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Abstract 
Denna uppsats bygger på en analys av dagens arbete kring kommunikationer mellan 

kommuner, specifikt hur samarbetet skett kring de två gröna kilarna Rösjökilen samt 

Tyrestakilen. Uppsatsen försöker besvara varför kommunikationen sett ut på ett visst sett i de 

båda fallen för att sedan jämföra dem. Då kan en slutsats dras kring hur samarbetet mellan två 

eller flera närliggande kommuner bör se ut i fall vilket är snarlika till de som tas upp i denna 

studie.  

Arbetet bygger på intervjuer med de berörda kommunerna, analyser kring samarbete i Sverige 

samt teorier kring hur en så optimal samarbetsprocess som möjligt kan uppnås. Analysen 

består till större delen av en dokumentstudie över hur arbetet gått till under åren 2006 – 2017. 

Studierna utgår från arbete utfört av både Naturskyddsföreningen men också många andra av 

de berörda aktörerna. 

Litteraturen används till några av de frågor och problem som tagits upp tidigare i studien och 

besvarar varför arbetet sett ut som det gör. Arbetet avslutas med en analys och slutsats kring 

varför samarbetet sett ut på ett visst sätt med tre olika förslag kring både en förändring av 

synen på samarbeten och hur de i sig bör förändras för att bättre passa in i en modern 

regionalplanering.  

 

This paper is based on an analysis of today's work on communication between municipalities, 

specifically how the collaboration was conducted around two different regional green-areas, 

Rösjökilen and Tyrestakilen. The essay tries to answer why the communication is expressed 

in a certain way in each case and then compare them. Then a conclusion can be made around 

what cooperation between two or more neighboring municipalities should look like, as is the 

case with those listed in this study. 

The work is based on interviews with the relevant municipalities, reports about cooperation in 

Sweden and theories on how to achieve an optimal cooperation process. The analysis consists 

mostly of a documentary study on how the work has been conducted during 2006-2017. The 

studies that will be relevant are based on work carried out by both Naturskyddsföreningen and 

many other organizations. 

The literature is used to answer the questions and answers brought up in the study. The work 

is concluded with an analysis and conclusions about why cooperation has been conducted in a 

certain way and then continue with three different proposals regarding both a change in the 

view of cooperation and how the cooperation should change to better fit into a more modern 

regional planning. 

English title: 

Intermunicipal Communication - 

A study of cooperation on regional green areas 
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Inledning 

Bakgrund 

Arbetet med gröna kilar började redan 1985 med Eva Asplunds arbete kring grönområden i 

Stockholmsregionen (Nilsson u.å.). Asplund skrev tre olika rapporter vilket sedan låg till 

grund för ”Grönstrukturen i Stockholmsregionen” från 1996 (Nilsson u.å.). Dessa rapporter 

var de första att forma begreppet och ta upp diskussionen kring gröna kilar 

(Regionplanekontoret 2008). Runt sekelskiftet fortsatte arbetet genom att bland annat 

säkerställa vilka skogsområden i närheten av Stockholm i vilket rödlistade skogsarter fanns 

(Möllersten 1997). Denna studie från Naturskyddsföreningen bygger på ett uttalande från den 

dåvarande regeringen att ”biologisk mångfald och genetisk variation i skogen skall säkras” 

(Möllersten 1997). Genom detta uttalande skall studien ge exempel på skogs- och 

naturområden med höga naturvärden (Möllersten 1997). Tillsammans med studierna kring 

denna sortens grönstruktur som gjorts av Asplund, vilket genom sitt arbete pekade ut de 

sammanhängande grönområdena, började de första områdena vilket idag kallas gröna kilar 

formas. Mycket av detta påpekades redan i studien av Möllersten, där bland annat Tyresta 

framfördes som en viktig del av Stockholms naturvårdsområden och då en viktig del i den 

stadsnära grönstrukturen (Möllersten 1997). Denna uppsats vill då upplysa kring något som i 

väldigt stor grad kommer påverka Sverige inom en snar framtid; dynamiken mellan 

kommuner som kan komma att arbeta tillsammans i projekt, specifikt i fallen som bygger på 

dessa tidigare studier av Storstockholms grönstruktur. Idag sker sådana samarbeten oftast i 

och med infrastrukturfrågor så som kollektivtrafik eller utbyggandet av motorvägar. Valet 

gjordes att då att fokusera på gröna kilar då det inte finns så mycket information kring hur 

processen skall hanteras. Detta leder till brister i naturområden med höga naturvärden. De 

brister man idag kan se är bland annat stora problem med svaga länkar (Regionplanekontoret 

2010). Detta orsakar att flora och fauna inte kan röra sig på ett naturligt sätt (Tillväxt, miljö 

och regionplanering 2012). Ett svagt samband beskrivs som ”Dessa partier är avgörande för 

att binda samman de gröna kilarna och värdekärnorna i syfte att säkra rekreationsstråk, skapa 

tillgång till större strövområden och upprätthålla ekologiska spridningssamband.” (Tillväxt, 

miljö och regionplanering 2012). Spridningssamband är detta naturliga sätt vilket djur och 

växter förväntas sprida sig genom de gröna kilarna. Orsaken till att spridningssambanden blir 

allt svagare och då i sin tur orsakar dessa svaga samband anses bland annat vara just att det 

inte finns en tillräcklig mellankommunal kommunikation (Tillväxt, miljö och regionplanering 

2012). Rapporten nämner hur stor påverkan det mellankommunala samarbetet har på de 

områden vilket då innehåller svaga länkar; ”Kontinuerlig mellankommunal samverkan för 

kilarna är en viktig arbetsform för att hitta de bästa lösningarna för utveckling av kilarna och 

för att stärka svaga samband.” (Tillväxt, miljö och regionplanering 2012). Jobbar kommuner 

tillsammans kan man då motverka de problem som skapats av svaga länkar, bland annat kan 

uppbrytandet av gröna kilar orsaka att ”…ett grönområde är för litet för att rymma en 

livskraftig population av en art…” (Tillväxt, miljö och regionplanering 2012) vilket sedan kan 

leda till att arten inte längre klarar av att bosätta sig i stadsnära grönstruktur och då sänker 

områdets naturvärde. 

 

Valen av de två olika kilarna påverkades av när och hur projektarbetet startades. Projektens 

start var ett incitament från Naturskyddsföreningen, då deras tidigare nämnda arbeten med de 

första studierna kring gröna kilar var en början till det fortsatta arbetet vi ser idag. 

Naturskyddsföreningens roll i den här processen har varit som medlare och informatör kring 

förhandlingar av gröna kilar då Naturskyddsföreningen inte är någon myndighet utan endast 

en intresseorganisation (Naturskyddsföreningen u.å.). Gröna kilar hade då sin början som ett 

projekt för intresseorganisationer och andra aktörer vilket kände sig berörda men har nu 

utvecklats till en regional samarbetsprocess. Arbetet ledde då in på den första 
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samarbetsprocessen kring gröna kilar: processen kring Rösjökilen vilket nu varit en process 

under flera år (Rösjökilssamverkan 2010). Tyrestakilen är en kil i vilket en samarbetsprocess 

ännu inte är helt självklar. Detta gör att det kan göras en jämförelse mellan det tidigaste 

arbetet med Naturskyddsföreningen och hur de utvecklat arbetet till idag. Då kan ett försök 

göras för att hitta de problem som båda kommunsamarbeten stött på. 

Även en analys av det regionala planeringsarbetet kommer göras, då detta direkt påverkar 

vilka kommuner som kan komma att tvingas att samarbeta för att uppnå de mål 

Stockholmsregionen satt upp. Som tidigare nämndes hade Regeringen satt upp mål för 

Stockholmsregionen redan 1998 att ”biologisk mångfald och genetisk variation…” skall 

finnas i Stockstockholmsområdet. Det regionala styret bör därför vara ytterst aktuellt för 

formandet av samarbetsprocesserna och planeringen av den regionala grönstrukturen. Detta 

eftersom regeringen vid flera tillfällen uttryckt ett intresse kring att bevara grönstruktur 

genom bland annat målet en ”God bebyggd miljö” (Naturvårdsverket 2017). Det regeringen 

vill uppnå med målet är ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.” då specifikt ”…god regional […] miljö.” 

(Naturvårdsverket 2017) kan appliceras i fallet med gröna kilar. En av utmaningarna med 

detta miljömål beskrivs bland annat som ”Om kommunal översiktsplanering utvecklas kan 

den bli ett avgörande verktyg för flera delar inom God bebyggd miljö” (Naturvårdsverket 

2017). Detta utvecklande av den kommunala översiktsplaneringen är det som fokuseras på i 

denna studie, då nya översiktsplaner i många fall har börjat ge de gröna kilarna en allt större 

betydelse i sin planering (Boverket 2012). När detta intresse från regeringen orsakat ett allt 

större ansvarstagande kring de stadsnära gröna områdena gör det att allt fler kommuner måste 

samarbeta kring dessa områden, vilket i sin tur leder till den mellankommunala processen. 

Problembeskrivning 

Syftet med denna uppsats är att ge ett så konkret bild av hur samarbete bör se ut mellan 

kommuner i fallet med gröna kilar. Genom att uppnå detta kan senare samarbeten dra lärdom 

av analysen kring varför processen sett ut på ett visst sätt och vilka ”fallgropar” som uppstått 

under deras arbete. Eftersom det finns få exempel i detta fall bör denna studie skapa en 

relevant utgångspunkt för framtida arbeten. Syftet blir då: 

• Att undersöka dynamiken i samarbetet mellan kommuner i fallet Storstockholms 

gröna kilar, genom att identifiera svårigheter och framgångsfaktorer, för att slutligen 

diskutera möjlig förändringspotential. 

Frågorna som ska besvaras i arbetet formulerades utifrån vad som kan anses påverka 

samarbetet mest, hur man på bästa sätt jämför de två olika fallen och vilka konkreta lärdomar 

vi kan se från det idag. Dessa frågor har också till uppgift att belysa de brister vi idag kan se i 

och med de kommunala samarbetena. Storleken av de projekt som hanteras i detta fall orsakar 

att det som analyseras måste dessutom ta hänsyn till i vilken omfattning kommunerna har 

möjlighet att påverka. Regionala planer kommer direkt att influera omfattningen av 

samarbetet och i vilken mån kommunerna är motiverade till ett samarbete. Utifrån detta blir 

huvudfrågan: 

• Vilka faktorer/aspekter är centrala för hur samarbete mellan kommuner påverkar en 

regional planeringsfråga, t.ex. regional grönstruktur? 

Några av de delfrågor som kommer besvaras i studien är: 

• I vilken mån påverkas samarbetet mellan kommunerna av högre instanser? Är varje 

samarbete tvingat utifrån regionplaner? 
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• Till vilken grad måste samarbete ske för att en så optimal process som möjligt ska 

uppnås? 

• Kan mervärdet av samarbetet lätt identifieras? Kan man idag se att samarbeten lett till 

ytterligare positiva effekter? 

• Hur påverkar nätverken mellan tjänstemän projekten? 

 

Disposition 

Uppsatsen börjar med de stora faktorerna som påverkar processen för att sedan gå in mer i 

detalj kring hur kommunerna har hanterat deras respektive samarbete. Uppsatsen behandlar 

litteraturen med fokus på undersökning av det regionala planarbetet kring gröna kilar i 

Stockholm. Intervjuer och plandokument används för att analysera det kommunala samarbetet 

i detalj. Upplägget har till uppgift att skapa ett så pass intuitiv läsning som möjligt genom att 

börja med de faktorer vilket kan ha påverkat båda processer för att sedan dela upp dem i de 

två olika fall jag beskrivit tidigare. Detta ger den bakgrund som krävs för att förstå varför 

samarbetet uppkommer, vilka mål samarbetena försöker uppnå samt grunden för hur 

litteraturen ska appliceras. 
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Metod 
Huvudfrågan och delfrågorna besvaras genom intervjuer och material som är till grund för 

dem. Genom att skapa en grund för vilket intervjuerna blir så givande som möjligt kan 

frågorna som ställs bli mer fokuserade kring ämnet i fråga. Litteraturstudien används för att 

basera frågorna i verkligheten. Intervjuerna kommer vara ungefär 40 minuter långa och bestå 

av frågor vilket liknar de delfrågor jag satt upp för arbetet. I den första intervjun, som görs 

med Mårten Wallberg på Naturskyddsföreningen, ställs frågor kring det allmänna samarbetet i 

och med gröna kilar. Naturskyddsföreningen har varit med i utvecklingen av gröna kilar från 

början (Möllersten 1997) vilket förstås gett dem en väldigt bra insikt i hur processen sett ut i 

sin helhet. Denna intervju är sedan till hjälp när intervjuer med andra instanser planeras. 

Bland annat görs en intervju med Nacka Kommun och om möjligt med Vallentuna eller Täby 

kommun. Detta för att mer i detalj gå in på hur de uppfattat processen utifrån deras 

perspektiv. Litteraturen läses med fokus på interaktion mellan kommunerna, där nätverk och 

samarbeten är nyckelord i sammanhanget.   

Regionplaneringen förklaras utifrån en kommunal nivå, genom att bara fokusera på det som är 

relevant för kommuners samarbeten. Detta skalas också ned till att endast förklara processen 

kring gröna kilar. Detta har förstås med avgränsningen att göra, då analyseringen av hela den 

kommunala processen inte kan motiveras utifrån tidsbrist.  

När fallet studeras ger kombinationen av intervjuer samt teorier möjligheterna för en klar bild 

av varför processen ser ut som den gör. Eftersom dispositionen dessutom utgår från att den 

regionala planeringen redan förklarats kan fallstudien utgå från redan uppsatta parametrar. 

Slutsatsen utgår från en applicering av litteraturen mot en genomgång av samarbetsprocessen 

som skett i fallstudien. Diskussionen försöker ge tre konkreta exempel på vad som påverkat 

kommunerna i deras beslutstagande kring den regionala grönstrukturen. 
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Litteraturstudie 
En kommunal samarbetsprocess kan definieras som: ”…joint municipalities to cope with the 

opportunities and threats of an increasingly complex and dynamic environment.” (Hulst och 

Van Montfort 2007). Detta sätt att hantera större problem, vilket orsakats av den allt växande 

efterfrågan från kommuners invånare, löses idag genom olika samarbetsprocesser. Olika 

samarbetsprocesser är aktuella i olika sammanhang, beroende om det på en regional eller 

lokal nivå (Hulst och Van Montfort 2007). Även ett beroende kring vad målen med 

samarbetsprocessen är skapar sedan en struktur utifrån den regionala eller lokala nivån. Gröna 

kilar är en väldigt organisationscentrerad process på regional nivå utifrån 

Naturskyddsföreningens involvering tillsammans med både regeringens regionplaneorgan och 

kommunerna. Med organisationscentrerad menas en process i vilket samarbetet ska erbjuda 

möjligheter att kombinera kompletterande kunskaper och förmågor; hantera ömsesidigt 

beroende mer effektivt; kombinera liknande operationer för liknade ekonomiska 

förutsättningar; attrahera mer resurser och lösa komplexa problem löpande (Sorrentino och 

Simonetta 2011). Fokus ligger alltså kring det ekonomiska begreppet där en allt större 

samhällsnytta uppnås i och med samarbeten (Hulst och Van Montfort 2007). Det stärks i och 

med att unioner ger ”mer makt” i kombination med att de ökar synergin mellan de berörda 

kommunerna (Sorrentino och Simonetta 2011). Samarbetsprocessen sägs då öka större 

planeringsarbetens effektivitet genom att inkludera flera aktörer (Isett et al. 2011). 

Samarbetsprocessen skapar då ett nätverk vilket dessa aktörer tillsammans arbetar mot något 

ingen av de enskilda aktörerna själva skulle kunna producera (Isett et al. 2011). Skapandet av 

nätverk som central del i samarbetsprocessen är på ett visst plan självklart (Isett et al. 2011). 

Samarbetsprocesser behöver nätverk för aktörerna; nätverken har till uppgift att tillhandahålla 

tjänster och ge ett alternativ till den traditionella hierarkiska styrningen (Sorrentino och 

Simonetta 2011). Genom att analysera vad nätverken har till uppgift kan man också få ett svar 

på varför processen kring samarbeten skapar dessa nätverk. Nätverksanalys kommer från det 

allt ökande intresset för framsteg i social nätverksanalys och de löften att mäta tidigare 

okända faktorer som strukturell positionskraft och påverkan av nätverkssammanhang (Lecy, 

Mergel och Schmitz 2014) vilket leder in till den samarbetsprocess vi ser idag. 

Samarbetsprocessen definierades tidigare som en sammanslagning av kommuner för att 

hantera större problem; vilket är denna strukturella positionskraft i kombination med 

nätverksammanhangen som analysen av nätverk innebär. Genom att definiera brister med 

nätverk bör då också problem med den nuvarande samarbetsprocessen kunna hittas. Ett av de 

stora problemen med nätverken idag är att för lite resurser läggs på de tidiga stadierna i 

skapandet av nätverk för olika ändamål i den kommunala processen (Lecy, Mergel och 

Schmitz 2014). Rapporten visar även på att nätverk som uttryck och metod har getts en allt för 

liten roll i offentliga organisationer, vilket både kommuner och Naturskyddsföreningen 

tillhör. Detta problem borde då synas i arbetet som görs idag här i Sverige. Andra former av 

nätverkskommunikation kan bli aktuella, speciellt om man jämför med nätverken inom andra 

akademiska områden (Lecy, Mergel och Schmitz 2014). Inom områden så som sociologi, 

fysik och organisatoriska vetenskaper har analyser gjorts av nätverkens påverkan, något som 

den refererade rapporten pekar på också borde göras för nätverk kring det offentliga styrandet. 

Nätverkens påverkan är dock svår att kvantifiera, vilket en rapport från Patrick Kenis och 

Keith G. Provan tar upp. De menar på att nätverkens positiva egenskaper nu är en så självklar 

del i det offentliga styret att i stort sätt alla beslutsorgan inom en kommun har det som 

intresse. Detta innebär att man då borde ha en mer kritisk bild kring exakt när nätverk, och i 

sin tur samarbetsprocesser, bör vara aktuella för att lösa problem kring den offentliga sektorn 

(Kenis och Provan 2009). Rapporten menar på att man fram till idag haft en allt för enkel syn 

på vilka framgångsfaktorer nätverk och samarbeten jobbar mot. Rapporten ger exemplet att 

det är skillnad på att mäta nyttan av sjukvård antingen i kvalitén eller antalet utskrivna. Därför 
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bör det istället utvecklas några utomstående kriterier för vilket nätverken då bör uppnå (Kenis 

och Provan 2009). Kriterierna bör tas fram av någon som inte kan påverkas av nätverkens 

aktörer, specifikt med fokus på en exogen teori kring nätverk (Kenis och Provan 2009). Med 

detta menas en syn på hur lyckat ett nätverk kan tänkas vara utifrån tre faktorer: nätverkets 

form, om nätverket är obligatoriskt eller frivilligt och utvecklingsstadiet i nätverket. 

Rapporten nämner att dessa endast är breda slutsatser utifrån andra studier inom området, men 

bör ses som en sammanställning av vad studierna kommit fram till som ”lyckade” nätverk. 
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Dokumentstudie 

Den regionala planeringen och gröna kilar 

Den regionala utvecklingen av Sverige innebär att ”Sverige behöver en modern och aktiv 

politik för hela landet som inriktas på att regionerna ska ges möjligheter att växa och 

utvecklas efter sina särskilda förutsättningar.” (Regeringskansliet, 2016). Planeringen på en 

regional nivå skall leda till hållbar utveckling inom många områden, då 

”Samhällsomställningen för att nå de nationella klimat-, miljö- och energimålen kan även 

bidra till en hållbar regional tillväxt och utveckling.” (Regeringskansliet, 2016). Sverige som 

helhet har alltså som mål att dess styre skall leda till att alla regioner vilket denna består av 

har kommuner vilket arbetar för att Sverige som land skall utvecklas. För skapandet av dessa 

regioner står Regionplaneorganet. 7 kap 1 § i plan- och bygglagen säger ”Regeringen får 

besluta att det under en viss tid eller tills vidare ska finnas ett regionplaneorgan med uppgift 

att 

1. utreda sådana frågor om användningen av mark- eller vattenområden som angår två eller 

fler kommuner och behöver utredas gemensamt, och  

2. samordna översiktlig planering för två eller fler kommuner i den mån det behövs.” (SFS 

2010:900) Genom detta har det skapats regionala utvecklingsprogram i varje län (Sveriges 

kommuner och landsting, 2011) varav en täcker Stockholmsregionen. Fokus kommer ligga på 

denna plan, då detta är en studie av just gröna kilar vilket är en unik sorts planering för 

Stockholmsregionen. 
 

Stockholms regionplan kallas RUFS; Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen. 

Planen som är aktuell just nu är RUFS 2010 vilket godkändes i landstingsfullmäktige i maj 

2010 (Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, u.å.). Denna är uppbyggd kring olika strategier 

och mål som tillsammans leder till en vision att Stockholm ska bli ”Europas mest attraktiva 

storstadsregion” fram till år 2030 (Regionplanekontoret, 2010). Planeringen sker kring många 

delar av samhället, där utbildning, klimat, resurshållning och bostadsförsörjning är några av 

de saker som ingår i planen. RUFS skapar alltså mål och åtaganden vilket kommuner 

tillsammans och enskilt kan jobba mot (Regionplanekontoret, 2010). Ett av målen som skall 

uppnås till 2030 är ”För gröna kilar och stränder: Människor i regionen har god tillgång till 

tätortsnära natur av hög kvalitet.” samt åtagandet att ”Bevara, utveckla och tillgängliggöra de 

gröna kilarna.”. RUFS beskriver gröna kilar som ”De sammanhängande, tätortsnära 

naturområden som sträcker sig från den omgivande landsbygden in mot regioncentrum utgör 

de så kallade gröna kilarna” (Regionplanekontoret, 2010). Planen fortsätter genom att påpeka 

hur viktiga dessa områden är för rekreation, kulturlandskap och biologisk mångfald. Den visar 

på att översiktsplaner och regionala program nämner sin vilja att bevara de gröna kilarna, 

speciellt genom att stora delar av naturområden har avsatts till naturreservat i områden nära 

tätorter. Planen fortsätter även förklara sitt åtagande att ”Bevara, utveckla och tillgängliggöra 

de gröna kilarna” om exakt hur det skall uppnås. Här nämns problem som att ”Åtgärder i en 

kommun kan påverka kilens kvalitet i en annan kommun…” (Regionplanekontoret, 2010). 

Denna påverkan på en kommunal nivå är vad som skapat ett behov av samarbete i alla 

områden vilket har mark som ingår i en grön kil (Regionplanekontoret, 2010). Några av de 

områden som nämns i kapitlet ”Regional struktur” är Järvakilen, Bogesundskilen, 

Bornsjökilen samt Rösjökilen och Tyrestakilen. I kapitlet går man kort igenom varje kils 

unika förutsättningar och problem samt hur de påverkar varje enskild kommun och visar vilka 

områden som berörs av de gröna kilarna (Fig. 1). 

 

Kommunerna påverkas av detta genom att det är regionala grönområden vilket inte kan 

respektera kommunernas olika gränser (Regionplanekontoret, 2010). Eftersom detta nu 
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orsakar att kommuner måste hitta plattformar för samarbete föreslår planen ett samarbete 

utifrån regionala mål så som ”Samverka kring evenemang som stärker regionens profil inåt 

och utåt” (Regionplanekontoret, 2010). Detta skapandet av plattformar för samarbete sker 

genom olika intresseorganisationer, speciellt i fallet med gröna kilar har 

Naturskyddsföreningen tillsammans med många lokala företag varit den drivande kraften 

bakom kilarnas utveckling, skydd och användning (Regionplanekontoret, 2008). Detta 

innebär Naturskyddsföreningen tillsammans med till exempel friluftsfrämjandet och andra 

lokala aktörer med ett intresse att bevara stadsnära grönstruktur varit med och tagit fram 

underlag för kommunerna (Regionplanekontoret, 2008). Detta innebär broschyrer, utflykter 

och andra mindre hjälpmedel till kommunernas representanter för vilket kan komma att 

påverka grönstrukturernas framtid.  

  
Fig. 1: Regionplanekontoret. u.å. Bild av de Gröna Kilarna 

Naturskyddsföreningen skapar alltså de möjligheter för kommuner kräver för att samordna till 

ett samarbete. Naturskyddsföreningen bidrar även med det material vilket behövs för att 

kommunerna skall se detta som ett viktigt mål att jobba mot (Naturskyddsföreningen, u.å.). 
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Naturskyddsföreningen har påverkat under alla delar av processen med Gröna kilar, inte minst 

med att få kommuner att samarbeta kring dem. En av Naturskyddsföreningens mål var att få 

”Kommuner att se sin del […] tillsammans med de andra delarna” (Wallberg 2017). Ansvaret 

skall vara gemensamt, där målet är att en gemensam förvaltning ses som självklar. Ett av de 

första ansvarstaganden som Naturskyddsföreningen gjorde innebar att göra en valenkät för de 

olika politiska partierna i Stockholm för att kartlägga partiernas ståndpunkter kring hur de 

skulle rösta kring att skydda naturreservat/naturvårdsområden (Naturskyddsföreningen, 1998). 

Detta var för att få en bild av hur de olika politiska partierna såg på grönstruktur och hur de 

hade tänkt arbeta kring att bevara sina respektive områden.  

 

Den kommunala planeringen 

Kommunala processer innebär allt det som kan komma att påverka kommunens utformning 

och funktion vilket i sin tur påverkar dess invånare (Nacka kommun, 2017). Kärnan i den 

kommunala processen kan dras till planmonopolet (Wallberg 2017) vilket gör att kommuner 

kan själva bestämma kring de områden de råder över. Regionplaner påverkar förstås, men det 

är i slutändan planmonopolet vilket formar kommunerna (Boverket 2014). Planmonopolet har 

utvecklats från de tidigare lagarna stadsplanelagen, planinstituten och sedan byggnadsstadgan 

som kom 1960 och införde i praktiken planmonopolet i Sverige (Boverket 2014). Detta fokus 

på den egna identiteten är något av det viktigaste inom Svenskkommunpolitik, då alla 

kommuner enligt lag själva måste sätta upp en plan för hur marken i kommunen måste 

utnyttjas, en så kallad översiktsplan vilket defineras i 3 kap 2 § Plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) som ”Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 

den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 

användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.”. Kommunen har 

då till uppgift att själva både skapa förutsättningar för både den egna befolkningen i och med 

översiktsplaner men också för att nå de mål som nämndes tidigare i och med den regionala 

planeringen. Det är genom detta som de olika politiska processerna ”…förutsätter att den 

lokala representativa demokratin fungerar och kan kanalisera medborgarnas önskemål.” 

(Bendz och Johansson 2008) då politiker kan tänkas behöva balansera de regionala och det 

lokala. Politikerna får alltså ansvaret kring stora delar av utformningen av kommuner, detta 

eftersom de skall vara en representant för medborgarnas åsikter (Bendz och Johansson 2008). 

Det kan man se speciellt i en studie från 2014 över ”Hur stort inflytande anser du att var och 

en av följande aktörer har över kommunens politiska verksamhet?” (Karlsson och Gilljam 

2014). I denna studie fick olika fullmäktigeledamöter ta ställning kring olika lokala aktörers 

politiska inflytande. Resultatet blev att kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ordförande 

var de som ansågs ha mest inflytande över kommunens politiska verksamhet. De som upplevs 

ha minst inflytande är medborgarna. Relevant för denna studie är dock att tjänstemännen, de 

som lägger fram informationen kring varför gröna kilar är något som borde bevaras, ligger på 

tredje plats i denna undersökning. Dessa har alltså ett visst ansvar när det kommer till hur det 

politiska styret ser ut (Karlsson och Gilljam 2014). Även kommuners inställning till 

mellankommunal samverkan tas upp, där den allmänna inställningen till att kommuner 

samarbetar med andra kommunalförbund sågs som positiv (Karlsson och Gilljam 2014). 

 

Ett av sätten som kommuner samarbetar görs genom det som regleras i Kommunallagen 

(Sveriges kommuner och landsting 2014). 3 kap 3 § Kommunallagen säger att ”Fullmäktige 

skall tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens eller 

landstingets uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrigt.” (SFS 

1991:900). Genom detta börjar kommuner bilda avtal, nämnder och förvaltningar som jobbar 

för att samarbeta mellan kommuner. Detta kallas ”formell samverkan” (Sveriges kommuner 

och landsting 2014) och syftar till att visa på att det redan innan denna formella process kan 
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finnas ett utbyte mellan kommuner vilket ligger inom samma region. Vissa politiker kan 

tänkas känna varandra sedan innan och därför redan påbörjat ett informellt utbyte av 

kompetens eller information. Detta sätt att samarbeta är dock lagstadgat, vilket samarbetet 

kring gröna kilar inte är (Tillväxt, miljö och regionplanering 2012). Det är endast visionen för 

regionen som vunnit laga kraft, inte processen att ”…särskilda planer tas fram för samordning 

av mellankommunala frågor” (Tillväxt, miljö och regionplanering 2012) för varje enskild kil. 

Dock leder till ett väldigt stort ansvar för de olika kommunerna att uppnå de målen som 

regionen satt upp (Regionplanekontoret 2010). I och med detta skapar det incitament för att få 

kommunerna att arbeta tillsammans. 
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Fallstudie 

Inledning 

Detta avsnitt kommer ta upp de två olika kilarnas samarbetsprocess och kilarnas betydelse för 

de berörda kommunerna. Arbetet beskrivs i kronologisk ordning och sedan avslutas med hur 

arbetet med kilen ser ut idag. 

Rösjökilen 

Den första kilen vilket kommunerna gick med i ett samarbete kring var Rösjökilen 

(Möllersten 1997). Denna kil täcker stora delar av nordöstra Storstockholmsregionen, vilket 

innebär kommunerna Sigtuna, Vallentuna, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna och Danderyd 

(Rösjökilssamverkan 2010). Kilen beskrivs ha ”stora värden för både naturvård som 

friluftsliv” (Rösjökilssamverkan 2010) men också viktiga sjöar och vattendrag så som 

Fysingen, Fjäturen och Rösjön (Fig. 2) (Naturskyddsföreningen et al u.å.). Arbetet med kilen 

började år 2006 i och med Naturskyddsföreningens initiativ att fördjupa det 

mellankommunala samarbetet i Rösjökilen (Rösjökilssamverkan 2010). Samverkan 

utvecklades tillsammans med flera olika aktörer, till exempel kommuner, regionplanekontoret 

och intresseorganisationer. Denna utveckling skulle då passa med både den regionala 

planeringen men också med de översiktsplaner som kommunerna själva satt upp 

(Rösjökilssamverkan 2010). Syftet med samarbetet beskrivs som att ”… Rösjökilen blir ett 

högt värderat, välbesökt tätortsnära naturområde som bidrar till regionens attraktiva 

livsmiljö.” (Rösjökilssamverkan 2010) där målen är att ge en god livsmiljö för alla invånare, 

ökad tillgänglighet och information samt ett effektivt, innovativt och gränsöverskridande 

samarbete. 

 

 
Fig. 2: Sollentuna kommun. u.å. Rösjöns strand vid grillplats SV 

 

Arbetet med kilen fortsatte genom uppdelning av de olika aktörerna i arbetsgrupper, 

Samordningsgrupp, Storgrupp och Arbetsgrupper (Rösjökilssamverkan 2010). 

Samordningsgruppen hade hand om planering och strategier och hade representanter från 

kommuner, Naturskyddsföreningen och regionplanekontoret. Storgrupperna innebar 

informationsutbyte, presentationer och annan förankring av mindre projekt. Här tillsattes en 

större variation av representanter från samtliga kommuner, organisationer och föreningar. 

Arbetsgruppen hade hand om konkreta projekt vilket krävde mer speciella poster. Grön- och 

översiktsplanerare, naturvårdare och turism samarbetar i denna grupp. Efter uppdelning av 

ansvaret började arbetet med olika aktiviteter vilket kommunerna och de andra aktörerna kan 

komma att behöva samarbeta kring. Det inkluderade Startmöte med politiker, produktion av 

karta för Rösjökilen, produktion av hemsidan ”Rösjökilen runt”, framställandet av 
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naturguidningar, tillämpningsområde för regeringsuppdraget ”Landskapsstrategier”, utflykt 

med politiker till Rösjökilen (Rösjökilssamverkan 2010) men också framställandet av en 

gemensam verksamhetsplan om arbetet kring Rösjökilen vilket de olika kommunerna skrev på 

(Wallberg 2017). Det skapades även en gemensam budget för samarbetet (Wallberg 2017). 

Samarbetet fortsätter med hjälp av denna verksamhetsplan vilket motiveras genom ”Oönskad 

fragmentisering av kilen och barriäreffekter som försämrar kilens miljökvaliteter kan 

undvikas endast om grönstruktur- och exploateringsplaneringen samordnas i den fysiska 

översiktsplaneringen, där man kan få överblick och där mellankommunala och regionala 

hänsyn ska tas, och att sedan detaljplaneringen följer översiktsplaneringens intentioner.” 

(Hammarlund 2010). Arbetet fortsätter idag med Rösjökilen, där bevarandet av samarbetet 

kring denna viktiga grönstruktur har hög prioritet inom de berörda kommunerna. 

 

Tyrestakilen 

Tyrestakilen består är ett grönområde vilket ligger i den sydöstra delen av 

Storstockholmsregionen och ligger i kommunerna Stockholm, Haninge, Tyresö och Nacka 

(Borgström u.å.). Många av Tyrestakilens största kvalitéer kommer från att den ligger så pass 

nära Stockholmsstadskärna, vilket beskrivs som ”unikt i Europa” (Regionplanekontoret, 

2010). Projektet mål beskrivs som ”… är att genom konkreta åtgärder med fokus på projektets 

syfte och mål starta och konsolidera mellankommunal samverkan i kilarna.” 

(Naturskyddsföreningen 2013). I rapporten ”Upplevelsevärden i Tyrestakilen” beskrivs de 

olika kvalitéerna mer ingående. Där står det bland annat om så kallade hällmarksskogar, 

orörda granskogar vilket ger Stockholm som storstadsregion tillgång till unika urskogar 

(Regionplane- och trafikkontoret 2004). Även olika reservat, så som Nackareservatet och 

Erstavik, är några av de 12 riksintressen som finns inom Tyrestakilen (Regionplane- och 

trafikkontoret 2004) vilket fortsätter växa med bland annat Skuruparken (Fig. 3). Dock nämns 

områden med vissa problem, som den svaga länken i Tyresö i och med Tyresövägen. Denna 

svaga länk har orsakat stora problem med ”störningar för friluftslivet i området” 

(Regionplane- och trafikkontoret 2004). 

 

 
Fig. 3: Nacka kommun. 2012.  Skuruparken vid Skurusundet blir naturreservat. 

 

Arbetsgången under Tyrestakilens hade stort fokus på att lösa de problem som fanns i kilen, 

speciellt fallet med de svaga länkarna (Wallberg 2017). Naturskyddsföreningen hade tagit del 

av den rapport från regionplanekontoret vilket hade visat på de svaga sambanden som fanns i 
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området, och därifrån tänkt utveckla en gemensamhetsplan för kommunerna i Tyrestakilen 

(Wallberg 2017). Även denna gång var Naturskyddsföreningen initiativtagare (Eriksson 

2017), vilket också varit i den tidigare nämnda Rösjökilen. Processen ser väldigt snarlik ut 

gentemot Rösjökilen i och med att det i slutredovisningen från 2015 sägs att ”Projektet skall 

utnyttja och utveckla en arbetsprocess, enligt tidigare erfarenheter liknande de i Rösjö-, 

Angarn- och Bogesundskilarna, …” Projektgrupper skapades då på samma sätt som i 

Rösjökilen (Stockholms läns landsting 2015) och utnyttjade snarlika sätt att få kommuner 

intresserade av området. Det anordnades utflykter, workshops och andra aktiviteter med målet 

att få kommunerna att tillsammans anta en gemensamhetsplan för Tyrestakilen (Stockholms 

läns landsting 2015). Naturskyddsföreningen har då försökt få Nacka, Tyresö, Haninge och 

Stockholm att samarbeta kring detta men har stött på problem i och med de politiska och 

regionala förutsättningarna (Wallberg 2017). Idag har det ännu inte kommit fram till en 

gemensamhetsplan vilket alla kommuner kan komma överens om (Wallberg 2017). Bland 

annat har Nacka till viss grad motsatt sig arbetet med kilen på grund av ”Det är viktigt att 

kunna möta den efterfrågan som finns av att bygga och bo i Nacka och att göra det möjligt för 

Nackas ungdomar att få en bostad i den egna kommunen.” (Nacka kommun 2012). Även 

problem med en så kallad fideikommiss har lett till problem vid gränsen mellan Nacka och 

Tyresö (Eriksson 2017) vilket det också påverkar samarbetet. Detta område heter Erstavik och 

har gjort att Nacka inte kunnat använda området till natur-  och rekreationsområde till sin fulla 

grad (Bäckman 2015). Denna del av Nacka orsakar problem vid förhandlingarna med andra 

kommuner då Nacka tvingas köpa lös denna marken för att ha möjligheten att ändra dess 

utnyttjande från skogsmark till rekreationsområde (Bäckman 2015).  
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Samarbetsprocessen mellan kommunerna 
De två fallen som presenterats har båda snarlika sätt att försöka lösa sina problem. Mycket av 

detta kan bero på hur ”lyckad” Rösjökilens arbetsgång har varit. Idag kan man se att 

kommunerna självmant valt att fortsätta samarbeta (Wallberg 2017) och därför skapat en 

möjlighet att låta denna grönstruktur växa och ha ett värde för den lokala befolkningen. 

Mycket av att det lyckades kan dras till sättet Naturskyddsföreningen fick många av 

kommunpolitikerna att se sig som viktiga delar i kilens bevarande. ”Många uttryckte sin 

uppskattning; både till initiativet samt till allt nytt man lärt sig om kilen.” 

(Rösjökilssamverkan 2010) vilket visar på att många av de som var berörda behövde se och 

uppleva de naturområden vilket de var tänkt att de skulle samarbeta kring. Processen hade 

tidigare stött på problem (Wallberg 2017) vilket gjorde att projektet stannade av i ungefär två 

år. Detta kan ha orsakats av det är den första gången vilket kommuner har behövt samarbeta 

kring ett sådan stor grönstruktur. Mycket av arbetena baseras på tidigare kända fall, inte minst 

ser vi det med dagens arbetsgång för Tyrestakilen. Det som gjorde att kommunerna till slut 

lyckades komma överens var till stor del på grund av den gemensamma budget och 

gemensamhetsplan vilket Naturskyddsföreningen fick igenom. Genom detta skapades en 

verksamhetsplan i vilket kommunerna hade samma förutsättningar. Eftersom kommuner 

jobbar självständigt inom sina egna gränser, i och med planmonopolet, gör det att det blir 

stora problem när kommunen ifråga kan tvingas att låta andra kommuner bestämma över 

”deras” mark. Denna mentalitet motiveras genom den kommunalpolitik vi för i Sverige, där 

politikerna har i stort sätt total kontroll över utformningen av kommunen inom dess gränser. 

Tvingas kommunen avstå att bygga ut bostäder eller annat vilket lockar folk att bosätta sig i 

kommunen motsätter sig de förstås förslaget. Det som är speciellt med gröna kilar dock är just 

de mervärden som skapas av att bevara dem. Ett friluftsområde är något som höjer värdet av 

bostäder och andra byggnader runt dem. Det visade Naturskyddsföreningen på i sitt arbete 

med kommunerna (Wallberg 2017) och lyckades utifrån det ge kommunerna en bild av gröna 

kilar som något av en investering. Grönområden kan få invånare att både stanna i kommunen 

men också välja att flytta dit. 

 

I Tyrestakilens fall är det dock annorlunda. Idag fortsätter arbetet att försöka få kommunerna 

att samarbeta kring kilen och anta en gemensamhetsplan. Orsaken till varför detta ännu inte 

gjorts är många. De stora problemen är de svaga länkarna, kilens betydelse för de olika 

kommunerna och motsättande regionala mål. Den svaga länk som orsakar mest problem är 

den som finns vid Tyresövägen. Tyresö kommun har problem med markyta för bostäder 

eftersom kommunen nu i stort sätt är inbyggd i en grön kil (Eriksson 2017). Det gör att 

kommunen väldigt gärna vill samarbeta kring en lösning på deras problem samtidigt som 

andra kommuner inte kommer vinna lika mycket på ett sådant samarbete. Här påverkar också 

kilens betydelse för de olika kommunerna. Kan kommunen lätt se en positiv påverkan på den 

egna marken är det lätt att motivera sin involvering i ett samarbete. När fler kommuner känner 

att de har något att vinna på att bevara grönstrukturen kan de andra kommunerna ”ryckas 

med” och på så sätt också jobba mot ett sådant mål. Det märks i och med skillnaden i antalet 

kommuner som samarbetar i Tyrestakilen och Rösjökilen. Även om det är fler kommuner som 

behöver samarbeta i fallet med Rösjökilen har ändå processen tagit lika lång tid som 

Tyrestakilens process idag med ett mindre antal kommuner. Liselott Eriksson, som jobbat i 

både Rösjökilen och Tyrestakilen, menade på att ”Det oftast är en eller två kommuner som är 

med och för diskussionen framåt”. Samma sak nämns av Mårten Wallberg, där anledningen 

till att det till att de i Rösjökilen slut började jobba mot gemensamma mål igen var att några 

av kommunerna fick ändrat politiskt styre och på sätt nya representanter vilket hade en annan 

bild av hur viktiga de gröna kilarna är. Men det klart viktigaste när det kommer till varför det 

idag är problem med Tyrestakilen är de regionala målen med Storstockholmsregionen. 
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Sverige har idag något som kallas Sverigeförhandlingen och Stockholmsförhandlingen vilket 

innebär utvecklandet av infrastrukturen och bostadsbyggandet i både Sverige som helhet men 

också specifikt i Stockholm (Regeringskansliet 2016). Detta påverkar förstås alla kommuner i 

Storstockholmsregionen, mer specifikt kommuner vilket just nu växer mest. Nacka är en av de 

kommuner vilket tagit på sig en stor del av ansvaret för att bygga nya bostäder (Gustafsson 

2017). Nacka har som mål att motivera att en tunnelbanestation byggs i närheten av Nacka 

centrum vilket då leder till denna motivation att expandera sitt bostadsbestånd. På grund av 

detta kan kommunens fokus ligga på det de anser vara viktigare för deras framtid, även om de 

natur- och grönområden som finns i området är viktigare för de andra kommunerna. Det är 

här det kommunpolitiska problemen visar sig igen, då kommunernas gränser inte respekterar 

den gröna strukturens speciella gränser i vilket spridning av flora och fauna måste prioriteras. 

Kommunernas egna gränser och mål är allra viktigast vilket orsakar problem i just sådana här 

fall. Intervjun med Liselott Eriksson visar också på detta i och med att “Mitt jobb som 

tjänsteman är att ge underlag för politikerna att fatta beslut kring.”. Nacka kommun har alltså 

fått den information de behöver kring alla de positiva anledningarna till varför de bör 

samarbeta kring Tyrestakilen men har gjort valet att prioritera sin egen utveckling. 
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Diskussion och slutsatser 
Litteraturen tar upp många starka punkter kring just nätverk och dess påverkan på 

samarbetsprocessen. I de två fallen Rösjökilen och Tyrestakilen märktes det att en viss hänsyn 

hade tagits till de punkter vilket litteraturen tagit upp. Bland annat nämndes det i litteraturen 

om att kommunerna bör lägga mer resurser på det tidiga stadiet i samarbetet. Detta syntes väl 

i båda fallen, då förarbetet kring båda dessa grönstrukturer började redan för cirka 30 år sedan 

i och med framtagandet av det underlag från Naturskyddsföreningen och Eva Asplund. 

Förarbetet gör då, som Sorrentino och Simonetta menar, att man uppnår en 

organisationscentrerad samarbetsprocess ”… i vilket samarbetet ska erbjuda möjligheter att 

kombinera kompletterande kunskaper och förmågor; …”. Naturskyddsföreningen bör då, 

precis som de gjort, vara de som startar de olika samarbetena för att sedan lämna över 

samarbetsprocessen till kommunerna. Detta kan Naturskyddsföreningen ha sett som en av 

sina mål, speciellt eftersom de berörda kommunerna ”självmant valt att fortsätta samarbeta”. 

Något som dock inte direkt har tagits tillvara på från tidigare studier kring området nätverk 

och samarbetsprocesser, som nämndes i litteratur kapitlet, är nätverk som metod och begrepp. 

Nätverk verkar, utifrån hur fallen sett ut, setts som tvingat snarare än ett verktyg för att 

förbättra den egna kommunen. Detta motiveras i och med att det finns problem i både Nacka 

och Tyresö, men istället för att använda nätverken som en metod för till exempel utbyte av 

kompetens, vilket skulle göra att processen fungerar bättre, istället låter problemen fortsätta 

att existera. Hade inte kommunerna varit lika låsta i sitt sätt att se nätverk som ett måste och 

istället utnyttjat de möjligheter som nätverk innebär kunde kanske mer motiverade 

medarbetare kunna arbeta på olika platser. Hade till exempel en tjänsteman från Tyresö fått 

större möjlighet att påverka i Nacka hade kanske en gemensamhetsplan varit lite närmare till 

att antas.    

Så hur bör mellankommunalt samarbete se ut? Det har uppstått problem i båda fallen, inte 

minst inom områden i vilket det kan tänkas vara självklart hur man undviker det. Men det jag 

kommit fram till i och med denna studie kan summeras i tre konkreta slutsatser: 

 

• Planmonopolets påverkan  

• Olika förutsättningar för markplanering 

• Regionplaneringens påverkan 

 

Planmonopolet är något som definierar svensk bostadspolitik, där varje kommuns egenstyre är 

otroligt viktigt för att medborgarna ska kunna påverka bostadsbyggandet i den egna 

kommunen. Utan planmonopolet hade det varit otroligt mycket svårare för invånarna i sin 

kommun att påverka vilka som planerar i sin egen kommun. Men det orsakar problem som 

nämndes tidigare i samarbetsprocessen mellan kommuner. Kommuner, så som Nacka, vill ha 

möjligheterna att göra vad de vill inom sina egna gränser. Detta för att alltid kunna vara säkra 

på att kommunens bästa kommer i första hand. Det märktes tydligt i och med det citat från 

Nacka kommun som nämndes i dokumentstudien: ”Det är viktigt att kunna möta den 

efterfrågan som finns av att bygga och bo i Nacka och att göra det möjligt för Nackas 

ungdomar att få en bostad i den egna kommunen.”. Genom denna fokus på det egna 

byggandet har det gjort att planer som inte bara berör den egna kommunen har blivit 

bortprioriterade. Idag finns det riksintressen så som naturreservat och vattenskyddsområden 

att skydda områden vilket är till fördel för hela riket och som då ”tvingar” bort planmonopolet 

i bemärkelsen att kommunen tvingas planera runt något vilket inte bara är till fördel för de 

egna invånarna. I min mening bör det införas något sorts mellanting, en del på vägen för 

områden som är gemensamma för två eller flera kommuner. Något vilket kan tänkas vara 

viktigt är definierandet av viktiga mellankommunala platser i vilket planmonopolet har en allt 
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mindre påverkan på hur man planerar och utvecklar området. Lagstadgade processer är 

otroligt viktigt i sådana här fall, då man ger kommunerna ett spelrum i vilket de kan reglerna 

och kan vara säkra på exakt hur mycket den egna kommunen kan komma att påverkas. Det är 

här som delar av litteraturen visar sig i och med hur nätverken endast utnyttjas för den egna 

kommunens bästa. Kommunerna måste ges egna möjligheter genom hela processen för att de 

ska se att det finns ett värde som en del i ett nätverk. Kommunerna bör istället se nätverken 

som en möjlighet att hitta kompetens, möjligheter, större påverkan etc. istället för inkräktande 

på den egna kommunens mark. 

 

När stora projekt inom planering, så som gröna kilar, gör att kommuner samarbetar går förstås 

kommunerna in med olika stort intresse. Det nämndes tidigare hur viktiga fallen ansågs vara i 

varje kommun, mycket utifrån den mark som redan fanns i kommunen. Speciellt i fallen med 

fideikommiss i Nacka och hur liten del av Stockholms Stad som faktiskt ligger i Tyrestakilen. 

Har man olika mycket att vinna på med planeringen av kommunens mark som grönområde 

eller bostadsområde gör det att man självklart har olika intresse att lyckas. Här kommer också 

nätverkens form som nämndes i litteraturstudien in. Nätverket sett från Tyresös sida är väldigt 

frivilligt, då de har mycket att vinna på att samarbetet samtidigt som nätverket kan ses som 

obligatoriskt utifrån de andra aktörernas perspektiv. De olika kommunernas invånare har olika 

mycket att vinna på samarbetena. Förhandlingen som då skapas mellan de olika kommunerna 

verkar inte ta hänsyn till de förutsättningar vilket kommunerna har. Exemplet som nämndes 

bör alltså göra att Stockholms stad inte bör kunna påverka förhandlingen lika mycket som de 

andra kommunerna. Förutsättningar när ett samarbete startas upp bör alltså vara mer 

transparanta, annars kan situationer som den med Tyrestakilen uppstå där en eller flera 

kommuner har mer att jobba igenom än de andra kommunerna i samarbetet. 

 

Den sista slutsatsen att peka på är hur mycket regionplanering påverkar kommunernas 

motivering. Kommuner har bara resurser till så mycket och behöver den delas upp över flera 

projekt flyttas fokus från det som inte bara påverkar den egna kommunen. Politiker måste låta 

den egna kommunen komma först, vilket då kan leda till att man inte kan motivera något 

vilket den enskilda kommunen tjänar på. Politik gör förstås en otrolig skillnad, vilket nämndes 

tidigare i kapitlet om samarbetsprocessen med hur en förändring av styre kan göra att 

prioriteringar förändras. Därför kan stora projekt, så som Sverigeförhandlingen, orsaka att 

projekt inte ges de resurser vilket behövs för att samarbeten ska kunna fortsätta för att sedan 

förändras i och med en förändring i styre. Detta problem syntes som tydligast i Nacka och 

dess ifrågasättande kring att planera mark för annat än bostäder. Anledningen till varför detta 

uppstått borde vara på grund av att det finns problem vilket anses vara större och mer aktuella 

än de gröna kilarnas bevarande. Bostadsbristen är något som orsakat stora problem här i 

Stockholm och är då en av de anledningarna till att kommuner kan komma att behöva ändra 

sina strategier. Nacka har haft precis det här problemet, där man inte kunnat motivera 

samarbetet som krävs på grund av svårigheter i både tillgången till mark men också de 

åtagande med att bygga allt fler bostäder. Tyresö har istället problem med en svag länk och 

tycker då därför att samarbetet är allt mer aktuellt. Denna svaga länk har då orsakats av en 

platsbrist i kommunen vilket hade kunnat undvikas om man tidigare ansett att gröna kilar är 

något som bör bevaras i en större sammanhang. Sammanhanget i det här fallet är just 

regionplaneringen, där en prioritering av regionens bästa hade lett till en bättre miljö för djur 

och växter inom Tyrestakilen i Tyresö. 
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Sammantaget kan arbetet i denna studie inte ses som fullständigt. Många viktiga, om än 

mindre, faktorer har inte blivit prioriterade på grund av antingen tidsbrist eller en oförmåga att 

hitta tillräckligt med information kring dem. Exempelvis bör det göras en djupare studie kring 

den kommunala förhandlingsdynamiken, då förhandlingar uppstår i båda exempel från 

fallstudien. Förhandlingar bör då ses som en integral del i retoriken kring nätverk och då i sin 

tur samarbetsprocessen. Vidare forskning kring ämnet mellankommunala kommunikationer 

med fokus på grönstruktur bör ligga i hur man formar nätverken och processerna för att bättre 

kunna appliceras kring regional grönstruktur. Speciellt kan fokus läggas på den sista delen i 

litteraturstudien då ett framgångsrikt nätverk endast definieras utifrån vilka resultat hela 

processen kommit fram till, inte de enskilda delarnas positiva påverkan. Studien som gjordes i 

detta fall kan ha blivit lite för bred och bör istället ha fokuserats kring dessa två specifika 

områden. Även fler intervjuer bör ha gjorts, då för att få en klarare bild kring exakt hur 

samarbetsprocessen påverkat enskilda kommuner i de olika fallen.      
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Bilagor 

Intervjufrågor 

 

Nacka 

Börjar med att fråga om deras roll i samarbetet kring Tyrestakilen, vilka möjligheter och 

problem dom ser med kilen i sig. Om jag förstått det rätt…  

När processen med Tyrestakilen började, uppkom den då från en högre instans? Har ni som 

kommun känt er tvingade in i samarbetet? 

Hur ser ni på naturskyddsföreningens påverkan i och med att få kommunerna att 

kommunicera mellan varandra? 

Hur har utbytet av information sett ut mellan de olika kommunerna i Tyrestakilen? 

Har arbetet med tidigare gröna kilar, så som Rösjökilen, påverkat ert arbete på något sätt? 

 

Kan ni se några positiva eller negativa effekter med att ni började samarbetet med andra 

kommuner? 

 

Hur hanteras områden vilket kan påverka någon kommun positivt/negativt? 

 

Hur viktig är kommunens egna identitet i såna här frågor? Är det svårt att ändra sig efter 

gemensamhetsmål? 

 

Hur mycket har föreningslivet påverkat processen? Har ideella föreningar varit en av 

anledningarna till att processen ser ut som den gör? 

 

Tycker du att samarbetet kring Tyrestakilen kan anses som lyckat utifrån Nacka kommuns 

perspektiv? 

 

Intervju skedde den 16 maj 2017 via telefon.  
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Naturskyddsföreningen 

 

Till en början, om jag förstått det rätt är det naturskyddsföreningen som skapat en 

intresseorganisation, i det här fallet “Skydda Storstockholms Gröna Kilar”, vilket samlat 

många organisationer och kommuner för ett gemensamt mål kring hur Stockholms gröna kilar 

ska bevaras. 

 

I vilken mån påverkas samarbetet mellan kommunerna av just naturskyddsföreningen? Är det 

ni som sammanför kommunerna till de flesta samtalen? 

 

Om du kan prata om det, Hur sker utbytet av information? Möten, korrespondens via mail, 

workshops etc. 

 

Hur har samarbetet mellan kommuner förändras över tid? Har ni märkt någon skillnad från 

när ni började arbetet med gröna kilar fram tills idag? 

 

Hur påverkar nätverken av mellan tjänstemän projekten? Märks det om kommunerna sedan 

innan har anställda med kontakter i andra kommuner? 

 

Hur hanteras områden vilket kan påverka de båda kommunerna positivt/negativt? Fördelas de 

jämlikt eller bara utefter dragna gränser? 

 

Kommentarer kring Rösjökilen, vad anser ni var lyckat med det första arbetet? 

 

Kommentarer kring Tyrestakilen, hur anser ni har blivit bättre med arbetsgången idag? 

 

Intervju skedde den 27 april 2017 på Naturskyddsföreningens kontor i Stockholm. 


