebro har 
samma roll som centralort i sitt omland. Söderman-
land saknar en dominerande stad och är uppdelat i tre 
transportkorridorer. Uppsala är dominerande i sitt län 
och har en utpräglad akademisk och forskningsinten-
siv karaktär.
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Folkmängd i kommuner och landsting i 
Mälardalen. Salem, Nykvarn och Knivsta 
är jämförelsevis nya kommuner. Heby 
kommun ska överföras till Uppsala län. 
Källa: SCB Folkmängd i riket, län och 
kommuner 31 mars 2005.
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I Stockholms län är landstinget trafi khuvudman för 
kollektivtrafi ken. I övriga Mälardalen är respektive 
länstrafi kbolag huvudman d.v.s. länstrafi ken i Sörm-
land, länstrafi ken i Örebro, Upplands lokaltrafi k och 
Västmanlands lokaltrafi k. SLL och de fyra kollektiv-
trafi khuvudmännen i Stockholms grannlän samverkar 
tillsammans i MÄLAB som är huvudman för regio-
nal tågtrafi k i Mälardalen som helhet. MÄLAB och 
SJ (Statens järnvägar) samråder om regional tågtrafi k 
i Stockholm-Mälarregionen via TIM (Tåg i Mälar-
dalen).

Statliga verk och departement

Många statliga aktörer är direkt involverade i eller be-
rörs av den regionala utvecklingsplaneringsprocessen 
i Stockholm-Mälarregionen. Regeringen anger natio-
nella mål och fördelar resurser. Verken och länsstyrel-
serna ansvarar för genomförandet. 

Flera statliga myndigheter har regionala enheter. 
Deras verksamhetsområde sammanfaller ofta, men 
inte alltid, med länsgränsen. Verksamhetsområdet för 
Banverkets östra banregion sträcker sig exempelvis 
från norra Småland till Hallsberg och Krylbo.

Samverkansformer växer fram

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är en organisation för kommuner och 
landsting i Stockholms, Uppsala, Örebro, Västman-
lands och Södermanlands län.  Rådets övergripande 
syfte och ambition är att vara en politisk mötesplats 
och plattform för storregionala frågeställningar, dels 
interna i regionen, dels internationella och även att 
företräda regionen i olika sammanhang. Arbetet be-
drivs i nätverk mellan rådets medlemmar. Mälardals-
rådet arbetar även tillsammans med näringslivet, uni-
versiteten och högskolorna samt andra myndig heter 
och organisationer i regionen. Arbetet är inriktat på 
att främja regionens utveckling i lokalt och globalt 
perspektiv så att livskvaliteten, miljön och den inter-
nationella konkurrenskraften stärks. Genom att skapa 
relationer mellan aktörer och etablera personliga kon-
takter mellan tjänstemän och politiker skapas förut-
sättningar för samverkan.

”Fördel Stockholm Mälarregionen”

Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Söderman-
lands, Örebro och Västmanlands län har tillsammans 
tagit fram underlag för en möjlig nationell urbanpolitik 
med hänsyn till internationell konkurrens inom ramen 
för projektet ”Fördel Stockholm Mälarregionen”. 

Haga Forum

Ledningen för Mälardalsrådet, regionförbunden i 
Uppsala och Sörmlands län och landshövdingarna i 
storregionen möts återkommande för informella över-
läggningar på Haga Forum. Mötena har blivit okompli-
cerade tillfällen till gemensamma diskussioner, utbyte 
av information och förberedelser för gemensamma 
aktiviteter. Exempelvis har man initierat dialog med 
riksdagsledamöter från Stockholm-Mälarregionen in-
för viktiga politiska beslut på nationell nivå.

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap 
mellan kommuner i Stockholm-Mälarregionen som 
har bildats för att fördjupa och utveckla det lokala så-
väl som det regionala, näringspolitiska arbetet i regio-
nen. En viktig del i detta samarbete är att verka för att 
få fl er internationella investeringar till regionen och 
att skapa ett gemensamt arbetssätt kring både mark-
nadsföring, bearbetning och mottagningsservice.

Näringslivet, högskolorna, kulturlivet

Näringslivet i Stockholm-Mälarregionen samverkar 
genom många olika organisationer. Exempelvis har 
 handelskamrarna i Mälardalen bildat Handelskam-
rarnas näringslivsråd i Mälardalen. Handelskamrarna 
betraktar Mälardalen som en funktionell region där 
 samverkan ökar mer och mer. Under 2005 blev Upp-
svenska handels kammaren en del av Stockholms han-
delskammare. Näringslivsfrågorna i de båda länen är 
nästan identiska.

Det tas också fl er kontakter mellan näringslivet, 
högskolorna, kulturlivet och den offentliga sektorn. 
Ett exempel är Forum Stockholm som bildades därför 
att fastighetsföretagen upplevde att det gick alldeles 
för långsamt med trafi kinvesteringar och bostadsbyg-
gande som är viktiga faktorer för näringslivet i Stock-
holmsregionen. 
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Samverkansmiljöer som Novum Bio City2, Veten-
skapsstaden3, Stockholm Bio-Science4 och Kista 
 Science City5 är exempel på grupperingar som arbetar 
för att utveckla och marknadsföra Stockholmsregio-
nens kunskapsmiljöer. Tretton universitet och hög-
skolor i Stockholm, det så kallade ”rektorskonventet”, 
håller på att utveckla sitt samarbete för att öka sin glo-
bala konkurrenskraft. 

De senaste två åren har Stockholms stad  arrangerat 
särskilda ”Stockholmsmöten” mellan företagare, po-
litiker och förvaltningar i Stockholm. Samarbetet 
har fortsatt mellan mötena. Exempelvis har en liten 
grupp kallad ”Företagarforum” träffats. Där ingår ett 
 antal personer på VD-nivå från bland andra Ericsson, 
 Investor, Astra Sverige och ÅF. 

Dialog inom Femstadskretsen
Stockholms stad har bedömt att det är särskilt viktigt 
att samverka med de andra stora städerna i Mälar dalen: 
Uppsala, Västerås, Örebro och Eskilstuna. Denna 
”femstadskrets” träffas en eller två gånger per år.

Samarbete om miljö och 
teknisk försörjning
Inom Stockholm-Mälarregionen har samverkan kring 
miljöfrågor ökat under de senaste åren. Den nya VA-
samverkansgruppen (VAS), nätverken för dagvatten 
och VA i omvandlingsområden samt samverkan kring 
vattenvård för avrinningsområden, är exempel på 
 gemensamt vattenvårdsarbete och VA-utvecklings-
arbete. Dessutom sker samverkan för att skydda och 
vidareutveckla regionens gröna kilar och om avfalls-
hantering (Regional avfallssamverkan i Stockholms 
län, RAS) och energifrågor. I Stockholm och Uppsala 
län fi nns ett gemensamt förbund för miljöövervakning 
av luftkvalitet. Västmanland, Sörmland och Örebro 
län har egna luftvårdsförbund. Vattenvårdsförbund 
fi nns för Mälaren och Svealands kust.

Internationella samverkansprocesser

EU:s många program och bidragsstrukturer uppmunt-
rar till att medverka i internationella samverkanspro-
jekt. Under det senaste decenniet har många offentliga 
och privata aktörer i Stockholm-Mälarregionen delta-
git i olika EU-fi nansierade projekt tillsammans med 
parter i andra länder.

Stockholms Europakommitté (SEU) är en ekono-
misk förening med syfte att främja medlemmarnas i 
Stockholm-Mälarregionen och deras ekonomiska in-
tressen genom att tillhandahålla tjänster som rör regi-
onens förhållande till EU. Medlemmar är Stockholms 
stad, Stockholms läns landsting (SLL) och KSL. Mä-
lardalsrådet är samverkanspartners.

Regional utvecklingsplanering 
Många aktörer planerar

Strategisk planering för Stockholmsregionens lång-
siktiga utveckling sker både i kommunernas planering 
och i landstingets regionala utvecklingsplanering. 
Statliga sektorsorgan bedriver egen planering utifrån 
riksdagens och regeringens mål och direktiv. Mälar-
dalsrådet och exempelvis mötena i Haga forum har 
blivit arenor för dialog inom storregionen.

Gemensamt kunskapsunderlag
Regionplane- och trafi knämnden (RTN) inom Stock-
holms läns landsting ansvarar för den regionala ut-
vecklingsplanen (RUFS 2001) för Stockholms län. 
På Regionplane- och trafi kkontoret (RTK) utvecklas 
 fortlöpande analytiskt och faktabaserat underlag. RTK 
för en  öppen dialog med syfte att underlätta kommu-
nernas och de övriga aktörernas planering och beslut. 
Den gällande utvecklingsplanen antogs i landstings-
fullmäktige 2002.

Den funktionella regionen i fokus
De senaste årens utveckling har tydliggjort regionens 
starka beroende av omvärlden. Ständiga förändringar 
och anpassningar krävs. Därför har den traditionella 
regionplaneringen i Stockholms län utvecklats till att 
bli mer strategisk och processinriktad. Både den eko-
nomiska och administrativa geografi n beaktas. Den 
regionala planeringsprocessen omfattar både ekono-
miska, sociala och miljömässiga aspekter samt mark-
användningen och den fysiska strukturens utveckling. 

2 Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola och Hud-
dinge kommun

3 Stiftelsen Vetenskapsstaden ska skapa förutsättningar för 
vetenskapligt och tvärvetenskapligt samarbete mellan Kungl 
Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet, Handelshögsko-
lan och Karolinska Institutet. Vetenskapsstaden ska utveckla 
ett sammanhållet forskningscentrum av internationellt snitt i 
Stockholm och arbeta för ökad samverkan mellan högskolorna 
och näringslivet bl.a. i form av Science Park-tänkande

4 Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och KTH
5 Kista Science City AB, ett helägt dotterbolag till Stiftelsen 

Electrum Verksamheten har en internstyrelse. Kista Science 
City AB arbetar för att utveckla Kista till att bli det mest 
attraktiva området för etablering av ICT-företag
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– kultur, kulturarv, turism och naturupplevelser som 
utvecklingsfaktor, 

– främja folkhälsa och förebygga ohälsa.

Regionala utvecklingsperspektiv

Det långsiktiga regionala utvecklingsperspektivet be-
hövs som stöd för beslut om strukturpåverkande åt-
gärder på både kort och lång sikt. Åtgärder som kan 
ta ett decennium eller mer att förverkliga kan behöva 
påbörjas för att möta strukturella förändringar. Akuta 
brister kan behöva åtgärdas på kortare sikt. 

Utvecklingsplaneringens tidsperspektiv sträcker sig 
över fl era decennier. I den regionala planeringspro-
cessen har ett samlat scenario tagits fram för mark och 
bebyggelse samt transporter i Stockholms län fram till 
år 2030. Den fysiska strukturen grundas på antagan-
den om befolkningsutveckling, ekonomi, arbetsmark-
nad och efterfrågan på resor och transporter. Antagan-
dena för Stockholmsregionens framtida förhållanden 
är i sin tur avstämda mot nationella bedömningar.

Laga kraftvunnen utvecklingsplan

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms-
regionen är även regionplan enligt plan- och bygg-
lagen. Den regionala utvecklingsplanen för Stock-
holmsregionen har ansetts kunna utgöra Regionalt 
Utveck lingsprogram (RUP) för Stockholms län enligt 
natio nella direktiv. Den utgör därför grund för statliga 
delprogram inom olika sektorer och ska fungera som 
ett paraply för arbetet med strukturfondsprogram, pla-
ner för infrastruktur och program inom miljöområdet. 
Den utgör också grunden för länets regio nala tillväxt-
program som utarbetats av ett gemensamt partnerskap 
bestående av:
– Länsstyrelsen i Stockholms län 
– Stockholms läns landsting 
– Kommunförbundet Stockholms län 
– Stockholms stad 
– Stockholms Akademiska Forum 
– Stockholms Handelskammare 
– Företagarna Stockholms län 
– LO-distriktet i Stockholms län 
– Sif Stockholm 
– ESF-rådet Växtkraft Mål 3 
– Länsarbetsnämnden.

I utvecklingsplaneringen har tre grundläggande 
mål för regionens utveckling identifierats

– Internationell konkurrenskraft
– Goda och jämlika levnadsvillkor
– Långsiktigt hållbar livsmiljö

Följande strategier ligger till grund för förändrings- 
och utvecklingssatsningar i Stockholmsregionen:

– Öka regionens kapacitet
– Skapa attraktiva kärnor och stärka innovations-
 miljön
– Vidga och håll ihop regionen
– Utveckla regionens system och strukturer
– Internationalisera regionen

Den gällande regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS 2001) anger  inriktningar 
för utvecklingen inom nio tematiska områden:

– Förnyelse och innovation
– Integration och invandring
– Kompetensutveckling och FoU
– Bebyggelsestruktur
– Grön och blå struktur
– Transportsystemet
– Mark och lokaler
– Bostadsmarknad och bostadsbyggande
– Teknisk infrastruktur
– Utveckla effektiva system och strukturer 
– Internationalisera regionen

Utblick mot övriga Mälardalen

Stockholmsregionens utvecklingsplanering  innehåller 
också utblickar mot Mälardalen. Regeringen vill att 
regionala utvecklingsprogram (RUP) ska utarbetas i 
samtliga län som grund för bland annat tillväxtpoli-
tiska satsningar och där länets satsningar även relate-
ras till förhållandena i angränsande län6. Regeringen 
har särskilt betonat följande aspekter
– långsiktiga arbetskrafts- och kompetensförsörj-

nings behov,
– regionförstoring och dess betydelse för arbetsmark-

nads-, bostads-, och utbildningsregioner,
– den fysiska samhällsplaneringens regionala dimen-

sion,
– internationell konkurrenskraft, regional sårbarhet 

samt förmåga att stimulera och tillvarata innovatio-
ner,

6  Uppdrag att redovisa förslag till metoder för att stärka arbe-
tet med regionala utvecklingsprogram Regeringsbeslut II 15, 
2004-06-10
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Ett politiskt styrdokument

Den regionala utvecklingsplanen ska vara ett instru-
ment för regionens aktörer i deras arbete, enskilt och 
gemensamt, att utveckla de övergripande regionala 
målen. Målen kan inte uppnås om inte aktörerna  bryter 
ner dem till sina egna mål.

RUFS har fungerat som underlag för ett antal pro-
cesser som är viktiga för regionen:

Stockholmsberedningen har baserat sina analyser, 
strategier och förslag på RUFS. Planen låg också till 
grund för regionens medverkan i infrastrukturplane-
ringsomgången. RUFS har varit utgångspunkt i lands-
hövding Mats Hellströms uppdrag från regeringen att 
överlägga med kommunerna och andra parter i länet 
om att öka bostadsbyggandet i regionen. Planen har 
också varit en viktig utgångspunkt för andra proces-
ser som har länsstyrelsen som huvudman, till exem-
pel regionaliseringen av de nationella miljömålen. 
En  annan process är regeringsuppdragen som gäller 
skydd för den tätortsnära naturen och för frisk luft där 
man har upprättat åtgärdsprogram för att uppnå miljö-
kvalitetsnormerna.

Den regionala utvecklingsplanen ligger till grund 
för Länsstyrelsens, Regionplane- och trafi kkontorets 
samt Kommunförbundet Stockholms läns arbete med 
Regionalt miljöhandlingsprogram. 

RUFS är tillika det regionala utvecklingsprogram 
(RUP) som det regionala tillväxtprogrammet (RTP) 
för 2004–2007 vilar på.

Den regionala utvecklingsplanen är också en del av 
underlaget för kommunernas arbete med sina över-
siktsplaner.

Flera olika nivåer och sektorer

Kommunernas strategiska planering har olika karak-
tär. Alla kommuner arbetar med program och strate-
gier som underlag för sina översiktsplaner. Det är 
också vanligt att kommunerna tar fram egna befolk-
ningsprognoser och annat underlag för exempelvis 
bostadspolitiska program. 

Stockholms stad har tagit fram en övergripande 
vision – Stockholm 20307. Dessutom fi nns särskilda 
strategier för såväl geografi ska delområden, exempel-
vis Söderortsvisionen och Kista Science City, liksom 
för tematiska områden som bostadsbyggande, miljö 
och näringsliv. Södertörnskommunerna och UNO-
kommunerna har tagit fram egna visioner. 

Kommunerna anger sina långsiktiga avsikter med 
markanvändningen i sina översiktsplaner. Detalj planer 
och bygglov som stämmer överens med översikts-
planen reglerar villkoren för exploatering och byg-
gande som genomförs av många olika intressenter. 

Det fi nns också ett fl ertal regionala program som 
länsstyrelsen, KSL och landstinget ofta samverkat om. 
Miljöhandlingsprogram,  länstrafi kplanen och ”Aldrig 
långt till naturen” är några exempel. Inom regionen 
fi nns också ett omfattande samarbete om bland annat 
luft- och vattenvård, grönstruktur och teknisk infra-
struktur. 

Trafi khuvudmännen bedriver också strategisk pla-
nering. Ett exempel är SLs strategiska plattform, in-
riktning 2005–2015. Trafi kverkens planering utgör 
underlag för nationella investeringsplaner.

Återkommande uppföljning

I den regionala utvecklingsplaneringen ingår att åter-
kommande följa utvecklingen och rapportera om 
 genomförandet. En uppföljningsrapport8 redovisades 
våren 2004. 

7 Vision Stockholm 2030 - en plattform för dialog om Stock-
holms utveckling

8 Genomförande av RUFS 2001 Lägesrapport 2004
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Utdrag ur Lägesrapport 2004

”Befolkningen och ekonomin har visat sig utveck-
las långsammare än förutsett. Omvärldsförändring-
arna har fortsatt. Detta har bland annat påverkat 
flygtrafiken och Arlandas roll. Segregationen har 
inte minskat i Stockholmsregionen. Regionens uni-
versitet och högskolor har lyckats olika väl i sina 
ambitioner att finansiera forskning. Karolinska 
Institutet, Södertörns högskola och KTH har varit 
framgångsrika och ökat sin finansiering medan 
t.ex. Stockholms universitet och Handelshögskola 
fått krympande medel för forskning. Flera beslut 
har tagits om genomförande av viktiga trafikin-
frastrukturinvesteringar inklusive utbyggnad av en 
ny tunnel för pendeltågstrafiken genom centrala 
Stockholm samt utbyggnad av Norra Länken och 
Norrortsleden. Oklarhet råder om utbyggnad av 
E18 Hjulsta–Kista och Tvärbanans förlängning. Om-
fattande bostadsbyggande förutses genomföras 
inom kort. Ytterligare stora utbyggnader planeras. 
Naturreservat för tätortsnära rekreation håller på 
att bildas. Flera stora projekt drivs av olika aktörer 
inklusive satsningar på Kista Science City och Norra 
stationsområdet samt Skärholmen–Kungens kurva 
och Täby centrum, ytterligare utbyggnadsetapper i 
Sickla Hammarby sjöstad, utbyggnadsprojekt i Vär-
tan–Husarviken, Solna och Sundbyberg samt i Stock-
holm Västerort. Tillgängligheten i Stockholm–Upp-
salastråket inklusive de regionala målpunkterna i 
Kista och Arlanda kommer att öka för pendeltågs-
resenärerna när Stockholms och Uppsalas lokaltra-
fik integreras i Upplands Väsby. Åtgärderna stäm-
mer i stort med den regionala utvecklingsplanens 
antaganden men utvecklingen går långsammare.”
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Samverkansprocessen är numera en självklar del av 
kommunernas verksamhet. Arbetet leds av kommun-
styrelsernas ordföranden och  kommundirektörerna. 
Samarbetet sker i många grupperingar. Exempel-
vis träffar näringslivschefer, planeringschefer och 
 cheferna för gymnasieskolorna återkommande sina 
respektive kollegor i grannkommunerna. RTK deltar i 
frågor som rör regional utvecklingsplanering.

I det informella nätverket 4S+J möts politiker, 
kommundirektörer och planeringschefer i Stockholm, 
Sollentuna, Sundbyberg, Solna och Järfälla. Det första 
initiativet till en mer utvecklad dialog togs under sam-
rådsprocessen kring Stockholms första översiktsplan. 
Kontakterna har periodvis varit intensiva. Man har 
samarbetat kring infrastrukturplanering och gemen-
samt informationsutbyte om bland annat markanvänd-
ningsplanering och energifrågor. Arbetet har kommit 
att omfatta konkret planering kring E18, Tvärbanans 
förlängning och exploatering längs Ulvsundavägen 
samt utvecklingen i Kista med omgivande stadsdelar. 
Samarbetet har till exempel utmynnat i en gemensam 
redovisning av de många aktuella och stora utbygg-
nadsplanerna i området mellan E4 och nuvarande 
E18 från Kista–Sollentuna–Häggvik in mot centrala 
Stockholm. Nu håller samarbetet på att växlas upp för 
att åstadkomma en ram för planeringen av ett större 
geografi skt område runt Kista. Fler aktörer involve-
ras, exempelvis SL och RTK.

Stockholms stad tog i slutet av 90-talet initiativ till 
projektet Kista Science City för att stärka utveckling-
en av Kista med omgivningar. Projektet har drivits i 
samverkan med angränsande kommuner

Arbetet med planeringen av Sickla Hammarby Sjö-
stad har pågått i femton år. När Stockholm inledde sitt 
arbete med fördjupning av översiktsplanen för området 
1990, lockade möjligheterna att ta ett stort och samlat 
grepp för en stadsutbyggnad runt hela Hammarby sjö. 
Tack vare stadens initiativ etablerade Stockholm och 
Nacka ett gemensamt planeringssamarbete som fort-
farande pågår. 

Erfarenheter av samverkansprocesser

I det följande kapitlet ges en översikt över vad de cirka 
50 intervjuade personerna förmedlat.

Studerade samverkans-
processer
Delregionala exempel 

Uno-samarbetet (Utveckling NordOst) som omfattar 
Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och 
Norrtälje kommuner har pågått i cirka 20 år. Norrtälje 
har kommit med lite senare än de övriga. UNO tog i 
mitten av 80-talet fram en egen översikt över utveck-
lingen i nordost. Man ansåg att regionplanerarna bara 
hade fokus på Södertörn. En särskild politisk styrelse 
fi nns för UNO. Den arbetar idag såväl med adminis-
trativt samarbete som med utvecklingsfrågor. Målet 
är en befolkningsökning på 50 procent och en regio-
nal kärna i Täby-Arninge. En gemensam vision för 
utvecklingen har tagits fram. Infrastrukturfrågorna 
är viktiga. Roslagspilen (pendeltåg) till Åkersberga–
Norrtälje har hög prioritet liksom väginvesteringar 
som Norrortsleden, förstärkt E18, förbindelser till 
Arlanda och förbifart Norrtälje. Utvecklingen av en 
regional kärna ses som en gemensam uppgift. 

Underlag för trafi kutveckling och investeringar har 
bland annat tagits fram genom RTK. I samband med 
RUFS-arbetet utvecklades kontakterna mellan konto-
ret och UNO. 

Södertörnssamarbetet har funnits sedan 70-talet. 
Kommunerna och kommunala politiker har varit bä-
rare av samarbetet. Södertörnssamarbetet omfattar 
kommunerna Huddinge, Botkyrka, Tyresö, Haninge, 
Salem, Nynäshamn, Södertälje och Nykvarn.

Södertörns-samarbetet inkluderar administrativ 
kommunsamverkan samt gemensamt arbete kring 
regio nala utvecklingsfrågor i syfte att nå samsyn och 
hävda gemensamma intressen. Södertörns rådslag har 
arrangerats återkommande tillsammans med Handels-
kammaren. 
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Stockholms stad, Nacka och landstinget i Stockholms 
län, samt tidvis Värmdö, har samarbetat om planering 
av utbyggnadsområden på ömse sidor om kommun-
gränsen. En liten grupp experter har berett arbetet och 
redovisat sina resultat och förslag för en ledningsgrupp 
med ansvariga chefer för berörda förvaltningar. En 
styrgrupp med ledande politiker från de båda kommu-
nerna och landstinget (två från majori teten och två från 
oppositionen) har träffats  fortlöpande för att diskutera, 
ta ställning och träffa principiella överenskommelser. 
När det behövs har även företrädare för exempelvis 
Vägverket och länsstyrelsen inbjudits att delta i ge-

mensamma utredningar, diskussioner och möten. För 
närvarande koncentreras arbetet på utbyggnadspro-
jektet ”Danvikslösen”, som omfattar omläggning av 
trafi ksystemet vid Henriksdalsberget och Tvärbanans 
förlängning till Slussen och Saltsjöbaden. Utbygg-
naderna ska möjliggöra exploatering av ett mycket 
centralt beläget område samtidigt som trafi kkapaci-
teten förstärks och kollektivtrafi ken moder niseras i 
en snabbt växande del av regionen. Saltsjöbanan och 
Tvärbanan får bekväma anslutningar till Slussen som 
kan fungera oberoende av kommande ombyggnader i 
Slussens bussterminal. 

Översikt över kommuner som medverkar i de stude-
rade delregionala och storregionala processerna.
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Storregionala exempel 

Utvecklingssamarbetet längs ABC-stråket inleddes 
mellan Uppsala kommun och Stockholms stad samt 
landstingen i Uppsala och Stockholms län. Därefter 
anslöt alla kommuner längs ABC-stråket. Syftet var 
att bedriva en planering som tillvaratog den stora ut-
vecklingspotentialen i stråket. 

Under de två första åren låg fokus på pendeltrafi ken 
och samarbetet mellan universiteten och sjuk husen 
samt näringslivs- och bostadsfrågor. Samarbetet ut-
vecklades senare och alla kommuner anslöt sig. Nu 
samverkar Uppsala, Knivsta, Sigtuna, Vallentuna, 
Upplands Väsby, Sollentuna, Sundbyberg, Solna och 
Stockholm. Samarbetet är främst inriktat på pendel-
tågstrafi k mellan Uppsala och Stockholm, på att  stärka 
Arlandas utvecklingsförutsättningar och på att få en 
gemensam bild av förutsättningarna för bostadsbyg-
gande. Ett EU-fi nansierat projekt STRAIR (Strategic 
Development and cooperation between Airport Re-
gions) startades 2004. Flera aktörer i ABC-stråket har 
gått med som partners tillsammans med deltagare från 
Oslo-, Göteborgs- och Barcelonaområdet 

Ännu ett gränsöverskridande samarbete har börjat 
ta form längs E18 och Mälarbanan norr om Mälaren. 
 Arbetet i ABCU-stråket har initierats inom ramen för 
den regionala utvecklingsplaneringen. Förväntning-
arna är att transporternas förutsättningar förbättras 
och att det leder till ytterligare samverkan mellan 
kommunerna längs stråket; exempelvis om gymnasie-
utbildning.

Kommunerna vill ha en motorväg mellan Enköping 
och Västerås, järnväg mellan Enköping och Uppsala, 
en upprustning av riksväg 55, bättre förbindelser till 
Arlanda och täta pendlingsmöjligheter till såväl Väs-
terås och Uppsala som Stockholm. Utveckling av den 
regionala kärnan i Barkarby är ett viktig gemensamt 
intresse.

Samarbetet mellan kommunerna längs stråken som 
förbinder Sörmland med Stockholm är också relativt 
nytt. Samarbetet startade på tjänstemannanivå 2003. 
Intervjuerna om ABD-samarbetet visar att alla kom-
muner i Sörmland mer eller mindre relaterar sig till 
Stockholm. Södertälje har en viktig roll för sörm-
landskommunerna. Infrastrukturen är en given sam-
verkansfråga liksom bostads- och kompetensfrågor. 
Samarbetet har inletts med en strukturell beskrivning 
av sambanden i stråket.

Internationellt exempel 

Östersjöfrågorna har på senare år varit högt priorite-
rade i vår region. Det regionala tillväxtavtalet (RTA) 
inriktades på Östersjösamarbetet och i samband med 
det regionala tillväxtprogrammet (RTP) har en sär-
skild Östersjöstrategi tagits fram. Det exempel vi valt 
för denna studie är Östersjöpaletten, som initierades i 
mitten av 1990-talet av företrädare för Mälardalsrådet 
som tidigt såg möjligheter att utveckla ett strategiskt 
partnerskap mellan storstadsregionerna runt Finska 
viken, Ålands hav, Mälaren och Rigabukten. Här 
ingår Stockholm-Uppsala, Södra Finland med Åbo, 
Helsingfors och omgivande kommuner, St Petersburg 
och Leningradregionen, Tallinn och Harju län samt 
Riga och Rigadistriktet. Samarbetet har i huvudsak 
bedrivits med stöd av EU-bidrag från Interreg-pro-
grammet.

De politiska regionala företrädarna har kommit 
överens om att samverka om en rad utvecklingsfrågor 
som transportinfrastruktur, stadsutveckling, närings-
livsutveckling, planeringsutbildning och vattenvård. 
Samarbetet är nu inriktat på en ny ansökan, baserad 
på de programförutsättningar som kommer att gälla i 
EU:s nya programperiod 2007–2013. 

Palettenarbetet har skapat relationer österut, som 
är viktiga för Stockholm-Mälarregionen. Området har 
en strategiskt viktig och intressant geografi . Det fi nns 
en politisk överenskommelse om att samarbetet ska 
stärkas.

Initiativ 
Alla studerade processer har initierats för att koordi-
nera fl era offentliga huvudmäns agerande. Det är inte 
så lätt att få en tydlig bild av hur samarbetet startade 
och vad som blev den utlösande faktorn. De som var 
med har sina egna, och litet olika, minnesbilder. 

De delregionala processerna förefaller ha sin upp-
rinnelse i kommunalpolitiska initiativ. Både Söder-
törnssamarbetet och UNO-samarbetet, som har pågått 
i fl era decennier, inleddes för att hävda kommuner-
nas gemensamma intressen i dialogen om regionala 
och statliga utvecklingssatsningar. Den delregionala 
planeringen har ett starkt samband med den regionala 
planeringen. De regionala satsningarna i Flemings-
berg syftade till att förbättra den sociala och ekono-
miska balansen mellan norra och södra Stockholms-
regionen. Önskemål om en ny fl ygplats på Södertörn 
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var länge en viktig gemensam fråga för Södertörns-
kommunerna. 

Av intervjuerna framgår att under perioder när fl e-
ra grannkommuner styrts av samma majoriteter sker 
många informella kontakter via majoritetspartierna. 
De storregionala processerna har i högre grad initie-
rats av regionala aktörer. Stråksamarbetet i ABC-kor-
ridoren kom till på initiativ av Uppsala kommun och 
landsting. Övriga parter var inledningsvis Stockholms 
stad och SLL genom RTK. Då regionförbundet i Upp-
sala bildades, blev även det en part. Samarbetet blev 
än mer intressant för Uppsala när staten bestämde att 
det inte skulle byggas någon ny fl ygplats på Söder-
törn. Uppsalaaktörerna, som alltid varit måna om Ar-
landas utveckling, hade oroat sig över att trafi kutbudet 
på Arlanda skulle försämras om fl ygmarknaden i re-
gionen delades upp. Stockholms stad och Stockholms 
läns landsting hade ett intresse av fortsatt utveckling 
av Stockholm-Arlandastråket med sin tyngdpunkt i 
Kista och vid Arlanda, men såg också utvecklingen 
norr om Arlanda upp mot Uppsala som allt viktigare.

Processerna längs stråken mot Västmanland och 
Sörmland har initierats av Regionplane- och trafi k-
kontoret för att utveckla det regionala planeringssam-
arbetet inom den funktionellt växande regionen, och 
för att skapa en bättre utblick och dialog med aktö-
rerna i Mälardalen. Aktörerna i grannlänen anser att 
samverkansprocesserna är viktiga och prioriterade 
och driver på arbetet.

Drivkrafter och motiv
Regionens internationella 
 konkurrenskraft
Flera intervjupersoner framhåller att samverkan är 
abso lut nödvändig för utvecklingssatsningar som 
gynnar konkurrenskraften i förhållande till andra stor-
stadsregioner. Aktörer inom näringsliv och högskola, 
som påtagligt känner av konkurrensen från omvärld-
en, tar initiativ för att driva på utvecklingssatsningar 
som kan ge ökad konkurrenskraft. 

Fastighetsföretagen upplever att det har gått  alldeles 
för långsamt med trafi kinvesteringar och bostadsbyg-
gande som är viktiga för näringslivet i Stockholms-
regionen.

Riksdagen har fattat beslut om utlokalisering av ett 
stort antal statliga arbetstillfällen. När statliga verk ut-
lokaliseras prövas inte om verksamheten spelar någon 
roll för Stockholms kompetensprofi l. 

Karolinska Institutet och andra högskolor måste kunna 
attrahera kvalifi cerade specialister, unga begåvningar 
och internationellt kapital, samtidigt som kompetens 
från olika vetenskaper behöver kunna kombineras så 
att man når resultat snabbt. Från att ha fokuserat en-
bart på utbildning och forskning har högskolornas roll 
blivit att också svara upp mot kraven på att bidra till 
ekonomisk tillväxt. 

Stockholm-Uppsalaregionen är den mest kvalifi ce-
rade miljön inom life science i Skandinavien. Positio-
nen som attraktiv kunskapsmiljö är starkare än män-
niskor i allmänhet är medvetna om. Många forskare 
från andra medicinska centra i världen söker sig hit för 
att testa sina idéer. Det fi nns även samarbeten mellan 
STand UP Bioregion (Stockholms stad och Uppsala 
kommun) och Sörmland Biotech Valley.

”Verksamheten har blivit starkt beroende av sam-
verkan med andra discipliner. Den egna kompeten-
sen räcker inte till. Vi behöver bl.a. tillgång till kvali-
ficerad teknik, IT, biostatistik och humanvetenska-
per. Det är viktigt att finnas fysiskt nära varandra. 
Dessutom behöver vi tillgång till finansiella tjänster, 
riskkapital, banker, restauranger etc. Det är viktigt 
att finnas i en levande miljö. Det handlar om krea-
tivitet och kritisk massa. En person med aldrig så 
skarp hjärna blir inte kreativ ensam. Alla människor 
behöver social stimulans.”

Bättre omvärldsbevakning

Snabba förändringar och en ökad komplexitet i pla-
neringen kräver överblick av omvärlden. Genom att 
ständigt skaffa ny kunskap och följa utvecklingen 
under lättas strategiska val och satsningar. Det har bli-
vit viktigare att ha en bra omvärldsbevakning. 

Medverkan i regionala samverkansprocesser leder 
ofta till att enskilda kommunföreträdare tycker sig få 
en bättre omvärldsbevakning. I samverkansproces-
serna fi nns ofta mer utrymme att följa utvecklingen 
i omvärlden.

Gemensamma satsningar 
ger större slagkraft

”En politisk tro på att samarbete smörjer processen. 
Modet att ge och ta”.

De studerade processerna visar i olika grad, att sam-
verkan mellan enskilda aktörer för en gemensam sak 
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ger ökad slagkraft. Det gäller såväl i planering som i 
genomförande.

Samarbete gynnas av om det i regionen fi nns arenor 
där sociala relationer kan utvecklas mellan företrädare 
för olika intressen.

I fl era fall har dialogen om regionala utvecklings-
frågor motiverat närbelägna kommuner att gå samman 
för att hävda gemensamma intressen. Samarbetet har 
efterhand fördjupats och vidgats till allt fl er områden. 
När Nynäshamn nyligen drabbades av företagsned-
läggningar och nedläggning av Musköbasen sökte de, 
och fann, stöd för att kunna hantera situationen hos 
grannkommunerna på Södertörn, i Stockholms stad 
och i resten av länet. Lokaliseringen av pendeltågtra-
fi k till Arninge och en regional bussterminal har blivit 
en viktig fråga för fl era kommuner. 

Mellankommunalt samarbete 
för ökad effektivitet 

De ekonomiska svårigheter, som många kommuner 
befann sig i på 90-talet, förde med sig en förnyad im-
puls att effektivisera och rationalisera de kommunala 
verksamheterna. Ett sätt var att samarbeta kring opera-
tionella frågor, något som i sin tur lagt grunden, och 
ökat förutsättningarna, för samverkan kring frågor 
av mer strategisk natur. Flera kommuner har erfaren-
heter av mångårigt samarbete om många olika frågor. 
Ibland handlar samverkan om praktiskt servicesam-
arbete, ömsesidigt utbyte av expertis eller gemensam 
upphandling av leverantörstjänster. 

Efterhand som pendlingsregionen vidgats har kon-
takterna mellan kommuner utanför och inom Stock-
holms län ökat. Håbo har numera särskilda överens-
kommelser om pendeltågstrafi k och taxor i kollektiv-
trafi ken. Gnesta har haft det under längre tid. Särskilda 
regler underlättar kombination av resande med regio-
naltågstrafi k och lokaltrafi k i hela Mälardalen. 

Offentliga aktörer inom länet samarbetar också om 
teknisk försörjning, exempelvis fjärrvärme och sop-
hantering, samt vatten- och luftvård liksom om pla-
nering i kust- och skärgårdsområdet. Det fi nns även 
en samverkan inom t.ex. avrinningsområden och de 
gröna kilarna. Kommuner, landsting och länsstyrelser 
i fl era Mälardalslän har gått samman i gemensamma 
partnerskap för att genomföra mellanregionala sam-
verkansprojekt med stöd av EU-bidrag.

Ökad tillgänglighet och sammanhållning 
i den funktionella regionen 

Flera intervjupersoner pekar på Stockholmsregionens 
stora potential som centrum i Östersjöregionen. Sär-
skilt betonas att Stockholmsregionen har stora utveck-
lingsmöjligheter som centrum för fi nansiella tjänster 
inom den snabbt växande Östersjömarknaden.
När resmöjligheterna utvecklas och tillgänglig heten 
förbättras skapas förutsättningar att utveckla samver-
kan mellan aktörer inom det omland som betjänas. 
Geografi sk närhet underlättar och motiverar konkret 
samarbete om planering. Möjligheterna att stärka 
samverkan inom vårdområdet och biotekniksektorn 
var ett starkt skäl för aktörerna i Uppsala att utveckla 
samverkan inom ABC-stråket. De ville också vidga 
den lokala arbetsmarknaden för kunskapsintensiva 
verksamheter och bidra till att skapa jobb.

Förbättrade resmöjligheter längs transportkorrido-
rerna genom Sörmland och lokalt inom Södertälje vän-
tas stärka Södertäljes förutsättningar att utveckla sin 
roll som regional kärna i södra Storstockholm för ett 
omland som till stor del fi nns i Sörmland. Därför arbe-
tar kommunen bland annat för att stärka stadskärnans 
attraktivitet och handelns utvecklingsförutsättningar. 
Den planerade nya järnvägen längs Sörmlandskusten 
– Ostlänken – kan få mycket stor betydelse för Ny-
köping, Oxelösund och Trosa inom en mer samman-
hållen storregion. Norrköping och Linköping kan på 
lång sikt bli en del av den funktionella regionen.

Kommungemensamma planområden

Under fl era decennier har stadsbebyggelsen i gräns-
landet mellan Stockholms stad och grannkommuner-
na omvandlats och förtätats. Det innebär att fl era av 
samverkansprocesserna har en konkret koppling till 
Stockholms stads och angränsande kommuners ut-
vecklingsplanering. Konkreta utbyggnadsprojekt som 
utvecklas runt Stockholms gränser är exempelvis 
– Norra Station (Solna), 
– Sickla Hammarby sjöstad (Nacka),
– områden längs södra kommungränsen (Huddinge) 
– vid Kungens kurva-Skärholmen (Huddinge) 
– områden längs Ulvsundavägen (Sundbyberg och 

Solna) 
– omlandet runt Kista (Sollentuna, Järfälla, Solna och 

Sundbyberg). 
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Tillsammans representerar dessa områden en  mycket 
stor regional utbyggnadspotential. Samverkan är abso-
lut nödvändig för att kunna planera och genomföra 
dessa stora utbyggnader. Planeringsuppdrag för områ-
den som berör mer än en kommun bedrivs som sam-
arbetsprojekt med grannkommuner och andra huvud-
män. 

Gemensam planering mellan kommuner sker 
också i mindre skala i andra delar av regionen. Ett 
sådant exempel är samarbetet mellan Upplands-Bro 
och Håbo om ett utbyggnadsområde som funktionellt 
hör till Håbo kommun (Bålsta) men formellt ligger 
i Upplands Bro kommun. Frågan om att fl ytta kom-
mungränsen har tagits upp.

Ökat engagemang för Arlanda

I ABC-stråket fi nns ett gemensamt intresse av att 
 hävda Arlandas roll som fl ygplatsnav i ett nationellt 
tillväxtperspektiv. Ett nytt EU-stött  samarbetsprojekt 
har påbörjats (STRAIR) för att undersöka möjlighe-
terna att positionera sig inom Östersjöområdet.

Flera kommuner ser fördelar i att ligga nära Arlanda. 
Knivsta, Sigtuna, Vallentuna och Upplands Väsby har 
insett att de behöver samarbeta om näringslivstjänster 
och fysiska planeringsfrågor. Sigtuna och Luftfarts-
verket samarbetar om en fördjupning av översiktspla-
nen. Vallentuna och Täby ser möjligheter att förbättra 
förbindelserna till  Arlanda och andra delar av E4-strå-
ket med Kista, Solna och Uppsala. Utbyggnad av pen-
deltågstrafi k och bussterminal och tvärförbindelser i 
nordost kommer att förkorta restiderna till och från 
Norrtälje, som får bättre förutsättningar att integreras 
i Stockholms norra arbets marknad.

Luftfartsverket har också ett tätt samarbete med 
Stockholm Business Region och ISA (Invest in Swe-
den Agency) samt med Stockholm Visitor´s Board. 
De är starkt fokuserade på Tyskland och Kina. Japan, 
Korea och Kina är intressanta som växande markna-
der för inkommande turism.

Bättre samverkan mellan näringsliv, 
 offentlig sektor och vetenskap

”Man bör kunna förstärka kompetensen genom att 
allokera resurser gemensamt! Man skulle kunna dra 
mer nytta av högskolornas utvecklingspotential.”

Samarbetet mellan Uppsala och Stockholms kom-
muner och landsting samt övriga kommuner i ABC-
stråket hade sin upprinnelse i att Uppsala bland annat 
ville bygga strategiska allianser inom stråket utifrån 
sin styrkeposition som läkemedelskluster. De hade en 
vision om att stärka samarbetet mellan de stora forsk-
ningssjukhusen och mellan universiteten. Uppsala 
har ett stort geografi skt upptagningsområde medan 
stockholmsinstitutionerna främst betjänar storstaden 
och dess närområde. Intresset för att underlätta och 
stärka samverkan inom bioteknikområdet är också en 
stark drivkraft för Karolinska Institutet, KTH, Stock-
holms universitet och andra högskolor samt Lands-
tinget i Stockholms län, Stockholms stad och Solna 
i arbetet med att utveckla Norra stationsområdet och 
stiftelsen Vetenskapstaden. Ett liknande samarbete 
har vuxit fram för utveckling av den  regionala kärnan 
Flemingsberg. Landstinget, Huddinge och Botkyrka 
har bildat en särskild organisation för detta syfte. Ett 
koncept till utvecklingsprogram för den  regionala kär-
nan Flemingsberg har tagits fram. Ett viktigt inslag 
i arbetet är samarbetet med högskolorna (KI, KTH 
och Södertörns Högskola), Karolinska Universitets-
sjukhuset samt olika privata aktiviteter inom området. 
Det fi nns även länsövergripande samarbeten med Bio 
Sörmland (Strängnäs).

Stockholms stad samverkar med fl era grannkom-
muner, företag, högskolor och exempelvis kultur-
institutioner om exploateringsförberedande plane-
ring. Utvecklingssamarbetet i Kista Science City och 
i Skärholmen-Kungens kurva är exempel på detta.

Stockholms stad har också inlett dialog om en 
 gemensam målbild tillsammans med företrädare för 
ett stort antal företag. 

”Det har inte funnits någon direkt kontakt mel-
lan företagen och stadens ”borgmästare” på 20 år. 
Flera har nog uppvaktat stadshuset för att få upp 
detta på agendan. Det har gett resultat. Förra året 
tog staden ett nytt initiativ och bjöd in 100 personer 
från privata näringslivet till ”Stockholmsmötet”. 
Carl Henrik Svanberg höll ett lysande anförande.”

”Sanningar sägs rakt ut. Partipolitiken läggs åt 
 sidan!”
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Stockholmsmötet 2005

Ledning och organisation

Tydlig ledning krävs

Alla intervjupersoner betonar att samverkansproces-
serna är viktiga ledningsfrågor. Processerna rör ut-
vecklingsfrågor av strategisk betydelse för kommun-
ledning, landstingsledning, högskolerektorer eller 
företagsledning.

Intervjupersoner betonar vikten av att ledningen är 
engagerad i samverkansprocessen och att  utvecklingen 
får betydelse för den egna organisationen. 

Det är också viktigt att ledningen ser att insatserna 
ger resultat. Om ledande personer tappar intresset så 
prioriteras arbetet ned inom organisationen. I något 
fall har den intervjuade känt att arbetet blivit alltför 
torrt och teoretiskt så att politikerna tappat intresset.

”Strategiska frågor med långsiktiga resultat är all-
tid ett problem i en politisk organisation. Snabba 
resultat (inom mandatperioder) och lokala frågor 
har alltid större tyngd.”

När ledande personer å andra sidan visat tydligt enga-
gemang och beslutsvilja känner medarbetarna sig 
moti verade att göra stora ansträngningar. De som 
medverkar i processen läser hela tiden av vilken part 
och vilken person som är drivande, vilka motiv som är 
särskilt viktiga och vad målet är. Flera intervjuperso-
ner kommenterar vikten av ett tydligt ledarskap. 

Engagemanget hos samverkansprocessens ledare 
har vital betydelse för övriga medverkandes motiva-
tion och möjligheter att avsätta resurser för samverkan 
och gemensamma projekt. 
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Samverkansprocesserna kan ibland beröra frågor där 
parterna har motstridiga eller konkurrerande intres-
sen. Södertörnskommunerna har exempelvis bestämt 
sig för att inte diskutera frågor om detaljhandeln.

I de samverkansprocesser som pågått länge har 
samarbetet fokuserats på olika sakfrågor under olika 
tidsperioder. I ett fall efterlyste den intervjuade ett 
tydligare program och klarare mål för arbetet. Under 
det senaste året har såväl UNO som Södertörn och 
4S+J initierat arbete för att få fram nya strategier och 
koncept.

Samtidigt som ledningens engagemang är centralt 
för samverkansprocessens vitalitet framhålls att arbets-
organisationen behöver tänkas igenom för att bli ope-
rativ. När fl era processer fordrar att samma ledande 
personer är närvarande kan situationen bli besvärlig 
för berörda individer. Deras tid räcker helt enkelt inte 
till. Det fi nns även röster som pekar på att det kan råda 
obalans mellan olika parter och deras möjligheter att 
sätta in resurser.

Politisk förankring

”Det ger en helt annan förankring och tydliga sig-
naler när kommunledningen uttalar sig för regio-
nal tillväxt. Samarbetet ger ökad förståelse. Politisk 
styrning är viktigt. Det krävs en politisk vilja för att 
arbeta så här.”

Betydelsen av att samverkansprocesserna är väl för-
ankrade hos de ledande politikerna kan inte nog be-
tonas. Det är också viktigt att de ledande politikerna 
kontinuerligt följer processerna och förstår dynami-
ken i arbetet.

Det fi nns olika exempel på hur den politiska för-
ankringen påverkat resultatet av samverkan. I plane-
ringsprocessen för t.ex. Sickla Hammarby Sjöstad har 
engagemang och kontinuitet hos politiker underlättat 
beslutsfattande och genomförande. 

Ledarskap kräver personligt engagemang 

Intrycket från intervjuerna är att enskilda personers 
uppträdande spelar en mycket stor roll. Personer i  olika 
roller kan uppfattas som ledare. Det kan vara relate-
rat till yrkeskompetensen eller till ett formellt mandat 
att påverka och fatta beslut. När personer, som utövar 
ett formellt eller informellt ledarskap, visar personligt 

engagemang och närvaro, kontinuitet och uthållighet 
kring uppgjorda strategier och överenskommelser ger 
det kraft och energi åt många andra. Engagemanget 
smittar.

I praktiken har tjänstemännen ofta ett starkt infl y-
tande på processerna. De representerar både kompe-
tens och kontinuitet, som är viktiga för att samver-
kansprocessen ska lyckas. 

När de inblandade parterna uppträder tillsammans 
i media, i dialog med markägare, olika föreningar, 
partigrupper, boende i närområdet och andra ger detta 
tyngd och trovärdighet åt det gemensamma budska-
pet. Alla berörda inser att förändringar kan komma 
att ske.

Företrädare för näringslivet talar också om vikten 
av enskilda personers starka engagemang och bety-
delsen av tillitsfulla personrelationer. 

”Näringslivet borde få/ta en större roll. Men det är 
svårt att matcha näringslivets intressen med den 
administrativa nivå som vårt samarbete represente-
rar. Näringslivet spetsar sina ansträngningar på en 
mycket högre nivå. För dem är det nationell politik 
och förvaltning som gäller.”

Oklara roller försvårar ett genomförande

Även om samverkansprocesser är bra, vittnar intervju-
resultaten om att det kan uppstå oklarheter i rollfördel-
ningen mellan parterna, i synnerhet inom Stockholms-
regionen. Flera starka röster menar att samverkan är 
alldeles otillräckligt och att ett mycket mer gemen-
samt uppträdande är nödvändigt. De intervjuade fram-
håller särskilt vikten av att Stockholms läns landsting 
och Stockholms stad tar sitt ansvar för den regionala 
utvecklingen i samverkan med övriga aktörer.

Rätt aktörer

De intervjuade framhåller att det är viktigt att rätt aktö-
rer engagerar sig i arbetet eller blir delansvariga i be-
slut. För att klarlägga vilka huvudmän och aktörer som 
kommer att bli särskilt viktiga under olika skeden, och 
som därför bör involveras i olika delar av arbetet, bör 
en intressentanalys göras i ett tidigt skede. En intres-
sentanalys bör ta upp vikten av att skapa länkar mellan 
nivåer och sektorer.

Stockholms stad och Stockholms läns landsting är 
stora organisationer med ekonomiska muskler jäm-
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fört med övriga kommuner och landsting. Stockholms 
stad har en kvalifi cerad kompetens med erfarenhet av 
att driva stora utbyggnadsprojekt. Stockholms läns 
landsting (SLL) är en viktig nyckelaktör eftersom 
landstinget dels är huvudman för kollektivtrafi ken, 
dels är en mycket stor aktör inom bioteknikområdet. 
Dessutom är SLL huvudman för den regionala ut-
vecklingsplaneringen.

Det är även viktigt att beakta hur många aktörer 
som behövs i ett arbete. Ibland kan det vara en fördel 
att inte vara för många parter.

Vem för regionens talan?

Många intervjuade uttrycker spontant att det fi nns ett 
behov av att någon ska föra regionens talan; oftast 
avser de talan gentemot regeringen. Några säger att 
denne person, eller denna grupp av personer, behöver 
stiga fram och göra sig synliga och samtidigt se till att 
undanröja varje tvivel om att viljeinriktningen ligger 
fast. Flera anser att denna person eller grupp av per-
soner naturligt bör sökas inom Stockholms stad eller 
landsting. Stockholms stads företrädare upplever i sin 
tur att de behöver närvara i många olika sammanhang 
– om de uteblir uppstår osäkerhet och oro. Det upp-
fattas lätt som en markering. 

Flera intervjuade aktörer i övriga Mälardalen på-
talar bristen på sammanhållning och tydlig ledning 
inom Stockholmsregionen. Flera intervjupersoner har 
noterat att landstingets olika enheter inte alltid drar 
åt samma håll. Några har påtalat att Stockholms stad 
företräds av många olika politiker och tjänstemän. Det 
är inte alltid lätt att veta vem man ska lyssna på.

Det fi nns också en farhåga att aktörerna i region-
centrum, som samverkar med alla, får ett ännu större 
övertag eftersom de blir de enda som har överblick 
över allt som sker.

Tillit och uthållighet

Kulturskillnader mellan Stockholms stad 
och kranskommunerna 
Olika kommuner kan arbeta på olika sätt med samma 
typ av fråga. Dessa kulturskillnader kan bero på geo-
grafi ska olikheter, historisk utveckling, skillnader i 
befolkning och typ av näringsliv etc. Skillnaderna kan 
ibland vara stora, nästan kulturkrockar, och försvåra 
ett samarbete. 

Det är heller inte ovanligt med kulturskillnader mel-
lan olika sakområden eller intressen. Det kan behöva 
avsättas tid för att lära känna varandra och förstå dessa 
olikheter för att nå resultat i ett samarbete. 

Stockholms stad och stadens närmaste grannar har 
naturligtvis en lång gemensam historia. Omlandet fi ck 
ofta hysa verksamheter som staden ansåg vara störan-
de, som fabriker och mentalsjukhus. 1900-talets snab-
ba expansion av storstaden har till stor del skett i när-
belägna kommuner. Utbyggnader av bostadsområden 
och transportssystem skedde inte alltid utan konfl ikter. 
En del av efterkrigstidens storstadsexpansion har varit 
ackompanjerad av politiska tvister och förhandlingar. 
Under årens lopp har en mängd gränsjusteringar och 
markaffärer genomförts. Ofta fi nns känsloladdade 
rela tioner och ouppklarade frågor att reda ut.

Stockholms stad har en stark och månghundraårig 
planeringstradition och en stark ekonomi. Stockholm 
har vana att kunna bestämma och genomföra projekt 
med egna resurser. 

De närmaste grannkommunerna, särskilt Solna, 
Sundbyberg, Lidingö och Nacka, har haft en mer indu-
striellt präglad historia i modern tid med väletablerade 
kontakter mellan kommunledning och lokala företag. 

I många ytterkommuner har stora bostadsområden 
byggts ut och befolkningen vuxit under relativt sen 
tid. Detta har ofta medfört betydande påfrestningar för 
den kommunala ekonomin. 

De lokala politiska strukturerna skiljer sig också 
åt. I fl era förortskommuner är dagens kommundelar 
tidigare självständiga kommuner som lagts samman. 
Stockholms stadsdelsnämnder är jämförelsevis nya.

När Stockholms stad och Nacka möttes i en 
 gemensam planeringsprocess för Sickla och Hammar-
by Sjöstad, möttes även två skilda planeringskulturer. 
Samarbetet innebar en kulturkrock mellan tjänstemän 
och politiker från de två kommunerna. Först efter un-
gefär ett år började samarbetet leda till resultat.

Det har också tagit tid och krävt politisk dialog 
mellan Stockholms stad och Huddinge för att kunna 
etablera samarbete om utvecklingsplanering för Skär-
holmen-Kungens Kurva. Stockholms stads  samverkan 
med Solna om utveckling av Norra stationsområdet 
och med i första hand Sundbyberg om utveckling av 
områdena längs Ulvsundavägen har också krävt en 
ny typ av politiska kontakter. Eftersom Stockholms 
stad inte samarbetat så nära med grannkommunerna 
tidigare har det varit viktigt att etablera en gemensam 
plattform för samarbetet.
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Det tar tid att skapa relationer 

”Det krävs mycket kaffe och många båtturer för att 
lära känna varandra och känna trygghet innan alla 
inser att somligt kan få stå tillbaka för helhetens 
skull.”

Ofta får man enas om att börja arbeta med sådana frå-
gor som man är överens om. Studieresor,  konferenser 
och gemensamt arbete med konkreta planerings-
problem innebär att de involverade personerna blir 
 bekanta med varandra och kan börja diskutera sakfrå-
gor. Processerna fungerar som teambuilding – det kan 
fi nnas många spänningar mellan enskilda kommuner, 
aktörer och personer.

Ofta krävs en ganska lång period av inledande kontak-
ter innan samarbetet börjar löpa smidigt.

Nya kunskaper och personliga 
kontakter ger mervärde

”Man måste bejaka mångfald och olika processer. 
Det är dumt att tro att vår organisation ska vara 
arena för allt. Det är bara uttryck för monopolistisk 
centralism.

De intervjuade experter som själva deltar i samver-
kansprocesser vittnar om betydelsen av att kunna 
samarbeta med kollegor som har motsvarande jobb 
som de själva i andra kommuner. På den egna arbets-
platsen har de ofta ensamma ansvaret för att arbeta 
med långsiktiga och strategiska utvecklingsfrågor. 
Samarbetet med kollegor i grannkommunerna under-
lättar och stimulerar arbetet. Många svåra frågor kan 
diskuteras gemensamt. 

Samarbetet ger också tillfälle till lärande och erfa-
renhetsutbyte. De får tillgång till expertkunskap och de 
kan delta i gemensamma seminarier, studieresor och 
andra aktiviteter. De samarbetar med kollegor som de 
känner sig trygga med. Detta ger ett bra klimat för 
kreativa diskussioner. Tillsammans kan de lösa svåra 
problem och kläcka nya idéer.

Samarbetet representerar något som fi nns lite vid 
sidan av det vardagliga. De intervjuade uttrycker det 
som resultatorienterat, lärorikt och stimulerande. 

Mindre aktiva perioder kräver uthållighet

Processerna tar tid och måste få göra det. Ibland ten-
derar arbetet att bli mindre aktivt och mest handla 
om informationsutbyte. De medverkande lyssnar av 
och bevakar varandra snarare än driver på för att nå 
 resultat.

I sådana lägen kan nytt gemensamt kunskapsun-
derlag, som oftast tas fram av konsulter, ha stor bety-
delse. Det behövs ett konkret material och förslag att 
diskutera och reagera på. Materialet måste relatera till 
gemensamma frågeställningar, utvecklingspotentialer 
eller problem som fi nns i botten och som motiverar 
samverkan. Annars förs inte saken vidare. 

Södertörnsplanerare på studiebesök i Rotterdam

Det är viktigt att tjänstemännen vet hur de politiska 
partierna positionerar sig. Man måste också veta var 
makten fi nns. Uppfattningarna följer inte alltid parti-
gränserna. De ledande tjänstemännen måste ha täta och 
nära kontakter med politiska ledare i olika  grupper. 

Även andra sektorers planeringskulturer måste kun-
na mötas; exempelvis trafi kverkens och miljöexper-
ternas olika kulturer. Dessa båda grupper råkar inte 
sällan i konfl ikt med varandra. De representerar ofta 
kulturer med mycket skilda utgångspunkter och syn-
sätt. De grundläggande perspektiven är olika och 
lagstiftningen bottnar i olika traditioner. Inte sällan 
före träds de olika grupperna av tjänstemän från olika 
generationer.
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Regionplane- och trafi kkontoret har ibland tillhanda-
hållit en neutral arena och även tagit initiativ till att 
föra in nytt underlag och förmedla nya kontakter, 
 exempelvis med motsvarande typ av aktörer i andra 
regioner. I fl era processer har en konsult fyllt rollen 
som neutral och pådrivande processledare. 

”Metodiken med gemensamt finansierade konsult-
insatser eller andra resursinsatser är bra. När man 
har rollen som finansiär blir man mer delaktig.”

Brist på tid kräver pragmatiskt 
 förhållningssätt

”Vi måste prioritera hur vi använder våra knappa 
resurser och lägga dem på sådant som vi tror ska 
genomföras.”

Intervjupersonerna har ofta ett pragmatiskt synsätt på 
arbetet med samverkansprocesser. Sammansättningen 
av samverkanskretsen beror på vilka frågor som ska 
lösas. Alla betonar vikten av att prioritera använd-
ningen av hårt ansträngda resurser. Det är viktigt att 
hitta fungerande lösningar. 

Detta pragmatiska förhållningssätt har inte uppstått 
av sig själv. I själva verket fi nns en lång förhistoria. 
De ansvariga politikerna och tjänstemännen i de kom-
muner där projekten äger rum har samarbetat under 
fl era år för att bygga upp en grund för samverkan i 
form av ömsesidig tillit, enkla kontaktvägar och ruti-
ner för att bereda och fatta beslut.

”Det behövs inte fler processer, vidga istället de som 
redan finns med fler teman”

Kontinuitet är viktigt 

I fl era studerade samverkansprocesser har några 
nyckelpersoner deltagit i arbetet under hela perioden. 
Denna kontinuitet har spelat en stor roll och väsent-
ligt underlättat möjligheterna att uppnå eftersträvade 
resultat. 

Bristande symmetri i kommunernas organisation 
kan innebära att en och samma kommun ibland före-
träds av olika personer i samma samverkansprocess. 
Detta kan bryta kontinuiteten men är ofta nödvändigt 
för att frågan ska kunna förankras i den egna organi-
sationen.

Instabila majoriteter i berörda kommuner med mar-
kant olika prioriteringar kan vara ett problem. 

Resultat och nytta

”Man får information som man annars inte skulle 
ha fått. Man hamnar på nya ”sändlistor”.

Samverkansprocesserna har lett till resultat och nyttor 
av skiftande karaktär. 

Omvärldsorienteringen ökar

Intervjuade kommunföreträdare uppger att samver-
kansprocesserna på ett viktigt sätt bidrar till att ge 
dem en ökad omvärldsorientering. Genom samarbetet 
får de ny information och blir uppdaterade om vad 
som händer i omvärlden. Processerna ger också större 
möjligheter att kommunicera sina egna frågor. Man 
kan visa var man står samtidigt som man får reda på 
andras förhållningssätt i samma fråga. 

Samverkansprocesserna har inneburit att kommu-
nerna fått nya kunskaper och insikter. Långsiktigheten 
och det bredare omvärldsperspektivet är värdefullt. 
De nya erfarenheterna har stimulerat nytänkande på 
hemmaplan.

En stor del av kommunernas omvärldsbevakning 
sker, enligt de intervjuade, genom att ta del av RTK:s 
verksamhet.

”Jag känner att jag fått en bättre omvärldsoriente-
ring genom samverkansprocesserna och att vi kan 
delta på ett vassare sätt i den offentliga dialogen.”

Fler professionella kontakter

De intervjuade vittnar om att samverkansprocesserna 
inneburit att det skapats nätverk för professionellt 
samarbete som möjliggör ett mer rationellt arbete än 
tidigare. Den stora vinsten ligger i det dagliga arbetet. 
Vardagsplaneringen får en helt annan effektivitet när 
var och en är informerad om andras utgångspunkter 
och perspektiv. Det blir enklare att utföra sina upp-
gifter. Dessutom fokuseras uppmärksamheten tidvis 
på vissa frågor. Arbetet med krävande remisser och 
utredningar kan fördelas. Detta innebär ett effektivt 
lärande för alla och det är ett bra sätt att hålla sig infor-
merad. Komplicerade frågor, exempelvis sådana som 
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rör normer för buller och luftmiljökvalitet, blir mindre 
krävande att hantera.

Samverkansprocesser kan också innebära att per-
soner och organisationer, som tidigare inte haft så 
mycket med varandra att göra, etablerar kontakt. De 
får också lättare tillgång till övriga parters kontakter. 
Detta innebär att fl era olika personers nätverk kopp-
las samman. Resultatet blir att alla parter snabbt kan 
få tillgång till mer information, de lär känna personer 
i andra sektorer, branscher och kulturkretsar och de 
får en vidgad referensvärld. Det blir enklare att kom-
binera resursinsatser och ta gemensamma initiativ. 
 Utbyten och samarbete mellan människor som inte 
känt varandra tidigare underlättas.

”Man får hjälp med gemensamma projekt och 
 anlitande av konsulter, medan man ofta är ensam-
vargar på hemmaplan. Samordningen av resurser 
och ställningstaganden är viktig. Samordningen ger 
bra argument mot externa aktörer och skänker mer 
kraft åt argumenten.”

”Många processer har uppstått med andra kontakt-
vägar än de tidigare etablerade, exempelvis har 
 näringslivskontoren nu en regelbunden kontakt 
som går långt utöver det vanliga.”

”RUFS-processen har gett väldigt mycket, inte minst 
för mig själv personligen. Jag önskar att fler fick 
vara med så att avtrycken i vår egen organisation 
ökade och att fler tjänstemän och politiker blev 
inblandade. Det skulle öka effektiviteten och kva-
litén. Nu är alltför få med.”

Nätverket växer

Östersjöpaletten är ett exempel på hur helt nya person-
kontakter har byggts upp mellan Stockholm-Mälarre-
gionen och grannregionerna utanför landet. Experter 
och administrationer i storstadsregionerna runt Finska 
viken, inklusive St Petersburg och Leningradregionen 
har samarbetat i planeringsprojekt som drivits med 
stöd av EU-bidrag. Många tjänstemän och förtroende-
valda, som har lärt känna kollegor och arbetssätt i 
grannregionerna utomlands, har blivit varse att det 
fi nns en stor potential i utvecklade kontakter inom 
näringsliv och turism, högskole- och forskningsvärld, 
kulturliv och andra samhällssektorer.

”Paletten har hjälpt till väldigt tydligt. Både tjänste-
män och politiker har varit med. Det finns en poli-
tisk överenskommelse om att samarbetet ska stär-
kas. Det är dags att växla upp samarbetet, nu ska vi 
dra nytta av de kontakter som etablerats.”

”Palettensamarbetet har också gett en del konkreta 
resultat av värde för Mälardalen exempelvis inom 
vattenvårds- och infrastrukturområdena. Vi har in-
sett att vi ingår som en del i ett större system och att 
vi befinner oss i ett viktigt strategiskt geografiskt 
område. Vi behöver en gemensam Östersjöstrategi 
och Palettengeografin är själva fokusområdet. Där-
för är samarbetet oerhört värdefullt.”

Slagkraften ökar 

”Ingen äger hela processen, men många äger 
 delar.”

”De storregionala processerna som nu pågår kring 
infrastrukturplaneringen har en väldig kraft. Det 
borde gå att arbeta på liknande sätt inom fler om-
råden. Trafiken är det mest givna, det berör grann-
regionerna runt om också, det var därför vi började 
med det. Dessutom har vi fått signaler från rege-
ringen – det var ett önskemål att vi skulle prata oss 
samman. Då blir det lättare att få fram pengar.”

Samarbetet har ett stort symbolvärde. Det ger en ge-
mensam arena för samtal mellan tjänstemän och politi-
ker samt andra berörda som företagare, högskola eller 
kulturinstitutioner. Parterna upptäcker ofta behov av 
att profi lera sig gemensamt och göra sig mer synliga 
för att kunna hävda sig bättre på hemmaplan och inter-
nationellt. De gör också taktiska överväganden om 
hur de bäst kan påverka viktiga aktörer i omvärlden. 
Det leder till lärande och attitydförändringar.

Genom att uppträda gemensamt med andra skapas 
större slagkraft. Samarbetet har inneburit att de gemen-
samma frågorna nått en helt annan nivå och status än 
tidigare och frågorna har kommit fram mycket mer 
i debatten. Ett resultat av samverkansprocesserna är 
att lokala frågor blir regionala. På så sätt uppstår en 
genväg för att transportera fram frågorna.

Flera samverkansgrupper har utnyttjat möjligheter 
att lämna gemensamma svar när utredningar om stra-
tegiska och långsiktiga frågor remitterats. Detta görs 
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också i vissa fall utöver det egna remissvaret. Man 
samordnar sina synpunkter och lämnar en gemensam 
och en individuell del. Grupperna har också gjort 
gemensamma uppvaktningar hos exempelvis Stock-
holmsberedningen eller regeringen. Flera intervjuper-
soner upplever att denna typ av samverkan har haft 
en stor effekt på minst två sätt: remissvaret får större 
tyngd och samarbetet är arbetsbesparande. 

Sedan UNO-kommunerna och RTK upphandlat ex-
pertstudier, uppvaktat rikspolitiker och även uppträtt 
gemensamt i media har aktörer på regional och natio-
nell nivå efterhand visat sitt intresse av att delta i arbe-
tet. Banverket har Arningependeln som utredningsob-
jekt i sin Framtidsplan och genomför för närvarande 
en försstudie tillsammans med nordost kommunerna 
och RTK.

Samarbetet har inriktats på projekt- och exploa-
teringsförberedande planering. Fastighetsägare och 
andra företag förbereder konkreta investeringar i nya 
eller utvidgade anläggningar. Nu ökar kraven på att 
trafi kanläggningarna verkligen ska komma till stånd.

”Man skulle behöva någon slags samhällskontrakt 
om genomförandet. Processerna är ett stöd men 
nu har sanningens minut kommit. Kan vi växa till 
80 000 invånare? Kommer det någon järnväg? Vad 
händer med kommunens ekonomi?”

Konkreta resultat uppmuntrar

Samverkan underlättas om man uppnår konkret nytta 
i form av effektivare vardagsdrift och genom gemen-
samma synsätt. Samverkansprocesserna ger status och 
möjlighet till prestigefyllda kontakter.

Samverkansprocessen smörjs när man får tillgång 
till ny kunskap, tar till sig nya impulser eller kom-
mer på nya idéer. Internationella referenser spelar en 
stor roll. I fl era fall har utomstående konsulter anlitats 
för att ta fram ett nytt underlagsmaterial, eller vara 
moderatorer för gemensamma dialogmöten, fungera 
som sekreterare i arbete med att ta fram gemensamma 
policydokument eller arrangera kontaktskapande eve-
nemang och studieresor. 

Framför allt framhåller de intervjuade betydelsen 
av att något konkret händer och att processerna inte tar 
för lång tid innan de leder till någon form av resultat. 

Det är också viktigt att hitta en bra form för kontakt 
och dialog – att kunna kombinera sakliga diskussioner 

med stimulerande social samvaro – och att göra detta 
på ett sådant sätt att intresset hålls vid liv utan att sam-
arbetet blir alltför resurskrävande. 

Hinder för att nå resultat 

Det riktigt stora hindret är bristen på resurser till in-
vesteringar. Tidsbrist och osäkerhet är andra faktorer 
som bromsar samverkansprocesser. Oenighet, interna 
stridigheter och brist på samsyn mellan personer inom 
organisationer och inom regionen bromsar. Adminis-
trativa gränser är också bromsande, särskilt när olika 
parter blir alltför bypolitiska och hävdar lokala intres-
sen eller lojaliteter gentemot partners i andra konstella-
tioner. Andan av samförstånd och samverkan kan även 
påverkas av politiska utspel. Trängselavgifterna är ett 
konkret exempel som nämnts i intervjuerna.

”Konkurrens mellan kommuner bromsar. Varför ska 
vi i vår kommun backa upp något som bara gynnar 
grannkommunen? Det är svårt att engagera poli-
tikerna i frågorna. De tyngs ofta av mer operativa 
frågor med en mycket kortare beslutstid och resul-
tathorisont. Det är en pedagogisk utmaning att få 
politikerna att inse betydelsen av den regionala 
 dimensionen samt de strategiska och långsiktiga 
frågorna.”

Framgångsfaktorer
De studerade processerna har visat att några förutsätt-
ningar är särskilt viktiga för att regionala samverkans-
processer ska leda till framgång.
• Politisk förankring
En samverkansprocess måste ha en tydlig politisk för-
ankring. Eftersom samarbetet sker i form av nätverk 
mellan organisationer, och bygger på intressegemen-
skap kring en eller fl era frågor, är den politiska styr-
ningen avgörande. 

• Tydlig ledning och organisation
Samverkan behöver ledas operativt och dessutom för-
ankras fortlöpande inom de medverkande organisatio-
nerna. En skräddarsydd och tydlig organisation, som 
passar respektive arbetsuppgift och samverkanspro-
cess, behöver defi nieras. Kompetens och personligt 
engagemang är betydelsefullt. Ansvar, mandat och 
resursramar för arbetet behöver klarläggas.
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• Rätt intressenter 
Det är viktigt att rätt aktörer engagerar sig i arbetet. En 
intressentanalys bör göras i ett tidigt skede för att klar-
lägga vilka huvudmän och aktörer som kommer att bli 
särskilt viktiga under olika skeden och som därför bör 
involveras i olika delar av arbetet. Det är också viktigt 
att skapa länkar mellan nivåer och sektorer. Det kan 
ibland vara en fördel att inte vara för många parter.

• Mervärde för medverkande ger ökad uthållighet 
Ett personligt engagemang ökar uthålligheten. Profes-
sionella kontakter och ny kunskap skapar mervärden 
för både individen och organisationen och bidrar till 
ökad uthållighet. Samverkansprocesserna ger indivi-
der och organisationer tillfälle till kompetensutveck-
ling, idéutveckling och lärande. Det är viktigt med en 
positiv attityd till stimulerande lärprocesser, erfaren-
hetsutbyte och nätverksbyggande också i internatio-
nella sammanhang. 

• Bra personliga relationer ger tillit
Det tar tid att etablera en bra plattform för samverkan. 
Processernas informella karaktär öppnar för person-
kontakter som skapar tillit, lärande och attitydföränd-
ringar.

• Transparens och delaktighet
Informella samverkansprocesser ställer krav på arbets-
former som säkerställer transparens och delaktighet 
i arbetet. Med en genomarbetad kommunikations-
strategi kan man informera och skapa delaktighet i 
den allmänna debatten. Media spelar en viktig roll. 
Etablerade former för samverkan och dialog i sam-
hällsplaneringen behöver utnyttjas och vidareutveck-
las för att sprida allmän kännedom om och inbjuda till 
medverkan i processarbetet. Olika dialogformer kan 
behöva utnyttjas under olika skeden.
 
• Konkreta och återkommande resultat
Konkret nytta som avspeglas i effektivare vardags-
drift, liksom gemensamma synsätt underlättar sam-
verkan med andra. Intervjupersonerna framhåller 
betydelsen av att något konkret händer och att proces-
serna inte tar för lång tid innan den leder till någon 
form av resultat.

• Bättre omvärldsorientering
Regionen behöver delta i och bevaka utvecklingen i 
andra jämförbara regioner i Sverige och utomlands. 
Regionen behöver också inhämta erfarenheter och 
följa upp utvecklingen med egna undersökningar och 
genom att delta i olika samverkansprojekt. 

Genomförandet av Danvikslösenprojektet med omläggning av Värmdöleden i 
tunnel genom Henriksdalsberget samt förlängning av Tvärbanan till Slussen och 
ombyggnad av Saltsjöbanan förutsätter att kommunerna, vägverket och lands-
tinget gemensamt hanterar finansiering och andra genomförandefrågor.
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En internationell utblick 

Sysselsättningen och speciellt produktionen är än mer 
koncentrerad än befolkningen. Det har därför blivit allt 
vanligare att, i internationella ekonomiska analyser, 
betrakta utvecklingen i termer av produktion och han-
del i ett globalt nätverk av storstadsområden/städer, 
snarare än i termer av nationella ekonomier och han-
del mellan länder. För Sverige, och säkerligen också 
för andra länder, gäller att dynamiken i näringslivet till 
stor del är relaterad till utvecklingen inom tjänste- och 
servicenäringarna, och att både nyföretagande som 
tillväxt inom tjänster och service är koncentrerade till 
storstäderna och större universitetsstäder. Det är ett 
talande faktum att fastighets- och uthyrningsverksam-
het tillsammans med företagstjänster nu svarar för en 
större del av det svenska näringslivets förädlingsvärde 
än hela tillverkningsindustrin10.

Den globala koncentrationen av produktion och 
handel har lett till att nationalstaternas betydelse som 
ekonomiska enheter har minskat. Däremot har fri-
hetsgraden på de regionala och lokala nivåerna ökat 
genom den sedan decennier pågående liberaliseringen 
av internationell handel och rörlighet som NAFTA; 
GATT och inte minst EU både är uttryck för och dri-
ver på. Handel, kapitalrörelser och omfl yttningar har 
givetvis också vuxit som en följd av snabbt sjunkande 
kostnader för transporter och informationsöverföring. 
Den ökade rörligheten och de ökande informationsfl ö-
dena över nationsgränser har minskat nationalstatens 
betydelse på bekostnad av övernationella organ som 
EU. Den globala ekonomiska utvecklingen har där-
med i växande grad blivit beroende av utvecklingen 
i de nya handelsnätverkens tunga noder: storstäderna. 
Och konkurrensen mellan storstäderna har ökat. Man 
konkurrerar om investeringar och arbetstillfällen, om 
FoU-resurser, välutbildad arbetskraft och om besö-
kare.

Flera faktorer har betydelse för hur en storstad kom-
mer att klara den skärpta konkurrensen. Storstäderna 
spelar en viktig roll för produktion och handel, och 
dessutom för utvecklingen av välfärd och ekonomi 

Följande avsnitt ska ge inspiration och vägledning för 
det regionala utvecklingsarbetet i Stockholm-Mälar-
regionen och för de samverkansprocesser som utgör 
en viktig del av och som driver på arbetet. Korta be-
skrivningar av de globala villkoren för storstäders 
tillväxt, och den politiska styrningen av storstädernas 
utveckling, presenteras från några storstadsregioner 
i andra länder. Sedan följer några aspekter på möj-
ligheterna för olika aktörer att påverka storstädernas 
utveckling genom samverkan. 

Frågor om beslutsfattandets styrning och organi-
sering i storstadsregioner har fått ökad tyngd och 
aktualitet världen över. Frågor om hur växande stor-
stadsregioner kan och bör styras tilldrar sig ökat in-
tresse inte minst på grund av dessa regioners ökade 
betydelse för den ekonomiska tillväxten.

En urban och storstads-
orienterad värld
Hälften av jordens befolkning beräknas9 bo i städer; 
den globala urbaniseringsgraden uppgår till cirka 50 
procent. Urbaniseringen under de senaste 50 åren har 
inneburit att antalet stora städer har ökat kraftigt. 1950 
fanns bara ett storstadsområde med mer än 10 miljoner 
invånare (New York), 1995 fanns 15 och 2015 räknar 
FN med att det kommer att fi nnas 21 megastäder (och 
37 städer med mellan 5 och 10 miljoner invånare). 

De nya megastäderna tillkommer främst i utveck-
lingsländerna. Men i Sverige, som i USA och Euro-
pa, har storstäderna sedan ett 20-tal år tillbaka vuxit 
snabbt. I Sverige har expansionen lett till att innemot 
halva befolkningen numera bor i någon av våra tre 
storstadsregioner (defi nierade i termer av funktionella 
arbetsmarknadsregioner). 

9 United Nations Human Development Report, United Nations 
Development Program 1996

10 350 jämfört med 310 miljarder år 2003 enligt Årsbok 2005, 
NUTEK
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i respektive region, delstat och land. De fem kanske 
viktigaste storstadsrollerna är relaterade till:
• Handel och produktion 
• Innovationer
• Kunskaper
• Konsumtion
• Trygghet på arbetsmarknaden.

Storstädernas starka roll som marknadsplats- och 
produktionscentra beror på skalfördelar som är direkt 
knutna till städernas storlek. Eftersom både köpare 
och säljare föredrar stora marknader framför små, 
främjas handeln i storstäder. För många typer av före-
tag förbättras också produktionsvillkoren med väx-
ande storlek, dels därför att styckkostnaden minskar 
med växande produktionsvolym, dels därför att före-
tagen kan dra nytta av varandra. Exempelvis kan en 
stor grupp företag inom en bransch skapa ömsesidiga 
fördelar genom likartade behov av arbetskraft och in-
satsvaror. 

En större stad ger också större möjligheter till 
direkt kontakter människor emellan. Eftersom person-
liga kontakter spelar en fundamental roll för kreativi-
tet och innovationer betyder det att innovations rollen 
förstärks med växande folkmängd. De fyra största 
storstäderna i USA, d.v.s. Boston, Los Angeles, New 
York och San Francisco, svarar till exempel för nästan 
hälften av USA:s innovationer trots att motsvarande 
befolkningsandel bara är 17 procent.

Storstadsregionerna är starka kunskapsregioner 
i dubbel mening: de fl esta har en mycket hög forsk-
ningskapacitet och kapacitet för högre utbildning. 
Alla storstäder har dessutom en mer sällan omtalad 
men, inte desto mindre, viktig lärdomsfunktion. Den 
som vill utveckla sin kunskap inom något visst om-
råde kan vara säkra på att hitta en lämplig läromäs-
tare i storstaden. Där fi nns företag av snart sagt alla 
upptänkliga slag, där fi nns yrken som inte ens hunnit 
få någon beteckning och där fi nns människor med de 
mest skilda specialintressen. För varje intresse, eller 
kombination av företag och yrke, fi nns som regel ett 
stort antal välskolade och erfarna läromästare. Den 
som vill vidareutveckla sina kunskaper, oavsett om 
det gäller praktiska eller teoretiska färdigheter, har 
absolut störst möjligheter att göra det i en storstads-
region.

Storstaden har konsumtionsfördelar genom ett ut-
bud även på områden där efterfrågan per capita är låg; 
opera är ett bra exempel på kulturutbud som kräver en 

förhållandevis stor stad för att uppnå en rimlig efter-
frågan. Därför kan storstäderna erbjuda hushållen ett 
mycket stort och varierat utbud av tjänster, något som 
i sin tur lockar till sig ytterligare hushåll. 

Den som blir uppsagd från sitt jobb har större möjlig-
heter att hitta ett nytt jobb i en stor arbetsmarknads-
region. Dessutom växer självklart karriärmöjlighe-
terna ju större arbetsmarknaden är. I denna mening 
erbjuder storstaden en överlägsen trygghet och möjlig-
het till karriär.

Till storstädernas mest framträdande nackdelar hör 
trängsel, köer och miljöproblem. Tätheten av boende 
och företag gör att mark- lokal- och bostadspriser blir 
avsevärt högre än på andra håll. Dessutom har storstä-
der ofta högre registrerad brottslighet än genomsnittet 
för respektive land.

Insikterna om storstädernas växande ekonomiska 
betydelse, och de allt större svårigheterna att  hantera 
problem relaterade till deras tillväxt, tycks – inte ovän-
tat – hittills vara större på regional och lokal poli tisk 
nivå i storstadsområden än bland nationalstaternas 
politiska företrädare. En sannolik förklaring är att de 
förra inför sina väljare har att svara för de avigsidor 
som är förknippade med tillväxten, d v s med succes-
siv geografi sk utbredning och längre pendlingsresor, 
växande trängsel och trafi k, mer buller och utsläpp, 
stigande bostads- och lokalkostnader och en förhål-
landevis hög brottslighet.

Enbart insikter räcker dock inte för att få till stånd 
nödvändiga investeringar och åtgärder. Politisk frag-
mentering och brist på egna resurser eller, mer korrekt 
uttryckt, brist på infl ytande över de skattemedel de 
själva genererar är viktiga förklaringar till den svaga 
politiska handlingskraften och de långa ledtider som 
karaktäriserar utvecklingen i många storstäder.

Fragmenterad politisk makt
Storstäderna i Europa, Nordamerika och Asien har 
som regel ett stort antal politiska organ och myndig-
heter11. Utöver den nationella nivån och dess eventu-
ella regionala/lokala representation, fi nns ofta en  eller 
fl era regionala, och ett stort antal lokala, politiska 
organ representerade på storstadsarenan. I federala 
länder tillkommer delstatsnivån som en ofta mer be-
tydelsefull aktör än den federala nivån.

11 se t ex W. Salet, A. Thornley och A. Kreukels: Metropolitan 
Governance and Spatial Planning, Spoon Press 2003 och 
D. Phares ”Metropolitan Governance without Metropolitan 
Government?”, Ashgate 2004
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Det fragmenterade politiska infl ytandet över stor-
städerna gör det svårare att utveckla en sammanhål-
len strategi för utvecklingen. Mångfalden av aktörer 
med skilda ansvarsområden och befogenheter gör det 
också svårt att skapa resurser för att genomföra stra-
tegiska investeringar för hela storstaden. För att det 
ska lyckas krävs att politiska grupperingar förmår ut-
veckla samverkansformer, både sinsemellan, och med 
närings livet och andra intressen, och att de är beredda 
till kompromisser mellan gruppens och helhetens 
intressen. En annan, men långt mindre vanlig, fram-
gångsväg är att etablera en myndighet med ansvar och 
befogenhet att sköta storstadsövergripande uppgifter.

Det fi nns ett visst empiriskt stöd för misstanken att 
den starka politiska fragmenteringen i storstäderna 
inverkar menligt på utvecklingsmöjligheter och kon-
kurrenskraft. Jämförelser av transportpolitiken mellan 
storstäder i olika länder visar att fi nansieringssvårig-
heter betraktas som ett av de viktigaste utvecklings-
hindren12. Internationella jämförelser av konkurrens-
kraften (mätt i ekonomisk tillväxt per capita) visar att 
tillväxten är påtagligt lägre i regioner med hög frag-
mentering än i regioner med låg fragmentering av den 
politiska styrningen13. Det bör tilläggas att det också 
fi nns studier14 som indikerar att decentralisering av 
den offentliga sektorn till lokal nivå medför en bättre 
anpassning till lokala behov. Dessa två typer av stu-
dier, som kanske kan framstå som motsägelsefulla, 
kan tolkas som att vissa funktioner bör skötas på regio-
nal nivå och andra på lokal nivå, om man sätter stärkt 
konkurrenskraft och effektivare offentlig produktion i 
första rummet. 

Jämförelsen av utvecklingsplanering och styrning i 
19 europeiska storstäder (W Salet med fl era, se ovan) 
visar inte bara att de fl esta storstadsregioner utmärks 
av en mångfald offentliga och privata aktörer med 
olika ansvarsområden och maktbefogenheter som ver-
kar på olika rumsliga nivåer. Den visar också att det 
ofta saknas arenor och nätverk för ömsesidigt  lärande, 
samordning och gemensamma beslut. Följande fyra 

typer av offentlig styrning – ”metropolitan gover-
nance” – särskiljs:
• regionalt enhetsstyre
• delad styrning med överordnad regional nivå
• delad styrning med medlande regional nivå
• samverkan kring vissa funktioner och projekt.

Toronto utgör ett modernt exempel på det regionala 
enhetsstyret. 

Modellen med delad styrning och överordnad regio-
nal nivå återfi nns bland annat i storstadsregionerna 
Venedig och Stuttgart. Modellen ger en bra potential 
för samverkan men också stor risk för motsättning 
mellan främst centrala staden och regionen/ delstaten. 
Motsättningarna kan vara partipolitiskt betingade 
efter som den centrala regionkärnan ofta är ”röd” och 
de omgivande regiondelarna ”blå”. De kan också bero 
på att den centrala staden i grunden har svårt att accep-
tera överföringen av makt till regional nivå eller vice 
versa. I små länder som Sverige kan givetvis också 
nationalstatens företrädare vara skeptiska till en stärkt 
storstadsregion.

Cardiff, Marseille och Stockholm är exempel på 
modellen med regionen som medlare. Det är den van-
ligaste formen av ”metropolitan governance” och den 
innebär vanligtvis mycket liten friktion mellan regio-
nal och lokal nivå. En nackdel är att regionen ofta 
tycks ignorerad av den största staden. En annan nack-
del är att kommunerna ofta saknar medel för region-
övergripande insatser. För att modellen ska fungera 
bra krävs därför att staten/delstaten stöttar regionen 
såväl ”moraliskt” som fi nansiellt.

Den fjärde typen av styrning är kanske den svagaste 
och begränsar sig till enstaka funktioner och projekt. 
Gemensam kollektivtrafi k eller avfallshantering är 
de vanligaste exemplen på gemensamma funktioner. 
Den politiska kontrollen över funktionerna tycks ofta 
bli svag, och samordningen med andra verksamheter 
blir av naturliga skäl också svag. I vissa fall har sam-
verkan kring enstaka funktioner vuxit ut till nya regio-
nala myndigheter med bredare ansvar. Ett exempel på 
detta är de franska regionerna. Samverkan kring stora 
evenemang tycks ofta skapa stort engagemang och 
enighet. Ett gott exempel är Barcelonas samverkan 
och handlingskraft som präglade utvecklingen åren 
före sommarolympiaden 1992. Men det är självklart 
svårt att bygga vidare på denna samhörighet utan att 
försöka utvidga den eller försöka skapa en någorlunda 
jämn ström av stora evenemang. 

12 se t ex RTK-rapport 4:2003 Trafi kpolitik – samspelet mellan 
stat och region, en internationell jämförelse

13 se t ex Paul Cheshire: ”Spatial Policies, Planning and Urban 
Competitiveness and the Case of London”, paper submitted 
for publication in Urban Studies

14 se t ex D.  Stansel:”Local decentralization and local econo-
mic growth: a cross-sectional examination of US metropoli-
tan areas” Journal of Urban Economics, Volume 57, January, 
2005
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Viktiga slutsatser som Salet m.fl . drar av sin interna-
tionella jämförelse är att: 
• huvudutmaningen är att koordinera olika aktivite-

ter; inte att hitta ”rätt” organisation,
• det är viktigt med strategier för att öka storstadens 

”konnektivitet”, d.v.s. strategier som stärker nät-
verk, tillit och ömsesidigt lärande mellan storsta-
dens  aktörer,

• konnektiviteten måste stärkas både inom offentlig 
sektor och mellan offentlig och privat sektor, 

• en del organisationslösningar underlättar, andra 
försvårar samverkan,

• stabila institutioner ger trovärdighet,
• fl exibla arbetsformer är viktigt.

Principiella aspekter på 
 samverkan
De refererade beskrivningarna visar att storstäderna 
oftast styrs av många samverkande politiska aktörer. 
Det fi nns bara enstaka exempel på direktvalda stor-
stadsparlament med ansvar för övergripande frågor 
som regional planering, transporter och näringslivsut-
veckling. Därför präglas politiska beslut, i för storstä-
der strategiska frågor, oftare av kompromisser, kort-
siktighet och minimalism än av visioner, tillförsikt 
och handlingskraft.

Storstädernas växande ekonomiska tyngd, och den 
växande konkurrensen dem emellan, har ökat intres-
set för att följa utvecklingen i de få storstäder som 
fått egna parlament. Men det har framför allt stärkt 
intresset för att utveckla den pragmatiskt orienterade 
samverkansmodellen. Det fi nns otaliga exempel på 
initiativ för att etablera regionala arenor för kunskaps-
utbyte, samordnade näringslivssatsningar och mark-
nadsföring. Och det fi nns exempel på hur man genom 
samverkan försökt få större fi nansiellt stöd från del-
stats- eller statlig nivå. En viktig fråga är därför vad 
som kan göras för att denna typ av styrning skall bli 
mer effektiv.

En näraliggande fråga gäller den politiska legitimi-
teten; det är ju nära nog omöjligt för storstadsregio-
nens invånare att veta av vem de ska utkräva ansvar. 
Den frågan kommer dock inte – trots sin stora bety-
delse – att behandlas här.

Samverkansmodellen blir ineffektiv15, det är den  första 
teoretiska huvudregeln. Denna huvudregel, som har 
fl era undantag, förklaras av att varje deltagare i en 
samverkansprocess kan förväntas prioritera sina egna 
intressen framför hela storstadsregionens intressen. 
De väger helt enkelt den förväntade egna nyttan mot 
den förväntade egna kostnaden för att medverka i 
samverkan. Företrädare för den lokala nivån bryr sig 
mer om de väljare de ansvarar för, än boende i andra 
delar av storstaden. Samtidigt gäller att alla aktörer 
i ett storstadsområde får nytta av regionövergripande 
åtgärder, antingen de deltar i att utforma och bidra till 
deras fi nansiering eller ej. Som en konsekvens av de 
regionövergripande åtgärdernas kollektiva karaktär 
medverkar sällan alla berörda aktörer i samverkans-
arbetet. Några väljer att stå utanför eftersom de då kan 
dra nytta av resultatet utan att satsa egen tid och egna 
resurser. De som medverkar i samarbetet kommer 
vanligen att satsa för lite resurser på genomförandet. 
Genom att de fl esta enbart, eller i vart fall i huvud-
sak, ser till sin egen nytta och sina egna kostnader, 
tar de inte hänsyn till den nytta som deras egna bidrag 
tillför de andra deltagarna. Därigenom underskattas 
samhällsnyttan. Gemensamma aktiviteter blir under-
dimensionerade i förhållande till en samhällsekono-
miskt lämplig nivå.

Etablering av nya fl ygplatser är ett illustrativt ex-
empel på det ovan beskrivna beteendet. I storstads-
regioner med bristande fl ygkapacitet är det som regel 
enkelt att nå politisk enighet mellan lokala, regionala, 
statliga och privata aktörer om att en ny fl ygplats be-
hövs. Trots det är det ofta mycket svårt och ibland 
omöjligt att enas om var fl ygplatsen skall lokaliseras. 
Detta därför att skillnaden mellan nytta och kostnad är 
någorlunda lika för alla lokala deltagare, förutsatt att 
fl ygplatsen inte ligger alldeles intill egna bostadsom-
råden Då blir kalkylen en helt annan; det lokala poli-
tiska priset tenderar helt enkelt att bli för högt. Mot-
svarande typ av NIMBY-effekt (Not In My Backyard) 
är inte heller ovanliga i samband med större väginves-
teringar eller regionala avfallsanläggningar.

Det fi nns två viktiga undantag från huvudregeln 
om samverkansmodellens ineffektivitet. För det  första 
gäller inte argumenten ovan om bara ett litet antal del-
tagare samverkar. Om två-tre kommuner samråder 
för att få billigare gatuunderhåll är risken minimal att 
någon försöker komma undan med en lägre betalning 
än vad som motiveras av förtjänsten. Samverkans-
modellen kan likaså fungera om en av de ingående 

15 se t ex M. Olson ”The Logic of Collective Action: Public 
Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, 
1965
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begränsat antal samverkansprocesser, genom att noga 
överväga hur jämnt eller ojämnt åtgärdernas nytta för-
delas och genom att se till att samrådet kan bedrivas 
med så små tidsinsatser som möjligt. Fokuseringen 
gör att den gemensamma tidsinsatsen för samverkan 
blir lägre. Om de prioriterade projekten förväntas bli 
framgångsrika bidrar de också till att främja fortsatt 
samverkan genom att bygga upp tilliten mellan del-
tagarna. Fokuseringen minskar de totala tidsinsat-
serna men tidsåtgången kan också minskas i enskilda 
samverkansprojekt genom professionell processled-
ning och hög beredskap att snabbt tillhandahålla efter-
frågade fakta och beslutsunderlag. 

Vid prioriteringen mellan olika aktiviteter och pro-
jekt kan det underlätta att utgå från storstadens ovan 
nämnda roller och fråga sig vad som är viktigast för 
produktions- och handelsrollen, för innovationsrollen, 
för kunskapsrollen etc. Därmed underlättas möjlig-
heterna att erbjuda potentiella deltagare i samverkans-
arbetet ett väl avvägt ”paket” med goda sammantagna 
möjligheter att tillgodose både egna och gemensam-
ma intressen till rimlig kostnad. Det är också väsent-
ligt att se på samverkan från ett dynamiskt perspektiv. 
Att etablera nätverk som präglas av ett förtroendefullt 
samarbete och ömsesidigt kunskapsutbyte tar tid och 
kan bara byggas upp stegvis. Offentliga aktörer skulle 
sannolikt kunna lära sig en del av hur företag stärker 
sina nätverk med aktiviteter som också omfattar sam-
arbetets sociala karaktär (lärdomar på detta område 
kan också hämtas från modern spelteori). En allmän 
lärdom, för att inte säga truism, är att framgång ofta 
föder framgång, vilket i sammanhanget innebär att ett 
nätverk som har etablerats för ett visst ändamål senare 
kan visa sig mycket värdefullt för ett helt annat syfte. 

 aktörerna har långt större nytta av  samverkan än 
 övriga aktörer. De aktörer som har stor nytta av sam-
verkan är beredda att driva på och fi nansiera större 
delen av åtgärderna på egen hand, trots att även  andra 
aktörer har en viss nytta av dem. Exempelvis driver 
inte sällan storstadsregionens centrala kommun, som 
vanligen är betydligt större än övriga kommuner, 
 näringslivs- och marknadsföringsfrågor med i huvud-
sak egna medel, trots att alla storstadsregionens kom-
muner får nytta av dessa satsningar. 

En annan men närliggande slutsats av det redo-
visade teoretiska perspektivet, är att utsikterna att få 
med många berörda aktörer i ett samverkansarbete 
är större ju högre den förväntade nyttan är i förhål-
lande till de förväntade kostnaderna. Gemensamma 
lobbyaktioner för att förmå delstaten eller staten att 
satsa mer resurser på t.ex. väginvesteringar eller högre 
utbildning i regionen är ett exempel. Ett annat exem-
pel är att fl era lokala aktörer inom en trafi ksektor i 
storstaden gemensamt uppvaktar den regionala trans-
portmyndigheten i syfte att förbättra kollektivtrafi ken. 
Staten, delstaten eller ett kollektivtrafi korgan kan 
följaktligen främja samverkan genom att utlova större 
satsningar om berörda lokala och regionala myndig-
heter är eniga. I USA utnyttjar den federala transport-
myndigheten den mekanismen genom att helt enkelt 
föreskriva att inga statliga investeringsmedel får läm-
nas till storstadsregioner, för såvitt inte ansökningarna 
grundas på en i samråd utarbetad plan för markan-
vändning och transporter. 

Även regionalförbund, eller motsvarande organi-
sationer på storstadsnivå, kan dra fl era slutsatser. En 
slutsats är att man kan underlätta samverkan genom 
att på olika sätt försöka förbilliga kostnaderna för att 
delta. Det kan man uppnå genom att fokusera på ett 
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Slutsatser

Tillgång till Stockholmsregionens specialiserade 
tjänste utbud, exempelvis fi nansiella tjänster, är viktigt 
för industrin i hela Mälardalen. Den samlade marknads-
potentialen möjliggör en högre grad av specialisering 
som ökar näringslivets konkurrenskraft. Högskolorna 
i Mälarregionen har stora möjligheter att utveckla sin 
samverkan ytterligare. 

Även inom andra branscher som industri, handel, 
transport och logistik stärks sambanden inom Mälar-
dalen. Strukturomvandling inom handeln och trans-
portsektorn ställer krav på mer storskalig hantering i 
terminaler och hamnar.

Transportsystemet har stor betydelse för att utveck-
la och vidga den funktionella arbetsmarknadsregionen 
och för att främja tillväxt och nätverksekonomi. 

Synsätten har förändrats 
Intervjuerna visar att ett nytt synsätt håller på att växa 
fram. Intresset av att mobilisera och kombinera resur-
ser för att stärka Stockholm-Mälardalens utvecklings-
förutsättningar växer. 

Södertörnskommunerna ser sig som en vital del i 
en tillväxtregion. Flera kommuner i Stockholmsregio-
nens yttre delar, som Järfälla, Upplands Väsby och 
Södertälje, har i högre grad än tidigare vänt blicken 
utåt, ut mot Mälardalen.

Stockholms stad liksom de större kommunerna i 
grannlänen, regionförbunden och RTK, uttalar  tydligt 
att de är beroende av ett bra samspel med andra  aktörer 
inom Stockholm-Mälarregionen. Detta har fått en 
konkret innebörd, genom uppgörelser om Citytunneln 
och diskussionerna om att utveckla regionens hamn-
struktur. Aktörer i hela Stockholm-Mälarregionen har 
ambitioner om en gemensam prioriteringsprocess in-
för nästa omgång av planeringsprocessen för investe-
ringar i transportinfrastruktur.

I näringslivet och högskolevärlden ökar insikten 
om att Stockholm-Mälarregionen har en mycket stark 
internationell konkurrenskraft och att detta behö-
ver kommuniceras gentemot omvärlden. Bioteknisk 
forskning är starkt beroende av samverkan med andra 

Det håller på att utvecklas en kultur för vardaglig 
samverkan inom regionen. Samverkan är här för att 
stanna. 

Intervjuerna visar att intresset för samverkan i 
grunden motiveras av den egna nyttan. När fl era 
 aktörer har samma synsätt, intresse och  prioriteringar 
stärks förhandlingspositionen gentemot andra. Det är 
lättare att få gehör för mer resurser när fl era  parter 
samverkar och förespråkar samma prioriteringar. 
Samverkansprocessernas informella karaktär ger en 
bra grund för att bygga upp personliga kontakter som 
skapar tillit och kraft för förändring 

Samverkansprocesser kan göra nytta på fl era olika 
sätt exempelvis för att 
– mobilisera gemensamma resurser för konkret age-

rande 
– få ny kunskap och tillgång till andra aktörers resur-

ser och nätverk
– hävda gemensamma anspråk gentemot någon 

 annan, ofta staten och/eller landstinget.

Gemensamma arenor 
ger resultat

Sammanfallande intressen i Mälardalen

Inom Stockholm-Mälarregionen har allt fl er aktörer 
insett att de verkar inom samma funktionella region. 
Kommunerna, näringslivet, högskolorna och organi-
sationerna har gemensamma intressen av att exempel-
vis de internationella transporterna via fl ygplatser och 
hamnar fungerar bra, att utbildningen och forskningen 
håller en hög internationell standard och att den ge-
mensamma bostads- och arbetsmarknaden hålls sam-
man av ett väl fungerande transportsystem.

Det fi nns en stor utvecklingspotential i ökad samver-
kan inom storregionen. Uppsala kommun och landsting 
har t.ex. många likartade intressen som Stockholms 
stad och landstinget i Stockholms län samt Sörmland. 
Den biotekniska sektorn är stark i alla länen.
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discipliner för att kunna nå resultat och hävda sig i 
konkurrensen om internationella forskningsresurser. 

Nya samverkanskulturer har etablerats
En kultur håller på att utvecklas för gränsöverskridan-
de samarbete. Samarbetet omfattar konkret planering 
av utbyggnadsprojekt eller transportinfrastruktur i om-
råden som berör fl era kommuner. Under den senaste 
tioårsperioden har fl era gemensamma planeringspro-
jekt bedrivits inom storstadsregionen. 

Det har också utvecklats en ny kultur för interna-
tionellt projektsamarbete som drivs med stöd av EU-
bidrag. Många aktörer i Stockholm-Mälarregionen 
har engagerat sig som partners i sådana samverkans-
projekt. Detta har gett perspektiv på storregionens in-
ternationella förutsättningar. Det har också inneburit 
att många aktörer blivit förtrogna med internationella 
samarbetskulturer och EU:s rutiner för att ansöka om, 
driva och administrera projekt med partners i olika län-
der.

Partnerskapstanken har också fångats upp av staten, 
som utvecklat idén om regionala tillväxtprogram.

Trafiken är en nyckelfråga
Ofta inleds samverkansprocesser med fokus på gemen-
samma trafi kfrågor. När resandet har blivit enklare 
ökar ofta intresset av att samverka om fl er frågor, 
 exempelvis brandförsvaret eller gymnasieskolan.

Intervjuerna visar att just trafi kfrågor är en särskilt 
viktig fråga i alla samverkansprocesser. Investeringar 
i spår för kollektivtrafi k och ökad trafi k har högsta 
prio ritet. Satsningar på spårbunden kollektivtrafi k är 
en särskilt viktig fråga. Flera intervjupersoner  talar 
om att de regionala utvecklingssatsningarna och trans-
portinvesteringarna behöver koordineras bättre. 

”Det kanske behövs ett nytt politiskt initiativ för att 
underlätta finansiering av storstädernas spårburna 
kollektivtrafik”

”Det är viktigt att stärka kollektivtrafikens roll i 
samhällsbyggandet!”

Schematisk illustration av studerade 
samverkansprocesser och involverade 
lokala och regionala offentliga aktörer 
i ett Stockholms länsperspektiv.
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Stärkt dialog med näringsliv och högskola

Intervjuade aktörer från näringslivet menar att det 
främst är de stora strukturerna – exempelvis trafi ksys-
temet, bostadsmarknaden och högskolan som behöver 
utvecklas.

Även högskolorna känner av den globala konkur-
rensen om kvalifi cerade specialister, begåvningar och 
forskningsresurser. Stockholmsregionen behöver fl er 
bra bostäder och attraktiva stadsmiljöer. 

Det behöver också utvecklas smidigare former för 
att hantera fi nansieringen av investeringar som gagnar 
den ekonomiska tillväxten. Utveckling av nya fi nan-
sieringsformer kan komma att stärka regionens roll 
som fi nansiellt centrum i Östersjöregionen.

Företagen, högskolorna och andra organisationer 
är intresserade av att medverka i arbetet för att stärka 
regionens utveckling.

Effektivare planprocesser

Många aktörer behöver lösa konkreta planeringsupp-
gifter gemensamt. Nuvarande administrativa, geo-
grafi ska och sektoriella indelningar innebär att fl era 
myndig heter behöver arbeta samtidigt och parallellt. 
Samverkansprocesserna erbjuder en möjlighet att 
 arbeta på ett okomplicerat och praktiskt sätt för att ut-
veckla konkreta och genomförbara lösningar.

Det är också viktigt att kunna samspela väl med 
aktörerna på den nationella nivån. 

Handlingsberedskap vid rätt tidpunkt 

Tidsfaktorn har spelat en viktig roll i fl era processer. 
De intervjuade berättar att de ställt sig frågor som 
– när är det dags att ta ett initiativ? 
– hur kan vi dra nytta av vad som är ”inne”? 
– vad är allra viktigast att få med i just denna investe-

ringsomgång?
– hur kan vi samspela med konjunkturen?
– kan vi dra nytta av ett visst evenemang eller be-

slutstillfälle?

16 Arena för tillväxt är ett projekt med offentliga och privata 
aktörer som syftar till att främja lokal och regional tillväxt 
genom i första hand kunskapsförmedling och processtöd. I 
Stockholmsregionen samverkar Föreningssparbanken med 
ICA och Sveriges kommuner och landsting. 

Aktörerna är beredda

I Stockholm-Mälarregionen fi nns fl era exempel på att 
 aktörer stärker sina förutsättningar att arbeta i partner-
skap och genom samverkansprocesser. Detta under-
lättar samverkan med aktörer inom andra sektorer och 
administrativa nivåer.

De statliga aktörerna stärker förutsättningarna för 
sitt samarbete, till exempel genom projektet Fördel 
Östra Mellansverige. Samverkan stärks också mel-
lan länsstyrelserna och med andra aktörer i regionen, 
exempelvis i samband med de regionala tillväxtpro-
grammen.

De nya regionförbunden i Sörmland och Uppland 
har skapat en bas för samverkan mellan kommunerna 
i det egna länet. Ett regionförbund har också bildats i 
Örebro län.

Mälardalsrådets medlemmar blir allt fl era. 
Förväntningarna är stora på den pågående investe-
ringsplaneringsprocessen. 

Stockholms stad utvecklar sin organisation för att 
kunna arbeta effektivare med omvärldsrelaterade upp-
gifter.

Rektorskonventet, Forum Stockholm, Arena för 
Tillväxt16 och de sammanslagna Handelskamrarna är 
exempel på att även andra aktörer i regionen ökar sin 
samverkan.

Strategiska utmaningar

Tydligt ledarskap 

Intervjupersonerna lägger stor vikt vid ledarskap och 
betonar särskilt betydelsen av att ledande politiker i 
Stockholms stad och Stockholms läns landsting enga-
gerar sig i samverkansprocesserna och i genomföran-
det av regionalt betydelsefulla utvecklingssatsningar. 

Särskilt Stockholms stad har, och uppfattas ha, stor 
makt. Ledarna för företag, högskolor och de stora stä-
derna i Mälardalslänen för en egen dialog med politi-
kerna i stadshuset. 

Stockholms stad och Stockholms läns landsting är 
stora organisationer med ansenliga ekonomiska musk-
ler jämfört med övriga kommuner och landsting. Stock-
holms stad har en kvalifi cerad kompetens med erfaren-
het av att driva stora utbyggnadsprojekt. Stockholms 
läns landsting (SLL) är en viktig nyckel aktör eftersom 
landstinget dels är huvudman för kollek tivtrafi ken, 
dels bedriver regional utvecklingsplanering.
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Vad som är ”rätt tidpunkt” varierar mellan aktörer och 
frågor. Offentliga aktörer styrs av politiska initiativ 
och mandatperioder medan näringslivet präglas av 
konjunktur och marknadsförutsättningar där det glo-
bala sammanhanget blir allt viktigare. Högskola och 
forskning måste kunna hävda sig i konkurrensen om 
forskningsresurser på nationell och internationell nivå 
när stora forskningsanslag utlyses. 

De offentliga aktörerna behöver en tydlig vilje-
inriktning och de behöver fokusera sina insatser – både 
innehålls- och tidsmässigt. De behöver ha fl exibilitet 
att kunna agera snabbt så att de kan samverka med och 
stödja näringslivet och den akademiska världen. De 
måste också kunna samspela med den nationella nivån 
och med EU på ett dynamiskt sätt.

Därför är det viktigt att etablera personnätverk, 
stärka sambanden, dela information och utveckla lär-
processer så att alla känner till vad som är på gång och 
vet vilka frågor som är särskilt kritiska och när det 
är dags att ta initiativ. Målet bör vara att kunna styra 
agenda och tidsramar utifrån regionens egna behov 
och inte bara reagera på initiativ från andra. 

Prioritering och samfinansiering av 
infrastrukturinvesteringar 

Inom Stockholm-Mälarregionen har det blivit uppen-
bart att förutsättningarna för fl era stora transportinfra-
strukturinvesteringar behöver klaras ut av många par-
ter gemensamt. Beslut om investeringarna förutsätter 
att regionens aktörer gemensamt prioriterar utbygg-
naderna. Behovet ökar av att kombinera fi nansiering 
från lokala, regionala, nationella och privata källor. 

I projekt över länsgränserna behöver fl era olika 
trafi k huvudmän samverka med varandra. Trafi khuvud-
män och kommuner behöver också samordna sin 
planering. Investeringsplane ringen kring trafi k har 
av tradition diskuterats inom grupper av närbelägna 
kommuner i samma trafi ksektor. Projekten kan bara 
genomföras om de samordnas tidsmässigt, fysiskt, 
fi nansiellt och ansvarsmässigt. Oftast krävs både for-
mella plan- och tillåtlighets processer enligt fl era lagar 
samtidigt, i kombination med civilrättsliga avtal som 
reglerar förhållandena mellan parterna. 

Transparens och delaktighet
Informella samverkansprocesser ställer stora krav på 
utvecklade arbetsformer för att säkerställa transparens 

och demokratisk delaktighet. Samverkansprocesserna 
måste vinna allmän acceptans. Rätt hanterat kan arbe-
tet bidra till att demokratin fördjupas och vitaliseras. 
Därför är det utomordentligt viktigt att bygga upp väl 
fungerande former för kommunikation med de när-
mast berörda invånarna, företagen och markägarna, 
liksom med medborgare och organisationer i hela 
storregionen. 

Ny teknik kan med fördel användas för att invol-
vera en bred krets av intressenter, exempelvis för att 
diskutera mål och handlingsmöjligheter i idéskedet, 
för att försöka hitta en gemensam lösning eller för att 
visa hur deltagande aktörer prioriterar mellan olika 
handlingsalternativ. 

Genomförandestrategier och 
styrformer
Samverkan är nödvändig för att kunna hantera stor-
stadsregionens komplexa förhållanden med så många 
aktörer, och för att kunna mobilisera engagemang och 
kraftsamla kring angelägna utvecklingssatsningar.

I många storstadsregioner i landet, Europa och 
 andra delar av världen prövas en mängd olika styrfor-
mer. Stockholm-Mälarregionen har hittills behållit sin 
institutionella struktur. Oberoende av om detta kom-
mer att förändras eller ej, har erfarenheterna visat att 
det fi nns mycket att vinna på effektiv samverkan och 
att samarbetet i Stockholm-Mälarregionen behöver 
utvecklas ytterligare. 

En regional genomförandestrategi

Det regionala samverkansarbetets stora betydelse moti-
verar en genomtänkt och välförankrad strategi. Natur-
liga frågor är hur arbetet skall genomföras, vilka som 
skall delta och vem som skall ta initiativ. Erfarenheter 
från andra storstäder visar hur viktigt det är att invol-
vera näringsliv och före trädare för intresseorganisa-
tioner i samverkansarbetet. En utvärdering av sam-
verkan i Pittsburgh, som är den starkast politiskt frag-
menterade storstaden i USA, under stryker betydelsen 
av att involvera beslutsfattare på högsta nivå inom 
såväl förvaltning, näringsliv som fackliga organisa-
tioner17. Det framstår närmast som ett axiom att en 

17 se R Miranda and D Y Miller ”Cooperation Without Con-
solidation: Managing Metropolitan Fragmentation in the 
Pittsburgh Region” i den tidigare angivna boken av D Phares
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samverkansstrategi kommer att bli mer framgångsrik 
ju bättre förankrad den är. 

I Stockholmsregionen framstår det som naturligt att 
utgå från den regionala utvecklingsplanen. Det inne-
bär inte att samverkan på andra områden, t.ex. mellan 
kommuner inom en viss regiondel, är oviktig. Tvärt-
om främjas naturligtvis regionens utveckling så snart 
några aktörer genom samverkan kan effektivisera sin 
verksamhet. Samverkan mellan få aktörer har goda 
utsikter till framgång.

Regionala styrformer

Styrformer av det slag som nyligen etablerats i Stutt-
gart och Toronto skulle kunna vara intressant att stu-
dera utifrån ett Stockholm-Mälardalsperspektiv. Den 
korrespondens mellan ansvar och befogenheter (inklu-
sive resurser) som karaktäriserar denna modell gör det 
sannolikt lättare att genomföra utvecklingssatsningar 
mer effektivt, och även motverka tillväxtens avigsi-
dor, än med en samverkansmodell. Oavsett om staten, 
regionen och kommunerna kan enas om någon annan 
styrform under de närmaste åren, är det mycket viktigt 
att de offentliga aktörerna satsar på att effektivisera 
samverkan om regionala utvecklings frågor. Om det 
inte lyckas fi nns stor risk för att såväl storstadsområ-
det som omgivande städer och kommuner kommer till 
korta i den hårdnande globala konkurrensen.

I Tyskland fi nns regionalförbund med ansvar för över-
gripande planeringsfrågor i de fl esta storstadsregioner. 
År 1994 gick ”das Land” Baden-Würtenberg längre och 
stiftade en lag om kraftigt stärkt samverkan i sin stor-
stadsregion Stuttgart. Därigenom bildades Verband 
Region Stuttgart, VRS med ansvar för bland annat 
regional planering, ekonomisk utveckling arbetsmark-
nadsträning och marknadsföring av regionen. VRS är 
Tysklands enda regionala samverkansorgan som styrs 

av direktvalda politiker. Bakgrunden till att VRS bilda-
des var insikten om att hela delstatens ekonomiska till-
växt var starkt beroende av en positiv utveckling i sitt 
ekonomiska centrum, d.v.s. i Stuttgartregionen (i Stutt-
gartregionen bor en fjärdedel av Baden-Württembergs 
9,3 miljoner invånare ). VRS har hittills drivit sin verk-
samhet i nära samarbete med kommuner, näringsliv 
och andra betydelsefulla aktörer i regionen. Så t.ex. bil-
dades tidigt ett formellt samverkansorgan för att främja 
näringslivets utveckling tillsammans med kommuner, 
företag, handelskammare, fackföreningar m.fl .

Den 1 januari 1998 slogs kommunerna i Metro  Toronto 
samman till en till ett nytt och större Toronto med ca 2,4 
miljoner invånare. De bakomliggande skälen till det nya 
enhetsstyret går långt tillbaka i tiden. Redan 1950 an-
sökte dåvarande Toronto hos provinsrege ringen (Onta-
rio) om en sammanslagning med omgivande kommu-
ner. Delstatsregeringen sade nej och beslöt i stället att 
Metro Toronto skulle bildas som en ny mellan liggande 
nivå med ansvar för regionövergripande frågor som  
t.ex. transporter och avfallshantering. En stadig tillväxt 
ledde kommande decennier successivt till urbanisering 
och växande motsättningar med angränsande kommu-
ner utanför Metro Torontos gränser. Därtill kom allt stör-
re åsiktsskillnaderna mellan kommunerna inom Metro 
Toronto, bland annat om tunnelbanans utbyggnad i 
början av 1990-talet. När konfl ikterna några år senare 
ledde till att staden  Toronto föreslog att Metro Toronto 
skulle upplösas tillsatte provinsregeringen en utredning 
för att grundligt utvärdera verksamheten. Utredningen 
förslog att Metro Toronto skulle ersättas av Greater 
Toronto Council med tydligare avgränsade regionala 
funktioner men bibehållen geografi sk omfattning. Efter 
ett val på provinsnivå drev den nya provinsregeringen 
något år senare, trots stort motstånd från bland annat 
Torontos borgmästare, igenom omvandlingen av Metro 
Toronto till nuvarande Toronto. I anslutning till sam-
manslagningen beslutade provinsregeringen också att 
skapa ett nytt organ med ansvar för kollektivtrafi ken i 
såväl Toronto som omgivande kommuner.
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Summary

The purpose of this report is to achieve a better insight 
into the collaborative processes within the region, ex-
perience of collaboration and the importance collabo-
ration may have for the development of the region. 

In the Stockholm region, as in most other urban regions, 
municipalities, regional players and state organisations 
collaborate on a host of issues. In the current climate, 
with the issue of regional development responsibility 
not yet having reached a fi nal conclusion, fi nding effec-
tive forms of collaboration is particularly complicated. 
However, in an urban region with many players, col-
laboration will always be vital and complex.

Collaborative processes can be benefi cial in many dif-
ferent ways, for example in mobilising joint resources 
in concrete projects and promoting common interests 
to a third party, often the state.

The following collaborative processes have been in-
cluded in the study. 
Subregional examples: 
– Inner north-west, 4S+J
– Development North-East, UNO
– Södertörn
– Sickla Hammarbysjöstad

Extraregional examples:  
– The ABC corridor, Stockholm-Uppsala
– The ABCU corridor, Stockholm-Västerås
– The ABD corridors, Stockholm-Sörmland

International examples:
– The Baltic Palette

We would like to emphasise that the above proces-
ses are examples. There are several other processes 
that could have been chosen instead. Baltic issues, for 
example, have been prioritised in the process for Re-
gional Growth Agreements/Programmes, and a Baltic 
strategy has been adopted.

Experiences and success factors
The processes studied have shown that certain condi-
tions are particularly important if regional collabora-
tion is to be successful.

Political commitment

The participating organisations must be committed to 
the collaborative process. Processes of the type stu-
died are strongly dependent on functioning political 
leadership. Work in networks can suffer fatal setbacks 
if, when the results come, it turns out that those in-
volved in the work do not have the support of their 
own organisation for taking a stand and implementing 
initiatives.

Clear leadership and organisation

Any collaboration must be managed at an operatio-
nal level. A tailored, but unbureaucratic, organisation 
that suits each task and collaborative process must be 
clearly defi ned. Competence and personal commit-
ment are highly signifi cant. Responsibilities, manda-
tes and a framework of resources for the work must 
be set out clearly.

Right stakeholders

It is vital that the right stakeholders are involved in the 
work. A stakeholder analysis should be carried out at 
an early stage to identify which parties and players 
should be involved in various phases of the work. It 
is also important to set up links between levels and 
sectors. It can sometimes be benefi cial not to have too 
many parties.
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Added value for the players

Personal commitment increases perseverance. Profes-
sional contacts and new knowledge create added va-
lue for both the individual and the organisation. The 
collaboration processes provide individuals and orga-
nisations with an opportunity for skills development, 
learning and the development of ideas. It is important 
to have a positive attitude to stimulating learning pro-
cesses, exchanging experience and networking, inclu-
ding at an international level.

Good personal relationships 

It takes time to establish a good platform for collabo-
ration. The informal nature of the processes paves the 
way for personal contacts which generate trust, lear-
ning and changes in attitudes.

Transparency and inclusion

Informal collaborative processes require forms of 
working that ensure transparency and inclusion. A 
carefully considered communications strategy can 
be used to inform and create inclusion in the public 
debate. The media have a crucial role to play. Esta-

blished collaboration and dialogue within community 
planning need to be exploited and developed in order 
to inform people about and invite them to participate 
in the process work. Different forms of dialogue may 
need to be deployed at different stages.

Concrete and recurring results

A concrete benefi t that is refl ected in more effi cient 
day-to-day work, plus a joint approach, make colla-
boration with others much easier. The interviewees 
stress the importance of having something concrete 
happening and of the processes not taking too long to 
yield some form of result.

Better orientation in the wider world

The region needs to take part in and monitor trends in 
other comparable regions, both in Sweden and abroad. 
It also needs to acquire experience and follow up de-
velopments in its own surveys and by taking part in 
various collaborative projects. Collaboration allows 
joint knowledge about prevailing conditions to be ac-
quired and analysed.
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Bilaga 1

Intervjuade personer

Person Organisation

Allan Hedman Solna stad

Anders Ekengren Nacka kommun

Anders Hallmén Sollentuna kommun

Astrid Värnild Länsstyrelsen i Väst-
manland

Bengt Svensson Österåkers kommun

Bertil Lindberg Nynäshamns kommun

Bo Hansson Länsstyrelsen Stock-
holms län

Bosse Sundling Stockholms stad

Caj Rönnbäck UL

Carl-Johan Engström Uppsala kommun

Christer Andén Södertälje kommun

Christina Johansson Järfälla kommun

Erik Sondén och 
Daniel Artéus

Håbo kommun

Fredrik Idevall fd. Nyköpings kommun

Gunilla Wastesson Huddinge kommun

Gunnar Barkman Västerås stad

Göran Norberg Regionförbundet 
Sörmland

Gösta Norén Upplands Väsby 
kommun

Harriet Wallberg 
Henriksson

Karolinska Institutet

Johan Danielsson Mälardalsrådet

Lars Olson Botkyrka kommun

Lars Sundblad Sigtuna kommun

Lars Wogel Regionförbundet 
Sörmland

Margaretha Rönnblom Regionförbundet 
Uppsala

Person Organisation

Maria Wall Petrini Luftfartsverket

Mats Pemer Stockholms stad

Niklas Svensson Sundbybergs kommun

Nils-Erik Selin Huddinge kommun

Olle Zetterberg Stockholms stad

Olle Öhman Huddinge kommun

Per Håkan Westin AP Fastigheter

Peter Egardt Sthlm Handelskam-
mare

Peter Nygårds Föreningssparbanken

Shula Gladnikoff Vallentuna kommun

Staffan Wiberg Enköpings kommun

Tomas Ahlberg SL

Tommy Jägenstedt Täby kommun

Torsten Malmberg Stockholms stad

Ulf Lundin Järnvägsstyrelsen

Ulf Johansson Haninge kommun

Från RTK
Hans Hede
Sven-Inge Nylund
Ann-Charlotte Alvehag
Ragnar v Malmborg
Hans Brattström
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