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Förord

Norrortsgruppen är ett samarbete mellan kommuner, byggföretag och 
näringslivs-organsisationer i norra Storstockholm. Syftet med gruppen är att 
analysera problem och hitta nya former för samarbete i Norrort. Fokus har 
hittills legat på bostadsbyggande och infrastruktur. År 2008 presenterade 
gruppen två rapporter, dels om bostadsbyggande i Norrort, dels om nya 
former för finansiering av infrastruktur. 

Denna rapport är en ingående studie i hur samverkan mellan kommuner 
och näringsliv kan underlätta bostads- och infrastrukturbyggande. Rapporten 
tar också upp hur kommuner och företag ser på sitt engagemang i olika ut-
vecklingsprojekt. Bland annat ifrågasätts realismen i att utveckla de regiona-
la kärnor som pekas ut i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län. 

Tre fallstudier har i rapporten fått illustrera möjligheter och svårighe-
ter med samverkan mellan kommuner och näringsliv och kommunerna 
sinsemellan. De tre projekten som beskrivs är Norrortsleden, Sollentuna 
Centrum och Täby-Arninge.

Rapporten har författats av professor Göran Cars och Amy Rader Olsson, 
Institutionen för Samhällsplanering och miljö, KTH.
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Syftet med denna rapport är att visa hur planeringspro-
cessen kan effektiviseras. 

1. Samverkan blir effektiv först i det ögonblick berörda 
parter kan tillgodose sitt egenintresse bättre i samspel 
med andra.

2. I den lokala utvecklingsplaneringen finns många frågor 
där alla deltagande parter kan vinna fördelar på att sam-
arbeta. Detta måste tydliggöras.

3. För att undvika låsningar i olika delfrågor gällande 
regional utveckling, där kommuner och andra parter har 
skilda intressen, måste utvecklingsstrategier som rymmer 
ett flertal frågor tas fram. Dessa hanteras sedan i form av 
paket där alla parter måste ”ge och ta” och där slutresul-
tatet är att alla vunnit på samarbetet. 

4. Skapandet av hållbara överenskommelser är viktigt. 
Detta kan ske antingen genom att kommunerna själva 
skapar ett forum för överenskommelse eller att organ för 
samverkan i regionala frågor skapas.

5. Det sociala kapitalet, det vill säga det sätt på vilket 
olika aktörer bygger relationer och tillit till varandra, 
har avgörande betydelse för om samverkan i regionalt 
utvecklingsarbete ska fungera.

Tio råd till kommuner, byggare  
och andra aktörer om samverkan  
för delregional utveckling

6. Ett väl utvecklat samarbete förutsätter andra fora och 
former för kommunikation och förhandlingar än de som 
ofta används idag. 

7. Ny infrastruktur ger ofta upphov till ökade markvärden 
och möjligheter att bygga nytt och förädla redan byggda 
miljöer. Samverkan mellan kommuner och företag är 
ofta en förutsättning för att denna potential ska kunna 
utnyttjas optimalt.

8. Såväl kommuner som företag har mycket att vinna på 
att utveckla gemensamma strategier på det lokala planet 
för att hantera konsekvenser till följd av konjunktur-
svängningar.

9. Frågan om en flerkärning regionstruktur är inte förank-
rad i alla berörda kommuner vilket kan innebära att de 
blir svåra att förverkliga. 

10. Lokala aktörer har svårt att se den regionala kärnans 
överlägsenhet jämfört med en bebyggelseutveckling 
längs etablerade trafikstråk, exempelvis E 4 och E 18. 
Kärnan måste medföra uppenbara fördelar för mer än en 
kommun för att skapa en gemensam uppslutning kring 
den.
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1. Introduktion och frågeställningar

1.1 Problematiken

Att utbyggnaden av infrastruktur och bostäder inte 
motsvarar efterfrågan skapar problem ur flera perspektiv. 
Ur regionens synvinkel innebär det att attraktiviteten 
och konkurrenskraften blir sämre. Trängsel, trafikstock-
ningar och långa pendlingsresor medför stora kostnader 
för miljö- och tidsförluster. Bostadsbrist innebär ytterst 
att bostäder inte finns tillgängliga för att möjliggöra den 
befolkningsutveckling som allmänt bedöms som starkt 
önskvärd för regionens fortsatta utveckling. Dessutom 
bidrar bristen till att driva upp priserna i det existerande 
beståndet. 

Också ur ett delregionalt perspektiv får bristfällig 
infrastruktur och bostadsunderskott negativa konsekven-
ser. Regiondelen tappar attraktion, dess tillgänglighet blir 
relativt sett sämre och dess förutsättningar att främja till-
växt avtar beroende på svårigheten att erbjuda bostäder 
och därmed inflyttning och tillväxt.

Frågor om hur vi på sikt kan öka infrastrukturinves-
teringarna och bostadsbyggandet kan vinklas åt olika 
håll; vad kan göras på kort respektive lång sikt, vad kan 
åstadkommas genom ändrade förhållningssätt och arbets-
rutiner, respektive vad kräver förändringar av lag- och 
regelverk för att kunna göras?

Fokus i denna rapport ligger i vad som kan göras inom 
ramen för gällande regelverk och i ett kort/medellångt 
tidsperspektiv.  Detta motsäger förstås inte att det också 
kan finnas behov av lag- och regeländringar för att åstad-
komma mer långsiktiga förändringar. 

Den hypotes som testats i rapporten är följande:

Infrastruktur- och bostadsbyggandet i Norrort 
skulle kunna öka volymmässigt och gå snabbare 
om ändamålsenliga former för delregional plane-
ring utvecklades i samspel mellan berörda kom-
muner, näringslivet och intresseorganisationer.

De frågeställningar som aktualiserats i projektet är 
följande:

• I vilken mån och på vilket sätt upplever berörda aktö-
rer brister i dagens samverkansformer för delregional 
utveckling? 

• Vilka incitament är nödvändiga för att åstadkomma 
en effektiv samordning av kommunernas agerande i 
delregionala frågor? 

• Vilka är svårigheterna som måste övervinnas för att 
ge näringslivet och intresseorganisationer en starkare 
ställning i den översiktliga och delregionala plane-
ringen?

• På vilket sätt kan en utveckling av den delregionala 
planeringen bidra till ökad effektivitet (mer och snab-
bare) och ökad kvalitet (bättre lösningar)? 

• Hur kan denna typ av effektiviseringar åstadkommas 
utan att äventyra demokratiska kvaliteter och rättssä-
kerhet?

1.2 arbetsmetod

Arbetet inleddes med en litteraturstudie där syftet var 
såväl praktiskt som teoretiskt. På den praktiska sidan 
handlade det om att hitta faktiska exempel på ”god sam-
verkan” och att dokumentera framgångsfaktorer. På den 
teoretiska var uppgiften att identifiera mekanismer och 
metoder som obstruerar respektive befrämjar samverkan.

I ett nästa steg vändes intresset direkt mot Norrort 
och tre fallstudier; Sollentuna centrum, Norrortsleden 
och regional kärna Täby-Arninge. Här utgjordes arbetet 
av dokumentation av respektive fall samt intervjuer med 
representanter för berörda kommuner, näringslivet och 
berörda myndigheter (Länsstyrelsen, Banverket, Vägver-
ket, Regionplanekontoret). 

Totalt har drygt 30 personer intervjuats. Flertalet av 
dessa har varit direkt engagerade i fallstudierna. Ett tiotal 
saknar direkt relation till de aktuella fallen men har erfa-
renhet av snarlika projekt.

1.3 raPPortens struktur

I rapportens nästa avsnitt redovisar vi de tre fallstudier 
som genomförts; Sollentuna centrum, Norrortsleden och 
regional kärna Täby-Arninge. Fallstudierna är olika till 
sin karaktär och längd och speglar den ambition vi haft 
att lyfta fram frågeställningar som framstår som sär-
skilt relevanta i respektive fall. I avsnitt tre presenterar 
vi relevant forskning om förutsättningar och hinder för 
samverkan. 

I avsnitt fyra drar vi slutsatser från teori, litteraturge-
nomgången, fallstudierna och intervjuerna. I det femte 
och avslutande avsnittet diskuteras också praktiska möj-
ligheter att bättre samordna och effektivisera planerings-
processen för samhällsbyggande. Avslutningsvis presen-
teras 10 förslag för samverkan.
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2. Fallstudier

de i detta arbete, NCC, Skanska, JM och Sollentunahem. 
Ambitionen är att göra Sollentunas centrala delar mer 
attraktiva genom att tillskapa stadskvaliteter. 

Samtidigt med dessa byggnadsprojekt är kommunen 
engagerad i en omdaning av miljö och trafikmiljön runt 
centrum. Tillkomsten av Norrortsleden har inneburit en 
avlastning av Turebergsleden och en minskad genom-
fartstrafik i Sollentuna centrum. Det innebär att trafikytor 
som hittills haft karaktären av vägar och genomfartsle-
der nu kan utvecklas till att fylla rollen som stadsgator. 
Också i övrigt pågår arbete för att i mer allmänna termer 
förbättra och utveckla miljön i centrumområdet. Inte 
minst sker en omfattande utbyggnad av offentlig service 
och sysselsättning.

Förnyelsen av Sollentuna centrum är nu igångsatt, 
men resan från idé till handling har varit lång och kom-
plex. Förnyelsen inkluderar ett flertal sakförhållanden; 
kommersiell service, arbetsplatser, bostäder och inte 
minst infrastruktur (vägar och parkering). I den radikala 
omdaningen av Sollentuna centrum finns ett flertal nyck-
elaktörer. De är ömsesidigt beroende av varandra och 
hur väl samspelet dem emellan fungerar är av avgörande 
betydelse för slutresultatet av förnyelsen.  

I denna fallstudie är utgångspunkten det ”gemen-
samma intresset” av att åstadkomma förändring. Studien 
fokuserar sedan på faktorer som bidragit till respektive 
motverkat en effektiv förändringsprocess. 

Sollentuna Centrum har också upplevt hur konjunktur-
svängningar på kort tid kan förändra förutsättningarna för 
byggande. I början av 1990-talet träffades avtal om byg-
gandet av en konsertsal i anslutning till Sollentunamässan 
och innan den senaste konjunkturnedgången träffades 
avtal om att bygga bostadsrätter i kvarteret Kung Agne. 
Av konsertsalen blev det intet och delar av kvarteret 
Kung Agne togs över Sollentunahem för att bebyggas 
med hyresrätter. 

Slutsatser
Slutsatserna från fallet Sollentuna Centrum kan samman-
fattas som följande:

1. Sollentuna centrum har under lång tid tappat attrakti-
vitet och trots detta har det varit svårt att ta ett samlat 
grepp och att utveckla en sammanhållen strategi. Fall-
studien visar hur man genom samordning av resurser 
kan åstadkomma en samlad och effektiv förnyelsepro-
cess.

2. I Sollentuna sker parallellt med förnyelsen av centrum 
omfattande förändringar i närmiljön, som komplet-
teras med bostäder, kulturaktiviteter och arbetsplatser. 
Det sätt på vilket olika aktörer bygger relationer och 

Inom ramen för forskningsprojektet har tre fallstudier ge-
nomförts; Sollentuna centrum, Norrortsleden och Täby-
Arninge, regional kärna. Fallstudierna redovisas nedan.

2.1 sollentuna Centrum

Sollentuna centrum invigdes 1975. Det ägdes av kommu-
nen och var ett typiskt barn av sin tid, ett förortscentrum 
där kommunal och kommersiell service koncentrerades 
till kommunens centralort. Centrum motsvarade under sin 
första tid uppställda mål och förväntningar. Efter hand 
blev dock tendenser till avtagande attraktivitet skönjbara. 
Dessa attraktivitetsproblem var dock inte Sollentuna-
specifika, utan snarare generella för centrumanläggningar 
från denna tid. Samhällsutvecklingen och tiden höll på 
att springa ifrån dem. Hushållens preferenser värderingar 
och inte minst rörlighetsmönster genomgick förändringar 
som innebar att den typ av centrum Sollentuna represen-
terade upplevdes som omoderna. 

I början av 1990-talet sålde kommunen Sollentuna 
centrum. Olika privata fastighetsbolag, bland annat 
Diligentia och Rodamco, har under åren ägt centrat och 
övervägt olika utvecklingsmöjligheter, varav de flesta 
stannat i planeringsstadiet. År 2005 såldes centrum till 
Steen & Ström. I och med detta ägarbyte har centrums 
framtid hamnat i helt ny dager. Snarare än små stegvisa 
förändringar för att öka attraktiviteten har Steen & Ström 
tagit ett radikalt grepp. En turnover av centrum är i full 
gång. Ambitionen är att Sollentuna centrum ska bli en 
destination med ett attraktivt och exklusivt utbud. Nisch-
ningen mot särskilda målgrupper är en väsentlig del av 
omvandlingskonceptet. 

Figur: Planeringen för förnyelse av Sollentuna Centrum

Parallellt pågår en omfattande utveckling av bostadsom-
rådet i centrum. Det handlar om nybyggnation men också 
om förnyelse av befintlig bebyggelse och omgivande 
miljö. Ett flertal byggare och bostadsföretag är engagera-
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tillit till varandra (socialt kapital) har haft avgörande 
betydelse för framgången i förändringsarbetet.

3. Vägar (och järnvägar) spelar viktiga roller som 
samhällsbyggnadselement. En ny infrastruktur kan 
försvåra/omöjliggöra eller möjliggöra bebyggelseut-
veckling. I fallet Sollentuna centrum skapar tillkom-
sten av Norrortsleden stora möjligheter för utveckling 
av centrumområdet och dess omgivningar. 

4. Fallet Sollentuna centrum ger lärdomar om hur en 
kommun och byggare kan hantera nedgångar i kon-
junkturen som innebär att marknaden för planerade 
investeringar försvunnit.

2.2 täby-arninge regional stadskärna

Inledning
Två områden i Täby kommun, Täby centrum och Arninge 
har i Stockholms läns regionala utvecklingsplan (RUFS) 
identifierats som en av sju s.k. ”regionala kärnor”. Dessa 
förväntas spela nyckelroller i regionens framtida rumsliga 
utveckling. Täby kommun har anammat argument och 
strategier i RUFS i sin egen planering för bostäder och 
arbetsplatser. Den delregionala samarbetsorganisationen 
Stockholm Nordost (tidigare UNO) har uttryckt starkt stöd 
för kärnan och i synnerhet för Arninges roll som knutpunkt 
för nordostområdets kommunikationer. 

Trots stöd från Täby kommun och grannkommu-
nerna i nordost står Täby-Arninges framtid som regional 
kärna inför flera utmaningar. Täby äger en mindre del av 
marken i kärnan. Den kraftiga expansionen av bostäder, 
handel och arbetsplatser är avhängig av privat investe-
ringsvilja. De två delar som tillsammans utgör kärnan, 
Täby centrum och Arninge, saknar funktionella koppling-
ar i dagsläget. Det råder konsensus om att förbättringar 
i framförallt kollektivtrafikförbindelser behövs, men 
aktörerna har olika prioriteringar och finansieringen är 
inte beslutad. Framgång förutsätter samordnade och ge-
nomtänkta överväganden om bebyggelse- och infrastruk-
turutveckling. Denna samordning avser ett flertal frågor 
och ett flertal aktörer. Inte minst är en mellankommunal 
samverkan nödvändig för att vinna slagkraft. Denna sam-
verkan kompliceras av att en lösning som skapar värden 
ur regional synvinkel, inte med nödvändighet är önskvärd 
ur kommunal synpunkt.

Denna studie rymmer huvudsakligen två frågor. Den 
första är att studera formerna för kommunal samord-
ning, d.v.s. hur kommunerna hanterar situationer där det 
delregionalt önskvärda hamnar i konflikt med en enskild 
kommuns intressen. Den andra handlar om näringslivets 
medverkan i planeringsprocessen. 

Nedan presenteras en sammanfattning av vad Täby-
Arninge skulle vinna på att utvecklas till en regional 
stadskärna och vilka utmaningar en sådan utveckling 
är förenad med. Nödvändiga infrastruktursatsningar 
redovisas särskilt. Härefter diskuteras förutsättningarna 
för samverkan med kringliggande kommuner och andra 
aktörer såsom statliga verk och privata företag.

ESDP	som	förebild
 I RUFS förordas att Stockholmsregionens tillväxt till 
del ska avlasta citykärnan och förläggas till regionala 
kärnor. Konceptet om en flerkärning storstadsregion har 
delvis inspirerats av den strategi som har utvecklats inom 
ramen för EU:s rumsliga planering, den så kallade ESDP 
(European Spatial Development Perspective). ESDP 
förespråkar en flerkärnig struktur för bostäder och ar-
betsplatser som motverkar den monocentriska strukturen 
som kännetecknar många Europeiska huvudstadsregio-
ner. En flerkärnig regionalstruktur innebär att citykärnan 
kompletteras med flera mindre regionala kärnor. Dessa 
kännetecknas av ett rikt tillbud av såväl bostäder som 
arbetsplatser, lokal service, kultur och rekreationsmöjlig-
heter, vård och utbildning. En flerkärnig struktur anses av 
ESDP bidra till bättre social och ekonomisk sammanhåll-
ning, hållbar ekologisk utveckling och bättre långsiktiga 
förutsättningar för ekonomisk utveckling.

I de flesta Europeiska storstadsregioner, även i Stock-
holmsregionen, innebär en flerkärnig strategi att man 
förtätar befintliga tätorts- och stadsmiljöer samt att man 
begränsar nya bosättningar och kommersiella exploate-
ringar utanför tätbebyggelsen, för att undvika en spridd 
rumslig struktur. Vidare är en ambition att förstärka kom-
munikationer mellan den centrala kärnan och de mindre 
regionala kärnorna. 

Stadskärnor	i	RUFS
Utvecklingsplanen för Stockholmsregionens RUFS ligger 
i linje med ESDP och föreslår åtta regionala stadskärnor: 
Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Fle-
mingsberg, Södertälje, Täby centrum-Arninge, Kung-
ens Kurva-Skärholmen, Arlanda-Märsta samt Haninge 
centrum. Vissa av kärnorna har en stark eller specia-
liserad profil såsom Kista eller Flemingsberg medan 
Täby-Arninge tillhör en av de kärnorna som i RUFS 
karaktäriseras som allmän kärna. Det område i Täby som 
har identifierats som regional kärna är Täby centrum och 
Arninge. Tanken är att de två delarna ska sammankopplas 
och så småningom omfatta bostäder, handel och arbets-
platser.
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Regionala stadskärnor i Stockholmsregionens utvecklingsplan. 
Källa: Regionplanekontoret, 2009

Infrastrukturbehoven	för	Täby-Arninge	som	regional	
kärna
Täby Centrum-Arninge ligger i Stockholms nordöstra 
del norr om Stockholms stad och i linje med två andra 
kärnor, Kista-Sollentuna-Häggvik och Barkaby-Jakobs-
berg. För att nå målen om att vara en regional kärna 
krävs en omfattande utbyggnad av såväl arbetsplatser och 
bostäder. Målet till 2030 är 80 000 invånare (en cirka 25 
procentig ökning) och 20 000 nya arbetstillfällen. 

Täbys översiktsplan för perioden 2010-2030 omfattar 
även följande mål:

•	 En ”grön stad i Stockholm” med grönområden som 
motsvarar ungefär hälften av kommunens yta och med 
gröna stråk och parker inom och mellan bebyggda om-
råden

•	 En ”ökad stadsmässighet” med fokus på en tätare 
stadsstruktur kännetecknad av flerbostadshus och 
stadsradhus men med en varierad arkitektur

•	 Förbättrad kollektivtrafik inklusive en dubbelspår på 
Roslagsbanan samt kompletterande kollektivtrafiklös-
ningar

•	 Ett bättre serviceutbud, inte minst av tjänster som kan 
erbjudas en åldrande befolkning

Visionen i RUFS är att sammanbinda stadsdelsområdena i Täby 
centrum och i Arninge med en viktig knytpunkt för regionens 
transportsystem däremellan. Källa: Regionplanekontoret, 2009

Länkar inom kärnan
Benämningen ”Täby-Arninge” är snarare ett sätt att un-
derstryka av behovet att sammanlänka Täby centrum med 
handelsområdet Arninge än en beskrivning av befintliga 
funktionella kopplingar. Många av de intervjuade har 
påpekat att Arninge har idag en starkare koppling till 
Österåkers, Vallentuna och Vaxholms kommuner och i 
synnerhet Rosenkälla än med Täbys centrala delar. I en 
rapport från Regionplanekontoret (Regionala kärnor, 
rapport 1999:1) påpekas att det är få som både bor och 
jobbar i kärnan.

Bebyggelse
Av de 10 000 bostäder som ska byggas fram till 2030 
enligt utställningsversionen av den nya översiktsplanen 
hamnar 8 000 i ”kärndelarna”. För att försäkra sig om 
en mångfald i bostädernas formspråk har kommunen 
sålt markanvisningarna till tio olika byggherrar inklusive 
några mindre byggföretag, en tendens som märks även 
i andra kommuner. Dock verkar inte det har dämpat 
intresset hos byggföretagen. Mindre och större byggbolag 
konkurrerar inte ofta om samma projekt eftersom de har 
olika kostnadsstrukturer och komparativa fördelar. 

Täby centrum, idag ett köpcentrum med stark konkur-
renskraft i Norrort, ska enligt planerna omvandlas till 
ett mer ”stadslikt” område med nya bostäder, sport och 
kulturmöjligheter, samt även ytterligare butiksyta. Ett 
större offentligt torg som förbinder de funktionella ytorna 
och flera kollektivtrafikförbindelser i närheten till cen-
trumet planeras för att förstärka den urbana upplevelsen. 
Om planerna att omlokalisera Täby Galopp realiseras kan 
en mycket centralt och attraktivt markområde frigöras för 
byggande. I Arninge planeras också en balans mellan ar-
betsplatser och bostäder samt en stor inomhusskidanlägg-
ning och andra rekreations-möjligheter med potential att 
locka besökare från hela Stockholmsregionen. Detta skulle 
innebära en omvandling av Arninges profil.
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Kollektivtrafik
Täbys översiktsplan och tillhörande informationsmaterial 
förutser ”en ny, snabbare och kapacitetsstarkare spårbun-
den kollektivtrafiklösning” som nödvändig för utveckling 
av Täby-Arninge som regional kärna. Att kommunen inte 
närmare specificerar vilken sorts spårbunden kollektivtra-
fik som skall prioriteras speglar en pågående diskussion 
bland Norrorts-kommunerna, SL, Regionplanekontoret 
och inte minst Banverket.

Alternativen har varit många under flera decenniers tid 
och redovisas inte i detalj i denna rapport. Kortfattat kan 
man dock konstatera att: 

•	 Stockholm Nordost har en framtidsvision för Stock-
holms nordöstra delar som bygger på både en ombygg-
nad av Roslagsbanan och Roslagspilen, ett ”snabbtåg” 
för att förbinda Stockholms innerstad med nordost-
kommunerna från Solna via Arninge och Åkersberga 
upp till Norrtälje. Detta förslag sammanstämmer till 
stor del med visionerna i RUFS.

•	 Regionplane- och trafiknämnden har uttryckt osäker-
het kring den samhällsekonomiska lönsamheten för 
såväl pendeltågslösningen till Åkersberga och tunnel-
baneförlängningarNämnden förordar en ombyggnad 
av Roslagsbanan och/eller busstrafiklösningar. (RTN 
2008-0204/F07-115/SA20) Det aktuella utställnings-
förslaget är positivt till en förlängning av Roslagspi-

len till Åkersberga men prioriterar en dubbelspår för 
Roslagsbanans yttre delar och dragning via Arninge 
före 2020, med spårreservat för Roslagspilen eller tun-
nelbana prioriterat i andra hand.

•	 Näringslivsrepresentanter inklusive Handelskamma-
rens lokalkommittéer i Täby, Danderyd och Vallentuna 
har vid flera tillfällen uttryckt stöd för en utbyggnad 
av tunnelbanan som alternativet med bästa effekt för 
näringslivsutvecklingen. 

•	 Banverkets förstudie om kollektivtrafiklösningar för 
området (2006) utmynnade i en efterfrågan av fördju-
pade analyser. Banverkets ställning beskrevs av flera 
som avvaktande.

•	 SL har inte uttryckt stöd för ett pendeltåg till nordost, 
utan fokuserar på ombyggnaden av Roslagsbanan och 
tvärförbindelser i Stockholmsregionens norra delar.

•	 Kommunernas preferenser varierar: vissa kommuner, 
såsom Österåker, upplever att man är relativt  väl 
försörjd av Roslagsbanan och känner oro för möjliga 
barriäreffekter som kan skapas av Roslagspilen samt 
att denna kan konkurrera om investeringsmedel med 
Roslagsbanan. Andra kommuner prioriterar bättre 
förbindelser till Arlanda.

Flera av de intervjuade, både från kommuner och också 
näringsliv, uttrycker frustration över att kollektivtrafikfrå-
gan fortfarande är olöst. 
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Förutsättningar	för	aktivt	och	samordnad	medverkan	
från	andra	kommuner
Utvecklandet av Täby-Arninge till en regional kärna 
förutsätter en samordnad delregional utveckling. Vilka 
incitament har andra kommuner i regiondelen att aktivt 
medverka till att utveckla Täby till regional kärna?

Svaret är inte enkelt och intervjustudien visar att de 
flesta kommuner kring Täby inte riktigt har analyserat 
och tagit ställning till hur en regional kärna i Täby-
Arninge skulle påverka deras egen utveckling. Eftersom 
hela kärnan ligger inom Täbys kommungränser anses 
utveckling av bebyggelsen vara Täbys angelägenhet. 
I vissa fall kan kringliggande kommuner planera nya 
köpcentra eller handelsområdena så att dessa i högre eller 
lägre grad blir konkurrenter eller komplement till Täby-
Arninge. Av intervjuerna står dock klart att man bedö-
mer att det kommer att bli en ökad konkurrens mellan 
kommunerna oavsett om de är regionala kärnor eller inte. 
Grannkommunerna tar ställning för eller emot enstaka 
investeringar, inte till kärnan Täby-Arninge som sådan. 

Några poängterar att planer för stadsutveckling i 
Täby-Arninge inte omfattar investeringar av den typ som 
skulle locka befolkning och besökare även till grann-
kommunerna, såsom ett nytt universitet eller regionalt 
sjukhus. Tvärtom skulle en realisering av principerna 
i Stockholmsregionens flerkärnighetsstrategi innebära 
att exploatering i grannkommunerna begränsas. Att 
grannkommunerna inte ser bebyggelseutveckling i Täby-
Arninge som ett hot beror på att det saknas en statlig 
eller regional myndighet med makten att styra över deras 
planmonopol.

Investeringar i transportsystemet som kan komma till 
stånd snabbare i och med en regionalstrategisk satsning 
på Täby-Arninge väcker intresse hos grannkommunerna. 
Här ser man påtagliga fördelar - och vissa nackdelar - 
med direkt bäring på sin egen utvecklingspotential. En 
närmare granskning av visionen som har framtagits av 
Stockholm Nordost, tillsammans med intervjusvaren, ger 
vid handen att många av kommunerna egentligen före-
drar en utveckling längs väg- och spårstråken snarare än 
utvecklingen av kärnor. Det finns med andra ord en vilja 
bland kommunerna att samverka för utveckling av nya 
transportkorridorer, men utvecklingen av Täby-Arninge 
är intressant framförallt om den påskyndar statliga eller 
regionala investeringar i sådana stråk.

Vad krävs för att ett mellankommunalt samarbete 
ska kunna etableras också i frågor där kommunerna har 
motstridiga intressen? Stockholm Nordost och tidigare 
UNO har under tjugo år utvecklat samverkan mellan 
kommunerna Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Österåker 
och under senare år, Norrtälje. Även om engagemanget 
hos både individer och organisationer varierar från kom-
mun till kommun och även över tid, uttrycker de inter-
vjuade starkt stöd för Stockholm Nordost. Det har skapat 
en plattform för öppna diskussioner om delregionens 
framtid som saknades tidigare. Framtagandet av en vision 
2005 som förenar förslag till trafiklösningar med lokala 
utvecklingsplaner har hjälpt representerade kommuner 

att se samband - och i vissa fall potentiella konflikter - i 
sina utvecklingsprioriteringar. Att Banverket, Regionpla-
nekontoret och andra nyckelaktörer har nämnt Stock-
holm Nordosts vision i sina egna handlingar talar för att 
Stockholm Nordost som organisation har tagit rollen som 
legitimt språkrör för nordostkommunernas intressen. 
Samtidigt finns osäkerhet om Stockholm Nordost kan 
vara lika effektiv som arena för gemensamt agerande, el-
ler konfliktlösning i detaljfrågor, än är som plattform för 
gemensamma diskussioner och visionskapande.

Andra	aktörers	medverkan
Privata företag och näringslivsrepresentanter
En förutsättning för en flerkärnig struktur är utöver sam-
ordning bland kommuner att privata aktörer och intres-
seorganisationer stödjer utvecklingen. Regionala kärnor 
utvecklas av ekonomiska drivkrafter, inte kommunernas 
planbestämmelser.

I fallet Täby-Arninge kan det vara lämpligt att förorda 
ett särskiljande vad gäller medverkan hos privata företag 
med direkt inblandning i centrumbildningar (framförallt 
byggföretagen och företagen som utvecklar köpcen-
tra) och det lokala näringslivet. I det första fallet finns 
välutvecklade relationer mellan Täbys tjänstemän med 
ansvar för stadsbyggande och de privata intressen som 
kommer att investera i nya bostäder, köpcentra och andra 
kommersiella fastigheter. En reflektion från intervjuerna 
är att bilden av ett professionellt och effektivt samspel 
mellan företag och kommun många gånger inte stämmer. 
Tvärtom anser byggbolagen och centrumutvecklare att 
mycket tid går åt att navigera (vissa) kommuners byrå-
kratiska apparater och generellt upplevs en viss spänning 
mellan stadsarkitekter och privata företag kring utform-
ning av nya köpcentra eller stadsdelar. Stadsarkitekten har 
bäst känsla för kommunens mål, men byggbolagen är när-
mare marknaden. En annan observation är att i kommuner 
som byter politisk majoritet kan ledande tjänstemän få 
betydande makt över strategiska beslut i samband med 
utformning av nya stadsutvecklingsprojekt.

De intervjuade tjänstemännen och politikerna är 
överlag öppna för en ökad medverkan från småföretagen 
som kännetecknar Täby-Arninges näringsliv. Företags-
representanter som intervjuades känner sig dock i stort 
sätt bortkopplade från de strategiska frågor som uppstår i 
samband med utveckling av den regionala kärnan. 

Statliga verk
En vanligt förekommande observation i intervjuerna 
är att signalerna från regeringen och statliga verk är 
avgörande för att motivera samverkan bland till exempel 
kommunerna. Kommunala utvecklingsplaner styrs ofta 
av transportplaner, även om samplanering eftersträvas. 
Flera kommunala representanter, och även representanter 
från näringslivet, understryker att statliga förstudier om 
lönsamheten i nya vägar eller järnvägar bedöms utan 
tillräcklig hänsyn tagen till den lokala utvecklingspoten-
tialen. Det råder varierande uppfattningar om transport-
verkens förmåga att samarbeta med kommuner.
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Regionala myndigheter
Som nämnts anser många av de intervjuade att Region-
planekontoret (tidigare Regionplane- och trafikkontoret) 
i Stockholms län är lyhört för kommunernas åsikter. De 
utredningar och kartunderlag som Regionplanekontoret 
tar fram anses vara ett viktigt stöd i det delregionala 
samarbetet. Det hjälper kommunerna att ”lyfta blicken” 
och att identifiera gemensamma intressen, framförallt i 
transportfrågor. Både kommuner och näringslivet anser 
dock att flerkärnighetsstrategin är ”regionplanekontorets 
påhitt” och att frågor om dess genomförande inte är tyd-
ligt utvecklade. Flera kommuner anser att Regionplane-
kontorets uttolkning av vad en kärna ska ha för kvaliteter 
och hur den kan utvecklas är allt för vagt formulerade. 
Till exempel anser Österåkers kommun att Rosenkälla 
med fördel skulle kunna tillhör kärnan Täby-Arninge. 
Vidare ifrågasätts om ”kärnan” är den självklart bästa 
strategin för att utveckla regionen. Tanken på att istället, 
eller som komplement utveckla ”stråk” anser man är en 
idé som inte omedelbart kan förkastas. 

SL anses vara en nyckelaktör men upplevs av många 
av de intervjuade som ointresserad av att samverka med 
kommunerna, i alla fall när det gäller prioritering mellan 
olika kollektivtrafiklösningar.

En jämförelse av material från Regionplanekontoret, 
SL och Stockholm Nordost, samt intervjuer med kommu-
nerna, tyder på en viktig skillnad i strategiskt perspektiv. 
Regionplanekontoret och SL understryker behoven av 
tvärförbindelser mellan regionala kärnor och i regio-
nen, medan kommunerna i nordost lägger större vikt på 
förbindelser mellan citykärnan och de yttre kommunerna 
samt bättre förbindelser till Arlanda. Detta är måhända 
inte en förvånande ståndpunkt eftersom förbättringar av 
befintliga förbindelser som försörjer aktuella transport-
strömmar är lättare att uppskatta hos kommunerna än nya 
tvärförbindelser. Dessutom har regionens struktur med 
gröna kilar mellan radiella korridorer gjort att Täby är 
funktionellt isolerad från de andra stadskärnorna i norr.  
Kommunerna, i synnerhet i nordost, känner mer tillhö-
righet med kommunerna längs de radiella korridorerna. 
Dock är tvärförbindelser mellan kärnor en förutsättning 
för realisering av en flerkärnig rumslig regionalstruktur. 

Slutsatser
Slutsatserna från fallstudien Täby Arninge kan samman-
fattas som följande:

1. Nya bostäder och arbetsplatser planeras av kommu-
nen som håller på att utveckla goda relationer med 
privata byggherrar. Beskedet att Täby Galopp kan 
om lokaliseras ger ökat momentum och kraft att kunna 
fullfölja kommunens planer.

2. Det finns stöd för behovet att förbättra kollektivtrafi-
ken till Stockholms citykärna och till Arlanda, men 
oenighet avseende färdmedel och sträckor.

3. Det finns ett välförankrat stöd för Täby-Arninge som 
regional kärna. Om Täby-Arninge utvecklas till en 
trafiknod kan det direkt gynna fler kommuner. 

4. En viktig del av en flerkärnig regional strategi är 
kopplingarna mellan kärnorna. Länkar till Sollentuna-
Kista-Häggvik och Barkaby-Jakobsberg får stöd av 
Regionplanekontoret men entusiasmen är betydligt 
svalare i Norrort.

5. Kontakter med det lokala näringslivet, förutom mel-
lan byggherrar och kommunens exploateringskontor, 
skulle med fördel kunna utvecklas. Det lokala närings-
livet är inte representerat i Stockholm Nordost, som 
de facto håller på att utvecklas till Nordostregionens 
språkrör. 

6. Närliggande investeringar i Täby centrum och investe-
ringsintresse hos privata byggbolag kommer utan tve-
kan att leda till en utveckling av den redan etablerade 
handelskärnan i Nordost, men det privata investerings-
intresset i utvecklande av en regional kärna är mindre 
tydlig.

2.3 norrortsleden 1 
Norrortsleden är en 16 km lång väg som sträcker sig 
mellan E 4 (Häggvik) och E 18 (Rosenkälla). Syftet med 
leden är att förbättra sambanden mellan kommunerna 
i norra Storstockholm och skapa en snabb och säker 
vägförbindelse mellan E 4 och E 18. Genom tillkomsten 
av leden beräknas restiden i rusningstrafik reduceras från 
cirka 45 till 15 minuter. Leden skall också ge förutsätt-
ningar för förbättrad kollektivtrafik, ökat bostadsbyg-
gande och etablering av nya arbetsplatser. Genom ledens 
tillkomst avlastas kommunernas lokala vägnät från 
genomfarts trafik.

De kommuner som närmast varit berörda av Norrorts-
leden är Sollentuna, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna 
och Österåker. Största delen av leden går genom Täby.

Huvudman för planeringen och byggandet av 
Norrortsleden har varit Vägverket Region Stockholm. 
Totalkostnaden uppgår till 2,8 miljarder kronor (i löpande 
kostnader). Leden bedömdes ha en god samhällsekono-
misk lönsamhet (nettonuvärdeskvot: 1,2).

Redan 1958 började planerna på en Norrortsled mel-
lan Häggvik och Rosenkälla att ta form. Vägen in går 
som en del i den så kallade Yttre Tvärleden som tillsam-
mans med Förbifart Stockholm och Södertörnsleden 
sammanbinder Stockholms läns norra och södra delar, 
genom en utsträckning väster om Stockholm. 

1972 utarbetade Vägförvaltningen en lokaliseringsplan 
för en fyrfältig motorväg Häggvik - Rosenkälla. Dock 
är den ostligaste delen nu endast tvåfältig. I Dennisöver-
enskommelsen, 1992, fanns Norrortsleden med som en 
del av Yttre tvärleden. När Norrortsleden färdigställdes 
hösten 2008 kunde den alltså samtidigt fira 50-årsjubileet 
av sin första officiella presentation 1958.

Tillkomsten av Norrortsleden fördröjdes när Täby 
kommun i början av 1990-talet sa nej till att leden skulle 
gå genom kommunen. Den ansågs dela kommunen i två 
delar och skulle dessutom dras genom värdefulla kultur-

1	 	Beskrivningen	av	fallet	Norrortsleden	bygger	på	tre	källor.	(Cars,	
Malmsten,	Tornborg,	2009),	(Vägverket,	2008)	samt	diverse	kom-
munalt	informationsmaterial.	
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marker. Kommunen förordade i stället att leden skulle 
dras på det befintliga vägnätet. Också från Sollentuna 
restes kritiska röster mot den föreslagna dragningen 
av vägen. Kommunernas kritiska inställning till leden 
försenade arbetet kraftigt, men ledde också till menings-
motsättningar med de kommuner som önskade påskynda 
bygget av leden. Så småningom lyckades Vägverket och 
de berörda kommunerna hitta en kompromiss, beroende 
bland annat på att verket gick med på att dra vägen i 
en tunnel under de mest känsliga grönområdena. Trots 
vissa meningsskiljaktigheter anser kommunerna att de 
genom åren har haft ett bra samarbete med Vägverket. 
En hypotetisk fråga i sammanhanget är om leden skulle 
kunna färdigställts tidigare, med samma kvaliteter som 
den har idag, om kommunerna innan förhandlingarna med 
Vägverket talat sig samman och drivit en gemensam linje.

Från början var tanken att hela leden skulle byggas 
som ett OPS-projekt (Offentlig-Privat-Samverkan). Set 
fanns också utvecklade förslag om att införa en så kallad 
bompeng för att delfinansiera leden. Men sedan dåva-
rande regering sagt nej 2001 till OPS lösningar valdes i 
stället en funktionsupphandling med helhetsåtagande för 
delen Täby Kyrkby - Rosenkälla. Norrortsleden är det 
första vägprojektet i Sverige där en sådan modell använts.   

Modellen för funktionsupphandling bygger på ett 
utvecklat och långsiktigt samarbete mellan beställare och 
leverantör. Syftet är att öka effektiviteten och minska 
totalkostnaden i väghållningsprocessen, det vill säga att 
bygga, driva och underhålla vägnätet. I den nya modellen 
omfattar leverantörens ansvar inte bara projektering och 
byggskedet utan också drift och underhåll. 

Norrortsleden är det första vägprojekt i Sverige där 
man använt sig av en funktionsupphandling med hel-
hetsansvar (ansvar för såväl projektering och byggande 
som drift och underhåll under en längre tid) för en del 
av projektet. Det går att konstatera att metoden visat sig 
vara framgångsrik och att den i allt väsentligt har gett de 
resultat som eftersträvats. Kostnaderna har hållit sig inom 
den givna budgetramen och projektet blev färdigt till och 
med tidigare än vad tidsplanen angav.

En viktig framgångsfaktor i genomför-
andet - förutom funktionsupphand-
lingen - har varit det samver-
kansarbete som Vägverket 
bedrivit med externa 

intressenter. Ambitionen har varit att fokusera på gemen-
samma mål i stället för, som ofta är fallet i infrastruk-
turprojekt, motstående intressen. Samverkansarbetet har 
varit framgångsrikt och omfattat såväl projektets samtliga 
leverantörer, främst entreprenörer, som andra intressenter, 
framförallt berörda kommuner.

Syftet med denna delstudie är att analysera och 
diskutera hur samverkan kan etableras och bedrivas för 
att i samordnad och effektiv form påskynda en infra-
strukturinvestering som är angelägen för den delregionala 
utvecklingen.

Slutsatser
Slutsatserna från fallet Norrortsleden kan sammanfattas 
som följande:

1. Det är inte osannolikt att projektet kunnat genomföras 
snabbare och med samma kvalitet om kommunerna 
valt att samordna sitt handlande och sina ståndpunkter. 
Det faktum att några kommuner initialt ifrågasatte 
projektet innebar förseningar. 

2. Det är heller inte osannolikt att lärdomarna från 
Norrortsleden äger en mer generell giltighet. Om 
kommunerna talar med samstämd röst skulle man 
kunna öka sitt inflytande vad gäller prioritering av 
olika investeringar och också påskynda genomföran-
deprocessen.

3. Ny infrastruktur ger ofta upphov till ökade mark-
värden och möjligheter till byggande. Norrortsleden 
öppnar stora möjligheter i detta avseende. Samverkan 
mellan kommunerna och med näringslivet är en förut-
sättning för att optimalt utnyttja denna potential.

Norrortsleden 
från Häggvik till 
Rosenkälla
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3. Teorins bidrag

tid och pengar i samarbetsinitiativ baseras på en upp-
skattning av eventuella vinster, förluster och risker som 
följd av att agera eller att avvakta (Olson 1965, Alexander 
2007, Ostrom 2005).  

Flera förhållanden kan dock hindra samverkan, även 
när alla aktörer skulle vinna på den. Ett socialt dilemma 
uppstår när varje individuell aktörs beslut är rationellt 
men leder till ett kollektivt åtagande som missgynnar 
alla, till exempel att en investering som är av gemensamt 
intresse inte genomförs. (Kollock 1998, Heckathorn 
1996) Ett annat typiskt problem är att aktörer har starka 
incitament att åka snålskjuts det vill säga inte bidra till 
gemensamma kostnader som de räknar med/tror att andra 
är beredda att bekosta (Olson 1965). Detta fenomen 
uppstår lätt när aktörernas vinster är snedfördelade eller 
svåra att uppskatta (Scharpf 1997, Hårsman och Rader 
Olsson 2002). En tredje fallgrop i kollektivt agerande 
uppstår när aktörerna inte kan samsas om en tydlig 
problemdefinition (Alexander 2007). Utan ett tydligt 
problemfokus och åtgärdsförslag kan inte aktörerna upp-
skatta vinster eller förluster att samverka.

En ny väg - eller bankorridor utgör ett stråk som i de 
flesta fall berör flera aktörer, såväl privata som offentliga. 
Stråken skapar möjligheter för nyexploatering och arbets-
tillfällen om stationer och avfarter lokaliseras i fördelak-
tiga lägen. Däremot är vinster, risker och förluster sällan 

3.1 Varför det är lättare att samVerka

för ett stråk än för en kärna

Fördelarna med en rumslig struktur i Stockholmsregio-
nen som avlastar citykärnan och förbättrar förutsätt-
ningar för en balanserad och hållbar tillväxt är många. 
Även kommuner som inte är utpekade som kärnor kan 
vinna på utvecklandet av en flerkärnig rumslig struktur, 
särskilt om det innebär nya vägar och kollektivtrafik som 
förbättrar kringliggande kommunernas tillgänglighet och 
attraktivitet. Trots detta visar denna studie på en svag 
vilja hos kommunerna att själva utforma sina översikts-
planer på ett sätt som skulle stödja utvecklandet av en 
flerkärnig region.  Däremot verkar det finnas intresse hos 
de kommuner som gränsar till transportstråk att samverka 
sinsemellan och anpassa sina egna planer kring en ny väg 
eller ett spår.

Forskning om institutioner ger förklaringar om varför 
det kan vara lättare att hitta samverkansformer för 
utveckling av nya transportstråk än för en regional kärna. 
Organisationer såsom samverkansorgan, formella eller 
informella, uppstår för att koordinera aktörernas åtagan-
den när aktörer har gemensamma intressen som inte kan 
genomföras utan samverkan (Booher och Innes 2002, 
Forester 2007). En annan motivation till samverkan är 
tydliga skalfördelar som minskar kostnader och risker för 
parterna. Den enskilda aktörens beslut om att investera 
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jämt fördelade mellan kommunerna. Enligt teorin finns 
möjligheter för de kommuner som gynnas av ett nytt 
transportstråk att bidra i högre grad och de kommuner 
som drabbas kan kompenseras. Det finns med andra ord 
mycket rum för förhandling och dialog som grundas i 
enskilda aktörernas bedömning av vinster och förluster. 
Kommunerna upplever direkta vinster från investeringar i 
stationsområden och avfarter som kan motivera delfi-
nansiering. Kommunerna har även ett starkt gemensamt 
intresse av att hitta en lösning som gör att de tillsammans 
kan verka för en statlig investering i stråket.

Tänk att en grupp kommuner ska samverka för 
uppkomsten av en ny regional kärna. Den kommun som 
benämns som kärna vinner fördelar i form av statliga el-
ler privata investeringar som gynnar kommunen såsom ny 
transportinfrastruktur, skolor eller bebyggelse; faktorer 
som sätter fart på befolkningstillväxten. Kringliggande 
kommuner kan också gynnas, om samma infrastruktur 
ökar deras attraktivitet genom exempelvis bättre tillgäng-
lighet. Men de kan också missgynnas, om lokalisering 
av infrastruktur i kärnan upplevs som konkurrerande till 
kommunens egna investeringar i detaljhandel, bostäder, 
skolor med mera. Vinsterna är indirekta och inte sällan 
svåra att uppskatta vilket gör det svårare att motivera del-
finansiering. Därutöver är definitionen av vad som utgör 
en kärna, hur den skiljs från andra kommunala centra och 
vad det innebär för till exempel statliga investeringar är i 
dagsläget otydligt.

Så vad är då ett rationellt beslut för kommuner som 
angränsar till en regional kärna och uppskattar att kär-
nans utveckling kan ha en positiv inverkan på den egna 
kommunen? Svaret är inte lätt–för vad innebär det att 
samverka för utveckling av en regional kärna? Det skulle 
kunna innebära samverkan för att genomföra nödvändiga 
investeringsåtgärder. Men varje åtgärd har en specifik 
grupp av berörda aktörer och inte minst ett eget institutio-
nellt ramverk för beslutsfattande och finansiering från till 
exempel statliga verk eller privata intressen. Därför kan 
det kännas mer effektivt att samverka för mer konkreta 
åtgärder (som exempelvis ett transportstråk), än för en 
otydligt definierad kärna.

En flerkärnig region ger kollektiv nytta men snedför-
delade kostnader, och då är risken för ett socialt dilemma 
betydande. En grannkommun kan resonera att nödvän-
diga investeringar kommer att bekostas av regionen 
eller kärnkommunen och att möjligheten att kunna åka 
snålskjuts är stor. 

I den regionala utvecklingsplanen har ett antal om-
råden i Stockholmsregionen föreslagits få status som 
regionala kärnor. Många av de intervjuade påpekar det 
dilemma som uppstår när ett förslag saknar laga kraft 
och inte kopplas till en investeringsplan hos lokala eller 
nationella beslutsfattare. Vad skulle hända om staten 
skulle utforma en tydlig rumslig strategi som pekar ut 
regionala kärnor som anses viktiga för hela landets ut-
veckling? En sådan strategi skulle kopplas till en omfat-
tande investeringsplan för transporter men även för andra 
statliga åtgärder såsom utbildning, forskning, kultur eller 

sjukvård. Det skulle ge incitament för kommunerna att 
samverka för en gemensam syn gällande rollfördelning, 
finansieringsansvar och kompensation. I dagens läge, 
då stödet för utveckling av regionala kärnor upplevs ha 
varken positiva eller negativa följder hos privata eller of-
fentliga finansiärer, kan den mest rationella ståndpunkten 
för angränsande kommuner vara att avvakta.

Återigen är bedömningen av vinster och förluster 
avgörande. En ”kärnkommun” skulle antagligen utnyttja 
utpekandet som kärna i samband med aktuella beslut om 
till exempel finansiering av ny infrastruktur. Däremot 
finns en risk att samverkan med andra kommuner som är 
viktiga samarbetspartners äventyras, eftersom kärnornas 
betydelse och gränsdragning av många kommuner upp-
levs som ”regionplanekontorets eget påhitt.” Det mest lo-
giska sättet att agera kan mycket väl vara att inta en vagt 
positiv ställning till frågan och på ett diskret sätt försöka 
reda ut vad denna utnämning kan betyda på längre sikt.

3.2 olika samVerkansformer behöVs för

olika slags måluPPfyllelser

Samverkan och samarbete är svårt att argumentera emot. 
I princip vill alla de intervjuade, privata som offentliga, 
vill underlätta ett närmare samarbete med andra aktörer, i 
synnerhet om det skulle påskynda beslut om nya bostäder 
eller infrastrukturåtgärder. Däremot är det ofta otydligt 
vad samverkan verkligen innebär, vilka aktörer som ska 
prioriteras eller vilka organisatoriska former som ska 
användas; vilka som är de mest optimala förutsättning-
arna för att samverkan ska främjas, vara effektivt och ge 
resultat.  

Strävan efter samverkan har blivit ett nästan obliga-
toriskt mål och är en vanligt förekommande strategi när 
nya projekt sjösätts. Projektpresentationer brukar visa att 
samverkan ska nås mellan ingående samarbetspartners 
och målar en bild som visar de olika aktörerna, med 
varsin länk in till projektkoordinatorn i mitten. Det talas 
om nätverk som ska underlätta utbyte av erfarenheter och 
skapande av nya gemensamma idéer. 
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Ser samarbetet ut så här i verkligheten? Inte ofta! Ak-
törerna har redan etablerade svaga eller starka relationer 
till varandra och till koordinatorn. Är det verkligen ett 
nätverk som skapas? Det beror på. Finns det andra rele-
vanta aktörer som inte syns på bilden? Nästan alltid! 

Dessutom kan man ifrågasätta om denna organisa-
toriska struktur är väl lämpad för de samarbetsmål som 
eftersträvas. Det kan vara lönsamt att tänka igenom vilka 
mål man har för olika sorters samarbete och vad det 
innebär för de regler och organisationsstrukturer som 
skapas för samverkan. Ett nätverk, per definition, finns 
för att underlätta kommunikation, utbyte eller gemensamt 
agerande (Westlund 2006). Fördelar med att tillhöra ett 
nätverk gör aktörerna villiga att investera tid och pengar 
i att skapa länkar och bidra till koordinerings-funktioner. 
Men ett nätverk definierar även vem som ingår i grup-
pen och vem som står utanför. Med andra ord är nätverk 
effektiva på att främja samverkan inom gruppen - men 
även effektiva på att utestänga andra (Gualini, 2002; 
Rader Olsson 2009).   

Som visas i bilden ovan har aktörernas position inom 
nätverket betydelse för deras makt och roller. Notera 
till exempel att strukturen ovan innebär att partners inte 
har direkt kontakt med varandra utan måste gå igenom 
koordinatorn. Aktörernas position i relation till varandra, 
självvalda och/eller styrda av organisationens regler, 
påverkar deras vilja att investera tid och pengar i ett 
samverkansorgan.

Studier av samverkansformernas betydelse visar att 
det finns många olika former som kan bidra till sam-
verkan, på olika sätt. Jämför till exempel ett informellt 
nätverk bland kommuner som träffas då och då för 
att diskutera gemensamma intressen, med ett formellt 
initiativ bland samma kommuner att samfinansiera ny 
infrastruktur eller skapa en gemensam plan för ett gräns-
område. Studier tyder på att de informella nätverken är 
väl lämpade för rekrytering av nya aktörer och kan bidra 
till gemensamma visioner av generell karaktär (Ansell 
2003). Nätverken Stockholm Nordost (tidigare UNO) har 
denna karaktär. Ingående kommuner förbinder sig inte att 
utforma sina egna planer efter gemensamma visioner och 
är således öppnare till diskussioner av nya idéer. Inno-
vativa idéer är också ofta förknippade med informella 
nätverk som kännetecknas av en öppen syn och långa 
tidshorisonter i planeringen. 

Gemensamma initiativ, såsom projekt, har andra 
fördelar. Till exempel har ett konsortium eller annan 
projektorganisation de formella regler, redovisningskrav 
och ansvarsfördelningar som gör dem legitima. Externa 
finansiärer såsom staten, en stiftelse, eller EU kan ha 
möjligheter att stödja ett projektkonsortium men knap-
past ett löst, informellt nätverk. Om informella nätverk 
har lättare att rekrytera nya medlemmar, så har en formell 
organisation lättare att rekrytera finansiella resurser.

Tydliga rollfördelningar och regler för konflikthan-
tering gör att många projektorganisationer också har 
lättare att gå från diskussion till handling medan många 
informella diskussionsgrupper har svårt att genomföra 

sina idéer. Däremot kan projekten, som har definierat och 
budgeterat för vissa åtgärder, ha svårt att ta in nya idéer. 
Informella nätverk tar fram innovativa idéer och projekt-
organisationer genomför dem (Rader Olsson 2008).

Slutligen kan argumenten om transaktionskostnader, 
det vill säga den tid och energi som samarbetet kräver, 
tillämpas. Den tid och energi som krävs för meningsfullt 
samarbete ökar i takt med att antalet aktörer blir fler och 
diversiteten i gruppen blir större (Scharpf 1997, Olson 
1965). Eftersom varje aktör beslutar om hur mycket hon 
vill investera i samverkan beroende på en individuell 
uppskattning av vinster, förluster, risker och transaktions-
kostnader finns det sällan en organisationsform som gyn-
nar alla lika mycket. Olika aktörer har inte heller samma 
resurser eller är lika angelägna om att se en åtgärd 
genomförd, och de har ofta många alternativa organisa-
tioner som de kan engagera sig i. Till exempel kan en stor 
kommun som vill ha stöd för en ny väg gå samman med 
flera andra, ett fåtal andra, eller förhandla direkt med 
statliga myndigheter. En organisation som är öppen för 
alla kan av denna anledning ha svårt att engagera mäktiga 
aktörer som bedömer att en sluten samling tillsammans 
med andra nyckelaktörer tar mycket mindre tid och är 
mer effektivt.

3.3 Varför det är så sVårt att få in  
det lokala näringsliVet i  kommunala 
PlaneringsProCesser?
De flesta kommunerna i Norrort har en företagsstruktur 
som domineras av småföretag. Dessa inkluderar detal-
jister som driver restauranger, butiker och andra lokala 
tjänster, men även många högspecialiserade företag inom 
kunskapsintensiva branscher såsom teknikkonsulter, arki-
tekter eller revisorer. I attraktiva permanentningsområden 
i Norrort som ändå ligger hyfsat nära citykärnan väljer 
många boende som tidigare förvärvsarbetat på annan ort 
att ”halvpensionera sig” och etablera en egen verksamhet 
i hemmakommunen. Det skapar i sin tur en bättre balans 
mellan sommar- och vinterboende och mellan dag- och 
nattbefolkning och ger bättre underlag till utveckling av 
lokal service som gynnar kommunens alla invånare. Flera 
kommunrepresentanter framhåller att kommunen vill 
engagera olika typer av småföretag i sina utvecklings-
planeringsprocesser för att bättre förutse behoven och 
potentialen för nya lokaler och handelsområden. 

I praktiken kan det dock vara svårt att hitta samver-
kansformer som förenar kommun-representanter och det 
lokala näringslivet. Även mindre kommuner är relativt 
stora organisationer jämfört med de flesta lokala företag. 
Kommunerna har tydliga och standardiserade processbe-
stämmelser och specialiserade tjänstemän för olika typer 
av frågor. Effektiva kommuner skapar normer, regler och 
relationer som hjälper dem att leverera pålitlig service 
till sina invånare. Stora företag har ofta organisationer 
av samma karaktär och det är relativt lätt för en kommun 
och storföretag att identifiera rätt motpart: exploate-
ringsdirektören kan möta byggherren och socialtjänste-
direktören kan möta storföretagens CSR-representant 
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(Corporate Social Responsibility). En entreprenör eller 
en småföretagare måste ofta täcka alla basfunktioner i 
sina företag och vara flexibel. Småföretagaren vinner på 
att ha många mindre formella relationer inom ett brett 
nätverk av professionella kontakter. Med andra ord är 
individen lika med företagen. Vem är då dennes motpart 
inom kommunen?

I praktiken innebär det att småföretagaren upplever en 
hög tidskostnad för att ingå i diskussioner med kom-
munerna om visioner för utveckling. Om inte företagen 
anser att de är direkt påverkad av kommunens utveck-
lingsplaner kan det upplevas som för tidskrävande att 
samverka i utvecklingsplaneprocesser. Studier visar att 
småföretagarna är aktivt engagerade i specifika beslut 
som har direkt påverkan på sina egna förutsättningar, 
såsom exempelvis utbyggnaden av ett lokalt bredbands-
nätverk. Småföretagarna kan även vara intresserade av att 
delta i enstaka diskussioner kring kommunens utveck-
ling. Dock visar det sig att längre processer som omfattar 
mer generella frågor såsom ”hur kan vi utforma kom-
munerna för att bättre spegla småföretagarnas behov?” 
snarare engagerar småföretagarnas intresseorganisationer 
än enskilda företag (Gibb 1993, Rader Olsson 2007). 

Detta i sig är inte nödvändigtvis problematiskt; intres-
seorganisationer existerar för att de effektivt representerar 
sina medlemmars intressen gentemot andra aktörer. Dä-
remot inser både Företagarna (småföretagarnas intres-
seorganisation) och kommunerna att det skulle vara mer 
ändamålsenligt för såväl process som resultat att kunna 
rekrytera några enstaka småföretagare till diskussioner 
kring investeringar som skulle förbättra kommunernas 
småföretagsklimat. När näringslivsorganisationer möter 
kommunernas näringslivsrepresentanter blir dialogerna 
och kommentarerna enligt några av de intervjuade mycket 
mer generella och inte sällan saknas den lokala kunskap 
som är nödvändig för bra processer och för att optimera 
vinna-vinna-situationerna i utvecklingen av kommunen.

3.4  hur man går från Vision till  
handling?
Denna studie har identifierat flera organisationer för sam-
verkan i Norrort. Vissa, som Stockholm NordOst/UNO 
och Norrortsgruppen, har en informell struktur men 
träffas mer eller mindre regelbundet i möten, seminarier 
och liknande. Som nämns ovan kan denna typ av samar-
betsorgan ha svårt att förvandla visioner till genomförda 
insatser. Är de då värda den tid det tar att delta i dem?

Det finns två teorier som ger argument för att aktörer 
vinner på att investera tid, energi och pengar i informella 
samarbetsnätverk. Den första är att sådana nätverk har 
bra förutsättningar för att skapa socialt kapital som kan 
utnyttjas inom ramen för andra processer; exempelvis 
förhandlingar om specifika åtgärder i andra sammanhang 
(Fukuyama 1995). Den andra är att dessa informella 
nätverk med fördel kan utnyttja just de tider då besluts-
processen verkar ha fastnat för att förbereda väl genom-
tänkta förslag som kan sedan tas fram när ett möjlighets-
fönster öppnas (Kingdon 1984).

Teorier om socialt kapital är egentligen ett sätt att 
försöka ge uttryck för det värde som individer erhåller, 
individuellt och gemensamt, av att skapa relationer till 
varandra (Dasgupta 2005). Ett samverkansorgan kan 
möjliggöra gemensamma beslut som sannolikt aldrig 
skulle fattas eller genomföras om det inte fanns en eller 
flera länkar mellan de olika institutionerna för dels plane-
ring, dels beslutsfattande inom såväl kommuner som hos 
privata aktörer. Om institutioner för planering/visionering 
och för beslutsfattande är isolerade kommer inte visio-
nerna att kunna omvandlas till handling. Det är därför 
viktigt att tänka efter vem som deltar i grupper som ska 
främja samverkan och vilken roll de har i både planering 
och i förhandlingar som leder till beslut. Länkar kan vara 
i form av individer som deltar i båda processerna, eller 
individer i de två processerna som har starka band till 
varandra eller i form av organisatoriska strukturer som 
länkar samman institutioner, exempelvis genom att bilda 
ett nytt forum för möten mellan planerare och beslutsfat-
tare. Det sociala kapital som skapas och förvaltas genom 
samråd antas bland annat kunna utnyttjas av individer 
och institutioner som inte själva har deltagit i samarbetet, 
så länge det finns länkar mellan institutionerna. 

Socialt kapital beskrivs ibland som ett av de värden 
som skapas som följd av förtroende mellan aktörer 
inom ett nätverk (Westlund 2006, Putnam, Leonardi 
and Nannetti 1994). Studier tyder på att öppna proces-
ser av visionär karaktär kan främja socialt kapital - och 
att förhandlingssituationer där aktörer kämpar för sina 
åsikter sällan gör det (Cars et al 2002, Healey 2007). Det 
råder skilda åsikter bland forskare om socialt kapital, 
som skapas inom en planeringsprocess, kan göra att 
förhandlingar som sker senare mellan samma aktörer 
blir smidigare, men det finns mycket som tyder på att 
det kan vara så (Booher och Innes 2002).  Inte minst 
ger intervjusvaren inom ramen för denna studie stöd för 
en sådan hypotes. Till exempel var Täby, Österåker och 
Vallentuna beredda att samfinansiera ombyggnaden av en 
rondell inom projektet Norrortsleden bland annat - enligt 
de intervjuade - tack vare det samförstånd som utvecklats 
inom UNO-samarbetet och flera andra samarbetstillfäl-
len. Ännu mer intressant är att dessa tre kommuner kan 
bibehålla en öppen attityd till nya samarbetstillfällen trots 
att de i vissa situationer har mycket skilda synsätt.  Det 
verkar alltså finnas en styrka hos socialt kapital som gör 
att skilda åsikter i ett sammanhang inte försvårar eller 
förhindrar möjligheter att hitta gemensamma lösningar i 
en annan situation.

I John Kingdons välkända teori om beslutsprocesser 
förklaras varför vissa initiativ hamnar på beslutsfattar-
nas agenda medan andra fastnar på idéstadiet (Kingdon 
1984). Kingdon identifierar tre typer av förlopp, ström-
ningar, (streams) som påverkar beslut inom offentlig 
sektor. De är skiftande problemfokus, idéflöde (policies/
initiativ/åtgärder), och en föränderlig politisk agenda 
Varje strömning har sin egen dynamik och sina egna 
spelregler och de är i stort sett oberoende av varandra. 
Problemfokus skiftar avseende frågor som anses vara 
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aktuella. Fokus på ett visst problem beror till stor del på 
aktuella händelser (såsom exempelvis säkerhetsfrågor 
efter tsunamikatastrofen) eller omvärldstrender (exem-
pelvis ekonomiska upp- eller nedgångar som sätter t.ex. 
jobb i fokus). Även en aktuell utvärdering eller medias 
uppmärksamhet kan ha stor betydelse för att en viss fråga 
prioriteras. Flödet av åtgärdsidéer representerar policyi-
nitiativ som genereras och utvärderas av intresseorgani-
sationer, politiker, planerare, akademiker och forskare 
genom planeringsprocesser, konferenser och seminarier 
liksom vid informella samtal. Ibland uppstår viktiga 
kopplingar mellan lösningar inom denna strömning, till 
exempel finansiering av en väg tillsammans med beslut 
om en ny vägavgift. Den politiska agendan speglar hur 
frågor och lösningar prioriteras beroende på kommande 
val och andra politiska processer som ändrar majoriteten 
för och emot vissa frågor. Prioriteringarna beror inte bara 
på politikernas egna värderingar, utan i stor utsträckning 
också på strategiskt beteende i strävan efter överlevnad 
vid makten, eller på förhandlingar med andra politiker 
som har andra prioriteringar. En nyckelperson kan vara 
lika viktig som ett nytt majoritetsparti i detta avseende. 

Ibland är de tre olika strömningarna i fas. Då finns alla 
förutsättningar för ett effektivt beslutsfattande. Det krävs 
dock en initiativtagare som kopplar samman aktuella 
strömningar när det finns stöd både för frågan och för 
lösningen, samt att den politiska apparaten är beredd att 
fatta beslut i frågan. Därför måste aktörer som har ett 
särskilt intresse av att vissa frågor aktiveras på beslutsfat-
tarnas agenda, identifiera viktiga aktörer och tillfällen 
och ta upp vikten av att någon är ägare av problemet och 
driver frågan framåt.

Slutsatsen är att ett samverkansorgan som tar fram 
gemensamma visioner, men som även bygger förtroende 
bland individer och organisationer som direkt involve-
ras i beslutsprocesser, kan ha en betydelsefull, om än 
”osynlig” inverkan på att påskynda handlingar. Samver-
kansorgan som dessutom kan ta på sig uppgiften att följa 
”strömmarna” och vara beredda att lansera nya idéer vid 
rätt tillfälle har större chanser att få igenom sina intres-
sen. I praktiken kan det betyda att aktörer med gemen-
samma intressen bör hålla igång ett samverkansorgan 
även i perioder då samverkan inte har ett direkt syfte. 
Samarbetsstrukturen kan då hålla en låg aktivitetsnivå 
och ske i en form som är givande för de aktuella aktö-
rerna. Så länge strukturen hålls levande finns det också 
en beredskap för en snabb mobilisering av resurser vid 
rätt tillfälle, och samverkansorganet kan då återgå till sin 
mer aktiva status.
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4. Slutsatser

4.1.2	Bostadsbyggande
Stockholmsregionen växer snabbt och om 20 år beräk-
nas regionen hysa ytterligare en halv miljon invånare. 
I en rapport från 2008 diskuterar Handelskammarens 
Norrortsgrupp hur kommuner kan agera för att öka 
bostadsbyggandet. I rapporten bekräftas att regionen lider 
av kapacitetsbrist och att ”ingen av länets kommuner 
bygger tillräckligt”. Man konstaterar vidare att i Norrort 
är bilden tudelad, med såväl kommuner i länstoppen 
som i länsbotten när det gäller nybyggnation av bostäder. 
Slutsatsen i rapporten är att norrortskommunerna måste 
öka sitt bostadsbyggande för att bättre kunna dra nytta 
av fördelarna med den starka befolkningsökning som nu 
sker (Handelskammaren 2008). 

Den bild av Norrort som målas upp i rapporten utma-
nas av nätverket Stockholm Nordost (Danderyd, Norr-
tälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker kommun) 
som visat att Stockholms nordvästra delar på intet sätt 
står i strykklass när det gäller bostadsbyggande. Tvärtom 
hävdas med hjälp av aktuell statistik att nordostkommu-
nernas byggande tangerar den regionala utvecklingspla-
nens, RUFS, alternativ Hög, trots att vi befinner oss i en 
djup lågkonjunktur (Stockholm Nordost 2009). 

Oavsett hur mycket och hur stor andel av Stock-
holmsregionens byggande som sker i Norrort, kvarstår 
det grundläggande problemet att bostadsbrist och därpå 
kraftigt ökande priser utgör ett hot för Stockholmsregio-
nens tillväxt. I fallstudierna nämns olika möjligheter att 
öka byggandet. Exempelvis är bättre kommunal plan- och 
markberedska, samt bättre samordning mellan kommu-
nerna vad gäller planering för bostäder. viktiga faktorer 
för framgång. Ett genomgående tema i intervjuerna är att 
bostadsbyggandet skulle kunna stimuleras av en för-
bättrad samverkan mellan berörda privata och offentliga 
aktörer. Möjligheter att öka bostadsbyggandet diskuteras 
i avsnitt 5 nedan.

4.1  förutsättningar för samVerkan

Samverkan är ett honnörsord. Inte sällan betraktas sam-
verkan per se som något gott och den som inte bejakar 
samverkan uppfattas lätt som avog, osocial eller osoli-
darisk. När vi summerar intrycken från fallstudierna blir 
denna positiva bild av ”samverkan” något problematisk. 
Förvisso inleds praktiskt taget alla intervjuer med state-
ments av typen ”självklart vill vi gärna samverka”. Men 
vart efter intervjun fortskrider blir förhållningssättet i de 
flesta fall mer ambivalent. Visserligen är samverkan en 
viktig ingrediens i några av fallstudierna, men i flera av 
fallen visar det sig att snarare än samverkan är avsakna-
den av interaktion med andra aktörer det som känneteck-
nat planeringsprocessen. När vi lägger samman intrycken 
från våra studier framträder ett tydligt mönster. Sam-
verkan blir mer än retorik först i det ögonblick berörda 
parter kan tillgodose sitt egenintresse bättre i samspel 
med andra, än om man agerar på egen hand. Med andra 
ord är egennyttan drivkraften för samverkan. Om inte 
samverkan bidrar till egennytta eroderar motivationen att 
samspela. 

4.1.1	Samverkan	i	praktiken	
I studien finns några exempel på hur reell samverkan ut-
vecklats till ömsesidig nytta, vilket i sin tur har lett till en 
stärkt samverkan. Ett sådant exempel är utvecklingen av 
Turebergs torg och Turebergs park i Sollentuna centrum. 
Här har parterna byggt en relation som innebär att de i 
samverkan diskuterar och fördelar kostnader som kom-
mer att rendera intäkter som överstiger de investeringar 
som görs. Fallet Sollentuna centrum visar att samverkan 
kan vara nyckeln till framgång för att skapa nyttor och 
värden som ingen av parterna skulle ha kunnat skapa på 
egen hand. 

Parallellt med detta och andra exempel på framgångs-
rik samverkan har vi i fallstudierna stött på flera situatio-
ner där samverkan, trots uttalade mål och ambitioner, i 
praktiken inte kommit till stånd. Kärnfrågan är varför inte 
samverkan utvecklats trots att behovet av samordnade 
lösningar är påtagliga.

Våra fallstudier liksom den av Norrortsgruppen tidiga-
re genomförda studien ”Bostadssituation Norrort” pekar 
på att det finns ett antal problem och hinder som ofta sät-
ter käppar i hjulen trots att samverkan är en förutsättning 
för utveckling och tillväxt i regionen och nordostsektorn. 
Nedan diskuterar vi tre situationer som illustrerar denna 
problematik; bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar 
samt utveckling av regional kärna Täby-Arninge/kom-
mersiell service. Vi diskuterar sedan olika möjligheter att 
åstadkomma samverkan i de fall en sådan skulle ge sam-
hällsekonomiska vinster och gagna regionens utveckling. 
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4.1.3	Infrastruktur
Som en följd av Stockholms utveckling och den prog-
nostiserade tillväxten har utbyggnaden av infrastrukturen 
hamnat högt på den politiska agendan. En kraftig infra-
strukturutbyggnad är en viktig förutsättning för fortsatt 
utveckling och tillväxt. 

I vår studie lyfts tidsspannet för att genomföra ett 
projekt fram som ett problem. De svårigheter som är 
förknippade med att genomföra lokala (kommunala) 
projekt är ofta bara en krusning jämfört med de vågor av 
protester som väntar byggaren av ett infrastrukturprojekt. 
En slutsats från en nyligen slutförd studie om infrastruk-
turbyggande är att ofta överklagas praktiskt taget allt 
som går att överklaga, från förstudier, miljökonsekvens-
beskrivningar, regeringens tillåtlighetsbeslut, verkens 
och kommunernas planer till miljödomstolens beslut. 
Överklagandena har inneburit påtagliga förseningar och 
fördyringar. En annan observation är att kommunernas 
agerande många gånger också bidragit till att ytterligare 
försena planeringsprocessen (Cars, Malmsten, Tornborg, 
2009). 

De problem som möter infrastrukturbyggaren är när 
sakägare, berörda och intresseorganisationer motsätter sig 
projektet. Deras invändningar skiljer sig till karaktären 
inte från de som kommunen möter i ett rent lokalt exploa-
teringsprojekt. Det handlar ofta om antingen NIMBY-in-
tressen (Not In My Backyard) exempelvis i form av när-

boende som upplever att naturvärden eller fria utblickar 
går förlorade genom det planerade projektet, eller också 
handlar det om intresseorganisationer som motsätter sig 
projektet av mer principiella skäl, exempelvis dess inver-
kan på kulturhistoriska miljöer eller ekologisk påverkan. 
Skillnaden i förhållande till ett lokalt utvecklingsprojekt 
ligger i skalan. Infrastrukturprojektet innebär praktiskt 
taget alltid att fler kommuner och intressen berörs.

Men infrastrukturbyggaren möter också kommuner 
som har en nyckelroll för att infrastrukturprojektet ska 
kunna förverkligas. I de fall berörda kommuner är posi-
tiva till projektet finns förutsättningar för att projektet ska 
kunna genomföras förhållandevis snabbt och i effektiva 
former. Den kommunala markplaneringen kan samordnas 
med Väg- eller Banverkets. Det betyder att väg- och järn-
vägsutredningar samordnas med den kommunala över-
siktplanen och väg- och järnvägsplaner med kommunala 
detaljplaner. Minst lika viktig som denna samordning av 
formella planer, är att kommunen och infrastrukturbyg-
garen talar med samstämd röst. Budskapet att nationella, 
regionala och lokala intressen sammanfaller ger projektet 
legitimitet.  Detta samstämda agerande är naturligtvis 
ingen garanti för att inte enskilda personer eller särintres-
sen kommer att besvära sig och överklaga planen, men 
erfarenheten talar tydligt för att planprocessen kommer 
att kunna drivas betydligt snabbare och effektivare om 
projektet är förankrat också i kommunen och att det är 
samordnat mellan kommunen och den statliga infrastruk-
turmyndigheten (Cars, 2001). 

En nyckel för att uppnå samstämda och effektiva 
processer ligger i att förstå villkoren för den kommunala 
politiken. Den lokala politikerns situation i exploaterings-
projekt är inte avundsvärd. Oavsett hur angeläget ett pro-
jekt är och oaktat hur stora samhällsekonomiska vinster 
det genererar så möter det som regel motstånd. I alla pro-
jekt finns enskilda intressen som missgynnas. Den lokala 
politikerns dilemma är att även i ett aldrig så angeläget 
projekt finns såväl förespråkare som motståndare. Ytterst 
är problemet som regel att de som förordar projektet inte 
höjer sin röst för att uttrycka gillande; hälsan tiger still. 
De som finner sig förfördelade däremot känner sig som 
regel kallade att ge röst i protest. Protesten artikuleras 
inte alltid i konstruktiva former och i en respektfull ton. 
Detta är den kommunala politikens realitet. 

I denna verklighet ställs den kommunala politikern 
inför svåra vägval. Ytterst handlar det om en vägning av 
nyttan med olika handlingsalternativ, det vill säga å ena 
sidan vilken nytta skulle ett projekt ge, och å andra sidan 
vilka uppoffringar är det förenat med. Uppoffringarna kan 
här mätas i såväl monetära eller andra materiella termer, 
men de kan också vara immateriella exempelvis i form av 
förlorad tillit hos kommuninvånarna. Denna problematik 
är påtaglig i flertalet exploateringsfrågor, och den blir 
starkt accentuerad i många regionala utvecklingsprojekt.

Med stöd i fallstudierna och aktuell forskning (se ex-
empelvis Cars, Malmsten, Tornborg, 2009) vill vi hävda 
att i många situationer är det i realiteten svårt att undvika 
att enskilda kommuner motverkar regionalt önskvärda 
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investeringar. Ett motarbetande som bidrar till stora 
tidsutdräkter och fördyringar av de projekt som ändock 
kommer att realiseras. 

Kärnan i problematiken ligger alltså i att Sverige av 
tradition har ett starkt kommunalt självstyre. En viktig 
del av detta utgör det kommunala planmonopolet. Det 
innebär att kommunen får bestämma var, när och hur 
bebyggelse skall komma till stånd. Samtidigt tenderar allt 
fler frågor att bli kommunöverskridande, inte minst när 
det gäller transportsystemet. 

Med hjälp av våra fallstudier kan vi här identifiera två 
ytterlighetssituationer för hur den kommunala plane-
ringen hanterar regionalt angelägna utvecklingsprojekt. 
Fallstudien avseende Norrortsleden kan tjäna som ett 
positivt exempel. Denna väg har varit starkt efterfrågad 
i de berörda kommunerna. Den har betraktats som en 
nödvändighet för att avlasta det befintliga vägnätet och 
skapa en dräglig miljö på orter som tidigare belastats av 
den trafik som idag går på Norrortsleden. Norrortsleden 
var också ett angeläget projekt eftersom den skapat en 
tillgänglighet som innebär att berörda kommuner nu 
fått möjlighet att utveckla nya exploateringsområden. 
Vägverkets erfarenhet av såväl projektet som sådant som 
samverkan med kommunerna är positiv. Den smidiga 
processen har bidragit till att kostnaderna hållit sig inom 
den givna budgetramen och att projektet till och med blev 
färdigt tidigare än vad tidsplanen angav.  

I boken Bana väg för infrastruktur beskrivs ett diame-
tralt motsatt exempel på samspelet mellan infrastruktur-
byggaren, Banverket, och berörda kommuner. Exemplet 
gäller utbyggnad av spårkapaciteten på sträckan Malmö 
- Lund. I regionen har närmast total samsyn rått om be-
hovet av kapacitetsutbyggnaden och om dess strategiska 
betydelse, inte minst för regionaltågsystemet i Skåne, 
samt miljömässiga vinster. Trots det har projektet varit 
svårt att förverkliga och tidsutdräkten har varit minst sagt 
betydande. Kärnproblemet har varit Burlövs kommun 
som inte velat acceptera den av Banverket föreslagna 
lösningen för spårutbyggnad. Burlövs kommuns position 
var att spåren skulle grävas under jord. Detta krav ställde 
sig Banverket kallsinnigt till, inte minst med tanke på 
praxiseffekter; det finns många orter i Sverige med en 
problematik liknande den i Burlöv. Burlövs kommun har 
i olika former allt ifrån formella besvär och skrivelser till 
anlitande av expertis i form av en professor med buller-
expertis sökt hävda sina intressen. På försommaren 2008 
fattades beslut om ytterligare spår genom Burlöv. I ef-
terhand kan konstateras att projektet drabbats av kraftiga 
förseningar vilket i sin tur påverkat tågtrafiken i Skåne 
negativt, samt att projektet blivit avsevärt dyrare än vad 
som planerats (Cars, Malmsten, Tornborg, 2009). 

En liknande situation utgör fallet Horsstensleden i 
Stockholm. Denna föreslagna inseglingsled till Stock-
holm skulle ha uppenbara fördelar i förhållande till den 
nu använda Furusundsleden. Inseglingen är kortare 
vilket innebär minskade avgasutsläpp från fartygen, en 
bättre sjösäkerhet samt inte minst minskad påverkan på 
stränder och vattenområden. Trots dessa uppenbara nyttor 

och fördelar har Värmdö kommun varit utomordentligt 
kreativa - och framgångsrika - i att utveckla strategier för 
att bromsa upp projektet. I innovationsarsenalen återfinns 
vetorätt, krav på MKB, ytterligare MKB och fördjupade 
MKB, begäran om inrättande av naturreservat, formella 
uppvaktningar, informella uppvaktningar etc. (Cars, 
Malmsten, Tornborg, 2009).

Den fråga som infinner sig är: Varför agerar kommu-
nerna på ett sätt som uppenbarligen strider mot möjlig-
heterna till regional utveckling och samhällsekonomiska 
vinster? Svaret är enkelt! Och kan skrivas ”what’s in it for 
me?” Politiker i såväl Burlöv som Värmdö ser säkerligen 
de regionala och samhälleliga vinsterna av fler spår res-
pektive en ny farled. Men vad de inte ser är någon lokal 
nytta. Inga av de större fartygen kommer att lägga till i 
Värmdö och tågen kommer att åka förbi Burlöv på de 
nya spåren. Samtidigt som man på den lokala arenan för-
står att man inte kommer att ha nytta av infrastrukturen, 
förstår man att man kommer att drabbas av olägenheter 
i form av buller i Burlöv och i form av bland annat störd 
utsikt och svallvågor i Värmdö. Dessa olägenheter må 
vara marginella i förhållande till de regionala och samhäl-
leliga vinster som görs, men det räcker. Vilken politiker 
har incitament att stödja en regionalt önskvärd lösning 
om denna innebär uppoffringar i den egna kommunen, 
och därmed leder till att den egna valbasen eroderar?

4.1.4	Handelsområden	och	regionala	kärnan	Täby-
Arninge
I samtliga våra fallstudier aktualiseras frågan om handel 
och nya handelsområden. I samtliga fallstudier finns ock-
så intervjupersoner som uttrycker oro över den mycket 
snabba expansion som skett, och inte minst de starkt 
expansiva planer som föreligger. Bland i dag aktuella 
etableringar nämns ombyggnaden och expansionen av 
centrum i Sollentuna, ambitionen att stärka och utveckla 
handel i regionkärnan Täby-Arninge, utbyggnadsplanerna 
i Stinsen, tankarna på att etablera ett nytt handelsområde 
i Rosenkälla, samt inte minst konkurrensen från andra 
redan etablerade handelsområden utanför men i anslut-
ning till norrortskommunerna, exempelvis Kista Galleria 
och nya Solna centrum. Den oro som uttalas handlar 
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främst om risken för överetablering. Den skulle innebära 
förluster för såväl de som etablerat verksamheter som för 
berörda kommuner som eventuellt gjort följdinvestering-
ar som visar sig vara bortkastade kostnader om handels-
platsen inte är ekonomiskt bärkraftig. 

Sättet att möta risken för överetablering och hot om 
nedläggning har i fallstudierna varit profilering. Ett illus-
trativt exempel utgör Sollentuna centrum som nu kommer 
att nischas mot tydigt identifierade målgrupper och lan-
seras som ”lite lyxigt”.  Nischningsambitionerna till trots 
uttrycker flera intervjupersoner oro för överetablering 
och diskuterar möjligheter att samordna utbygganden. 
Sådana möjligheter diskuteras nedan.

Frågan om satsningen på Täby-Arninge som regional 
kärna hamnar i blixtbelysning i ljuset av den utveckling 
som sker i olika handelsområden. I utställningsförslaget 
till ny regional utvecklingsplan för Stockholm utpekas 
Täby-Arninge som en regional kärna. I utvecklingsplanen 
sägs att Täby-Arninge är ett betydande centrum för hela 
nordostsektorn. Kärnan består av tät bostadsbebyggelse 
och service i Roslags Näsby och Täby Centrum, samt 
en gles del med främst detaljhandel i Arninge. Dessa 
delar är svagt sammankopplade. Med förbättrad spår-
trafik till regioncentrum och den regionala stadskärnan 
Kista - Sollentuna -Häggvik förbättras tillgängligheten 
avsevärt. Om kärnan byggs ut med bostäder, arbetsplatser 
och handel får den en mer stadsmässig karaktär och mer 
blandat innehåll. Täby-centrum-Arninge kan komma att 
utgöra en av de största handelsplatserna i regionen 2030 
(Regionplanekontoret 2009:2). Men att realisera Täby-
Arninge som regional kärna är långt ifrån självklart. För 
att få den utveckling som Regionplanekontoret skissar på 
krävs en kraftsamling av resurser från regionen, kommu-
nen och inte minst omgivande kommuner. Möjligheterna 
att åstadkomma en sådan kraftsamling diskuteras i det 
avslutande avsnittet i rapporten. 

4.2 kärnfrågan

Stockholmsregionens strategi för utvecklingen av en 
flerkärnig rumslig struktur har stöd från både näringslivet 
och kommunerna. Dock har aktörerna i nordostområdet 
haft svårt att förstå vad stödet för en regional stadskärna 
i Täby-Arninge egentligen innebär. I bebyggelsefrågor 
anses inte strategin ha relevans; kommunerna anser att 
bebyggelsen är Täby kommuns angelägenhet. Motivet för 
utvecklingen av en regional stadskärna i Täby-Arninge 
är snarare att den kan påskynda transportinvesteringar av 
gemensamt intresse för flera kommuner. 

4.2.1	Finansiering	av	nödvändig	infrastruktur	dröjer
Statlig finansiering av transportinfrastruktur anses inte 
prioritera stöd till regionala kärnor trots att Vägverket 
och Banverket hänvisar till flerkärnighetsstrategin i RUFS 
relativt ofta. Järnvägsutredningar och yttranden i sam-
band med åtgärdsplaneringen tyder på att transportverken 
har tagit till sig strategin i sina utredningar. Till exempel 
skriver Vägverket i sitt yttrande till Länsstyrelsen i Stock-
holms län att 

”De åtaganden som ingår i strategin och som 
berör Vägverket handlar om utveckla trafiknät 
som stödjer Stockholmsregionens flerkärnig-
het. Vägverket arbetar redan idag aktivt med att 
utveckla ett trafiknät som stödjer denna utveck-
ling. Vägverket samarbetar också med Banverket 
i åtgärdsplaneringen, vilket bör bidra till att hitta 
optimala lösningar.” (Vägverket 2008-11-13 Sam-
råd Regional utvecklingsplan för Stockholmsre-
gionen, RUFS 2010 SA30B 2008:1918)

Varför, i så fall, anser de som har intervjuats inom denna 
studie att de statliga trafikverken inte tagit intryck av 
Stockholmsregionens strategi för en flerkärnig rumslig 
struktur? En förklaring kan vara att utredningar och 
åtgärdsplanen använder argumentet om en flerkärnig 
regional struktur som stöd för åtgärder som de har mer 
eller mindre redan bestämt sig för. En annan förklaring 
är att flerkärnighetstänket har haft betydelse för deras 
prioriteringar men att flerkärnighet i sig inte har haft 
hög prioritet. Frågan om en spårförbindelse från Solna 
till Täby-Arninge kan ha hållits vid liv av regionplanens 
utpekande av Täby-Arninge som regional kärna. Däremot 
har den relativt låg prioritet i det senaste åtgärdsprogram-
met vilket kan tolkas som en signal att kärnstrategin i sig 
inte påskyndar finansiering från staten.

4.2.2	Transportåtgärder	för	att	förstärka	kärnor	kan	
istället	försvaga	deras	förutsättningar
Det är inte en ny transportförbindelse i sig som förstärker 
en flerkärnig rumslig utveckling, utan istället nya eller 
förstärkta förbindelser till kärnorna pararellt med exploa-
teringar i andra lägen som en ny väg eller järnväg passe-
rar. Problemet är tydligare med en motorväg som ofta har 
många fler avfarter än en spårväg med ett begränsat antal 
stationsområden, men principen är detsamma. Detta blir 
tydligt om man jämför två möjliga konsekvenser av ett 
nytt transportstråk som binder samman utpekade kärnor. I 
det ena scenariot finns antingen lagstiftning eller en över-
enskommelse bland kärnkommunerna och grannkommu-
nerna att begränsa markexploatering utanför kärnområde-
na. Kärnorna förstärks och förstoras och detta har positiva 
effekter på vissa grannkommuner, befolkning eller företag 
lockas även till dessa kommuner. Kärnornas utvidgning 
innebär att de på sikt troligen omfattar flera kommuner. 
Konkurrenskraften i delregionen som helhet förstärks. 
Dock leder det även till en omfördelning av resurser inom 
delregionen eftersom kärnkommunernas relativa konkur-
renskraft gentemot sina grannkommuner också förstärks. 
För den enstaka kommunen kan det leda till en nettoeffekt 
som är positiv om den regionala konkurrenskraftsförstärk-
ningen är större än omfördelningseffekten - eller negativ i 
fall omfördelningseffekten väger tyngre.

Om det saknas lagar eller en stark samverkansvilja 
bland kommuner i närheten av en regional kärna, kom-
mer kommunerna troligen att ta vara på chanser att 
exploatera marken i anslutning till det nya transportstrå-
ket. De kommer att förespråka och även vara villiga att 
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delfinansiera avfarter och stationer som höjer markvärdet 
i deras egna kommuner. Konkurrenskraften i hela delregi-
onen kan förstärkas på kort sikt, eftersom det skapas flera 
lägen med bra tillgänglighet till resten av regionen, och 
omfördelningseffekten dämpas. Det skapas en ”hinna” av 
exploaterad mark längs hela stråket, i synnerhet om det är 
en motorväg men även om det är en spårförbindelse med 
många mellanstationer. På sikt kan konkurrenskraften för 
regionen däremot försvagas på grund av överetableringar 
om kommuner konkurrerar om samma marknader, och 
trängseln ökar som följd av en spridd bebyggelsestruktur. 
Även i detta scenario är vissa kommuner vinnare och 
andra förlorare. Det transportstråk som skulle förstärka 
en flerkärnig bebyggelsestruktur leder i detta scenario 
istället till en än mer spridd bebyggelsestruktur.

Länsstyrelsens yttrande om RUFS 2010 understryker 
potentiella konflikter mellan utvecklingen av stadskärnor 
och utvecklingen av stråkexploateringar:

”(Länsstyrelsen är) tveksam till förslaget att 
låta stadskärnorna växa ihop och ser inte vilka 
regionala fördelar som detta skulle ge. Tvärtom 
medför detta ingrepp i den regionala grönstruk-
turen. Områdena mellan de olika stadskärnorna 
har inte samma lägesfördelar som stadskärnorna. 
Det förefaller mer naturligt att stadskärnorna 
växer längs kommunikationsstråken, vilket även 
föreslås i samrådsförslagets alternativ Tät.” (Läns-

styrelsen i Stockholms län, yttrande om RUFS 
2010, 300-08-50159) 

Men samma ekonomiska drivkrafter som motiverar kom-
muner som omfattar regionala stadskärnor att växa längs 
kommunikationsstråken motiverar även kommuner som 
inte är kärnor att göra likadant. Och eftersom det finns 
starkt stöd från många håll att värna om den regionala 
grönstrukturen, med kilarna som radierar utåt från 
citykärnan, kommer det att bli mindre problematisk att 
exploatera längst stråken som är parallella till kilarna än 
att korsa dem. Ett starkt skydd för regionens grönstruktur 
kan därmed hindra en spridd tillväxt längs stråken på tvä-
ren, men riskerar att leda till spridning i andra riktningar.

4.2.3	Utpekade	regionala	stadskärnor	i	Norrort	upp-
lever	inte	behovet	att	sammanbindas
En flerkärnig regionstruktur innebär även att kärnorna 
utanför Stockholm är länkade till varandra. SL, Vägver-
ket, Banverket och RUFS betonar behovet av förbindelser 
mellan regionala kärnor, och Stockholm Nordost har 
också uttryckt stöd för en tvärgående spårväg som skulle 
koppla samman Kista/Häggvik, Barkarby/Jakobsberg och 
Arninge. Representanter från kommuner och i vissa fall 
näringsliv prioriterar istället tveklöst förbättrade förbin-
delser till citykärnan och Arlanda framför tvärförbindel-
ser som sammanbinder regionala kärnor. 
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Stockholms befintliga rumsliga struktur kännetecknas 
av radiella korridorer separerade av gröna kilar. Det har 
främjat utbyggnaden av kollektivtrafik och utvecklingen 
av ett pärlband av mindre kärnor. Dock har den även stött 
utvecklingen av en monocentrisk regionalstruktur och 
en funktionell separering av de nu tilltänkta regionala 
kärnorna. Den historiska avsaknaden av transportström-
mar i en öst-västlig riktning bidrar till svagt stöd för de 
tvärförbindelser mellan regionala stadskärnor som är 
nödvändiga i ett regionalt perspektiv. Som en politiker 
uttrycker det, ”oss emellan är det en vacker skog, men vi 
har inga gemensamma frågor, direkt.” Som nämns ovan 
blir det också svårt för regionala kärnor att utvecklas 
längs tvärförbindelser eftersom det i många fall skulle 
innebära en bortträngning av den gröna strukturen. 

Om tvärförbindelser mellan regionala kärnor byggs, 
kommer pendlingsströmmar och bosättningsmönstren 
att ändras. Kommunerna kommer troligen att få ökat 
intresse för samverkan med varandra även på tvären, om 
de ”delar” på en befolkning som rör sig mellan deras 
kommuner. I dagsläget tyder intervjuerna på att kommu-
nerna inte har tagit ställning i frågan. Det verkar finnas 
stöd för samverkan som leder till flera tvärförbindelser, 
men mindre intresse för samverkan i frågor om exploate-
ring och bebyggelse om inte kommungränser även utgör 
kontaktytor med möjlighet för gemensam exploatering 
(som Arninge och Rosenkälla, till exempel). 

4.2.4	Positiva	och	negativa	effekter	av	en	flerkärnig	
regional	struktur
Stockholmsregionens nordostliga kommuner upplever 
inte utvecklandet av en regional kärna i Täby-Arninge 
som något som skulle innebära en ändrad utvecklings-
riktning i sina egna kommuner. De förväntar sig inte en 
begränsning av egna planer och inte heller att den nya 
bebyggelsen i Täby-Arninge kommer att leda till en stark 
befolkningstillväxt i den egna kommunen. Kärnbildning-
en är därför oproblematisk och saknar i hög grad relevans 
i den lokala planeringen.

Två saker skulle kunna ändra kommunernas ambi-
valens och svaga vilja att samverka för en flerkärnig 
regional struktur. Den ena skulle vara en tydlig signal 
att statliga bidrag till infrastruktur kommer att stödja 
flerkärnighet på storstadsnivån. Den andra skulle vara 
en öppen diskussion bland kommunala och regionala 
representanter om vilka uppoffringar, till exempel i form 
av begränsade exploateringsmöjligheter, som skulle vara 
nödvändiga i grannkommuner till tilltänkta regionala 
kärnor. Både intervjuer och dokument som har studerats 
inom denna studie understryker behovet att precisera 
effekter och konsekvenser av en flerkärnig regional 
struktur. Positiva effekter för själva kärnområdena och 
för hela regionen har betonats men omfördelningseffekter 
och risker har varken beskrivits eller kvantifierats. Ett 
sådant förtydligande skulle visserligen leda till debatt 
och konflikter men skulle även öppna för diskussioner 
om hur grannkommuner skulle kunna kompenseras. Det 
kan även leda till utvecklingsstrategier för alla kommuner 

i Norrort som utnyttjar möjligheterna med en flerkärnig 
struktur.

Hela Norrort skulle gynnas av en precisering av ef-
fekterna och utvecklingspotentialen som följd av just 
tvärförbindelser. Nya arenor för samverkan över hela 
regionen, som Norrortsgruppen, kan hjälpa till att lyfta 
frågan och identifiera potentiella samverkansinitiativ 
mellan kommuner som omfattas av Norrorts tre regionala 
kärnor.

4.3 näringsliVets engagemang

4.3.1	Att	engagera	det	lokala	näringslivet
Det finns ingen enkel lösning på utmaningen att engagera 
mindre företag i de lokala utvecklingsinitiativen. Småfö-
retagare har begränsad tid att bidra till diskussionsgrup-
per och det kan vara svår att identifiera vilka represen-
tanter som är mest relevanta. I andra regioner där enstaka 
företag har deltagit i diskussioner med kommuner om 
strategiska frågor har deras särställning och dess eventu-
ella påverkan på demokratiska processer ifrågasatts.

En annan rekommendation är att ta tillvara en av 
Norrorts starka men ofta glömda resurser. Norrortskom-
munerna har en hög andel högutbildade professionella 
som närmar sig eller har inlett pensionsåldern. Dessa 
människor kan känna en stark koppling till den lokala 
orten samtidigt som de har mycket erfarenhet och kun-
skap om näringslivets behov. Tyvärr saknas ofta kanaler 
och forum för hur dessa individer ska engageras i lokala 
utvecklingsinitiativ. Vissa kommuner har skapat mentors-
program och rådslag där dessa personer har kunnat fung-
era som brobyggare mellan till exempel småföretagare 
och kommunens tjänstemän.

4.3.2	Samverkan	kring	utveckling	av	en	större		
exploatering
En annan aspekt av samverkan mellan kommunen och 
näringslivet rör samspelet kring utveckling av ett större 
exploateringsområde. Som nämnts finns ofta inom 
kommunerna ett uttalat behov av kunskap om alterna-
tiva utbyggnadsprinciper, bebyggelseutformning samt 
funktionella och estetiska samband mellan olika delar av 
exploateringsområdet. I flera av intervjuerna framhåller 
kommunala företrädare det som önskvärt att näringslivet 
spelar en aktiv roll i dessa sammanhang. Dels finns en 
värdefull erfarenhet inom näringslivet, dels finns en kun-
skap om ekonomisk och genomförandemässig realism. 
Formerna för att nyttiggöra näringslivets kompetens 
aktualiseras i flera intervjuer. En viss frustration antyds 
på såväl den kommunala som den privata sidan. Hos 
några intervjupersoner i kommunerna finns en uppfatt-
ning att näringslivet i allt för hög grad är intresserat av 
enskilda projekt, men inte den helhet i vilken dessa måste 
inordnas. Från den privata sidan uttrycks att kommu-
nerna ibland tar näringslivsmedverkan för given och att 
denna medverkan inte renderar företagen en nytta som 
motsvarar arbetsinsatsen. Intervjupersonerna pekar på 
tre möjligheter att hantera denna problematik. En första 
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är att kommunen, innan konkreta exploateringsprojekt 
aktualiseras, antingen på egen hand eller i samarbete 
med en samhällsbyggnadskonsult utvecklar riktlinjer 
för utveckling av olika delområden. En andra möjlig-
het är att initiera parallella uppdrag i vilka olika företag 
ges analysera och föreslå vad de ser som en önskvärd 
utveckling. Incitamenten för företag att delta i denna typ 
av aktivitet är antingen kontant ersättning eller byggrätt 
i senare skeden av processen. En tredje möjlighet är 
att som diskuteras i intervjuerna är att uppdra åt olika 
byggare att skissa möjlig utveckling med koppling till 
kommande byggrätt och att sedan kommunen tar rollen 
som samordnare av förslag som inkommit för olika delar 
av exploateringsområdet. 

4.4 en gemensam sPelPlan

4.4.1	Att	påskynda	planeringsprocessen
Uppfattningen att planeringsprocessen är långdragen och 
att detta är problematiskt råder det stor enighet om. Lika-
så är en samstämd bedömning att stora samhälleliga och 
ekonomiska vinster skulle kunna erhållas om processen 
snabbades upp. Ett svar, som känns traditionellt på frågan 
om hur processen skulle kunna förkortas är följande: För 
det första ändringar i lag och regelverket som innebär att 
möjligheterna till besvär och överklaganden reduceras. 
För det andra krävs att kommunen måste ha en bättre 
markberedskap (färdiga detaljplaner som kan realiseras 
med kort varsel när efterfrågan uppstår). 

Samtidigt som intervjupersonerna således anser att 
förändringar är starkt önskvärda är man av olika skäl 
avvaktande till den typ av förändringar som nämnts ovan. 
Förvisso finns starka skäl till förändringar av regel-
verket. Möjligheterna till överklagande är många. Ett 
och samma klagomål kan överklagas enligt olika lagar 
exempelvis, Plan- och bygglagen, Väglagen/lagen om 
byggande av järnväg och miljöbalken. Utöver denna flora 
av lagstiftningar kan den som så önskar driva besväret i 
olika instanser genom att begära överprövning av beslut. 
Frågan är i vilken mån möjligheterna att överklaga kan 
samordnas tidsmässigt - eventuellt begränsas - utan att 
demokratiaspekter träds för när. Mot denna bakgrund 
finns det skäl för att överväga en omdefiniering av sak-
ägarbegreppet.

Till frågan om möjligheterna att överklaga hör de 
överklagandes representativitet för det intresse de säger 
sig försvara. En hypotes är att särintressen ofta presente-
ras som allmänintressen för att få större tyngd. Nutek har 
pekat på att den nuvarande planerings- och överklagan-
demodellen riskerar att rubba balansen mellan allmän- 
och särintresset (NUTEK, 2008). När tyngdpunkten i 
planeringsprocessen förskjuts till särintresset riskerar 
man dels att minska transparensen i systemet, dels att 
inskränka den representativa demokratins räckvidd. 
Känsliga avvägningsproblem mellan ekonomi, miljö och 
kulturvärden avgörs i många fall inom rättssystemet och 
inte i de politiskt valda församlingarna, vilket kan skapa 
ett underskott i demokratiskt inflytande och insyn. De 
frikostiga överklagandemöjligheterna lämnar fältet öppet 
för intressen vars främsta syfte är att fördröja och förhala 
planeringsprocessen snarare än att förändra i sak.

Erfarenheterna från det danska systemet med den 
så kallade anläggningslagen skulle kunna ge underlag 
för den svenska diskussionen. I den grundliga process 
som föregår beslut om en större infrastrukturinvestering 
sammanställs alla intressenters ståndpunkter inför ett
beslutstillfälle. De danska erfarenheterna skulle kunna ge 
input till diskussionen om en eventuell reformering av det 
svenska systemet (Cars, Malmsten, Tornborg, 2009).

I intervjuerna förordas samstämt en förändring av 
regelverket i enlighet med vad som diskuterats ovan. Men 
samtidigt görs bedömningen att förändringar av lagar 
och regelverk ofta är kontroversiella och att den politiska 
berednings- och beslutsprocessen kan ta avsevärd tid, och 
att utfallet långt ifrån sällan blir det man förutsåg som 
logiskt och önskvärt. I korthet är intervjupersonernas 
bedömning att det inte är en rimlig strategi att förutsätta 
att en förändring av regelverket ”ska lösa problemet”. 
Om en sådan förändring sker ska den välkomnas, men ett 
realistiskt förhållningssätt innebär att man också måste 
agera utifrån förutsättningen att ingen förändring av 
regelverket kommer att ske eller att sådana förändringar 
kommer att dröja. Det är inte en hållbar strategi att ”bara 
sitta och vänta”. 

Vad gäller planberedskap i form av kommunalt fram-
tagna detaljplaner som kan aktualiseras när efterfrågan 
uppstår är såväl de kommunala intervjupersonerna som 
näringsliv överlag mycket tveksamma. Planberedskap är 
viktigt men förutsättningarna för planering och genom-
förande har förändrats. Analogt med dessa förändringar 
måste också formerna för förberedelser utvecklas om de 
ska vara effektiva. I nästa avsnitt diskuteras vad inter-
vjupersonerna ser som ändamålsenliga former för att 
påskynda planeringsprocessen.

4.4.2	Från	planberedskap	till	spelplan
Intervjupersonerna, såväl de offentliga som de privata, 
betonar att allt för lång tid går från det att en exploate-
ringsidé väcks till dess den kan realiseras. Samstämmigt 
framhåller man som angeläget att skynda på planerings-
processen. Frågan är dock vad som är en framkomlig väg. 
Som nämnts anser inte intervjupersonerna att i förväg 
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preparerade detaljplaner är lösningen. Tanken att kommu-
nerna under lågkonjunktur skulle ägna kraft åt att ta fram 
detaljplaner som sedan snabbt ska kunna förverkligas när 
högkonjunkturen inträder, må låta intellektuellt bestick-
ande, men är i realiteten inte möjligt eller i vart fall inte 
effektivt. En detaljplan är ofta och i hög grad en färskva-
ra. En aldrig så välförankrad detaljplan kan på bara några 
år bli förlegad, exempelvis beroende på värderingsföränd-
ringar hos målgruppen för planen, omvärldsförändringar 
i samhället eller bebyggelseförändringar i omgivningen 
som påverkar förutsättningarna för det detaljplanelagda 
området. 

Vad flertalet intervjupersoner förordar är istället att 
fokus vad gäller planberedskap flyttas till en högre geo-
grafisk nivå. Med stöd i kommunens översiktsplan kan 
som regel ett antal potentiella utvecklingsområden iden-
tifieras. Det är utvecklingsmöjligheterna i dessa områden 
man bör fokusera på. Vad som förordas är alltså en form 
av fördjupad översiktsplan i vilken kommunen tillsam-
mans med andra berörda aktörer, exempelvis markägare, 
marknyttjare, och byggföretag formulerar principer för 
exploatering. Dessa principer skulle sedan kunna utgöra 
stommen i en spelplan för kommunal utveckling. Dessa 
principer ska grundas på överväganden i översiktsplanen 
och behandla frågor av typ; Vilka verksamhetsbehov kan 
området tillgodose? Vilka restriktioner för utveckling kan 
finnas (exempelvis i form av bevarandekrav)? Samt hur 
ska det aktuella området knyta an till omgivande områ-
den? Ett sådant arbete skulle i sig vara tidsbesparande 
när väl bebyggelseefterfrågan tar fart. Huvuddragen för 
utveckling skulle vara fastlagda och detaljplanearbetet 
skulle kunna bedrivas fokuserat och ha förutsättningar att 
bedrivas under en kortare och koncentrerad tidsperiod. 

Intervjupersonerna påtalar att det gemensamma 
arbetet med att ta fram fördjupningar av översikts-
planen rymmer ytterligare en möjlighet att påskynda 
planeringsprocessen. Enligt PBL och planeringspraxis 
ligger mycket av förankringsarbetet av ett projekt under 
detaljplaneringen, ofta med en tyngdpunkt förlagd till 
de faser i processen som rör utställning och samråd. 
Här menar intervjupersonerna att det finns skäl till ett 
omtänk. När ett detaljplaneförslag kommit till samrådsfa-
sen är det långt gånget. Mycket tid och resurser har lagts 
ned. Detta betyder två saker. För det första finns, om än 
ej formella så informella, låsningar som innebär att det 
många gånger är svårt att vinna gehör även för välgrun-
dade och konstruktiva synpunkter. För det andra, om 
ett planförslag förändras mer än marginellt under sena 
delar av detaljplaneprocessen är sådana förändringar ofta 
förenade med avsevärda kostnader för att omarbetningen 
av förslaget. Av detta skäl förordar intervjupersonerna att 
de fördjupade översiktsplaner, som förordats ovan, har 
förankring som en väsentlig ingrediens. Det är i det tidiga 
skede, då den fördjupade översiktsplanen tas fram, som 
det finns reella möjligheter att avlämnade synpunkter 
och framförda idéer kan beaktas. Detta är givetvis ingen 
garanti för att inte besvär och överklaganden kommer att 
dyka upp senare under processen, men det faktum att pla-

nen är kommunicerad och väl förankrad i tidigare skeden 
gör det lättare att hantera sent inkomna invändningar. Inte 
minst för den lokala politiska hanteringen av planen 

4.4.3	Att	förena	snabbhet	och	demokrati
Ett problem som framhålls i stort samförstånd i fallstu-
dierna är alltså att tidsåtgången från det att en exploa-
teringsidé väcks till dess den realiseras är allt för lång. 
Inte sällan framställs detta som ett olösligt dilemma där 
exploatörer vill bygga ”genast” medan kommunen anser 
att ”demokratin måste ha sin gång” och att man måste ac-
ceptera att detta tar tid. Fallstudierna och intervjuerna ger 
vid handen att skillnaden i perspektiv inte är statisk eller 
given. Två vägar för att minska klyftan mellan intresset 
att komma till snabb byggstart och ambitionen att infor-
mera och förankra kan urskiljas. 

Den första handlar om att öppet kommunicera den 
spelplan som diskuterats ovan. Genom att göra den 
process som föregår antagandet av ”spelregler” transpa-
rent och inbjudande för olika intressenter har behoven av 
information och förankring i hög grad tillgodosetts. En 
slutsats från fallstudierna är att en sådan framflyttning av 
informations- och förankringsaktiviteter till tidiga skeden 
av processen skulle innebära demokrativinster. Argumen-
ten bygger här på att möjligheterna att utöva inflytande 
är större ju tidigare i processen de aktualiseras och att 
synpunkter som kommer in sent i processen (såsom gäl-
lande lagstiftning föreskriver) sällan leder till förändring, 
eftersom strukturbildande beslut i realiteten redan är fat-
tade, även om de rent formellt måste antas politiskt innan 
de får juridiska rättsverkningar. 

Ett annat sätt att snabba upp tidsåtgången från idé till 
genomförande är mer genuint administrativ. I fallstu-
dierna framhålls tämligen unisont att kommunernas 
planberedskap ofta lämnar mycket i övrigt att önska. Två 
konkreta argument kan artikuleras med stöd i våra fall-
studier. Det första är att utveckla kommunens översiktliga 
planering för delområden inom vilka efterfrågan på för-
ändrad markanvändning är sannolik. Den tidigare efter-
lysta spelplanen för utveckling spelar här en nyckelroll. 
Om en sådan spelplan finns på plats finns goda förutsätt-
ningar att parallellt bedriva en aktiv planberedskap och 
att minska tidsåtgången från det att en exploateringsidé 
väcks tills det den kan realiseras. Med samma logik argu-
menteras i fallstudierna för att kommunerna bör använda 
konjunktursvängningarna i syfte att öka effektiviteten i 
planeringsprocessen. Enligt intervjupersonerna ses inte 
sällan en konjunkturnedgång, med åtföljande minskning 
av byggandet som en signal till kommunen att i motsva-
rande grad dra ned planförberedande arbeten. Ett tvek-
samt förhållningssätt enligt intervjupersonerna. Det är 
just under en nedgång i byggkonjunkturen som kommu-
nen har möjlighet att fylla begreppet planberedskap med 
seriöst innehåll, att utveckla strategier för innehåll och 
samband i utvecklingsområden som kommer att utsättas 
för bebyggelseönskemål när konjunkturen vänder.
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4.5 långsiktiga sPelregler  
–  att hantera osäkerhet

4.5.1	Långsiktiga	spelregler
I intervjuerna uttrycker många det som otillfredsställande 
att det – översiktsplanen till trots – ofta finns en genuin 
osäkerhet om hur kommunens utveckling kommer att 
gestaltas. Oklarheten handlar inte minst om de strategiska 
vägval som ska göras med avseende på bebyggelseut-
veckling; struktur, utbyggnadsprinciper och mekanismer 
för att skapa harmoni mellan olika delområden. 

Många av intervjupersonerna, inte minst på den kom-
munala sidan,  är tveksamma till den praxis som idag är 
vanligt förekommande. Enligt dessa kritiker är mycket av 
den utveckling som sker baserad på beslut om enskilda 
projekt snarare än på strategiskt baserade beslut om 
bebyggelseutveckling. Grundproblemet är att enskilda 
projekt, oavsett hur bra de är i sig själva, sammantagna 
kan skapa en bristfällig helhet. Ett möjligt sätt att hantera 
denna problematik är att, kommunen i samråd med be-
rörda aktörer och, om så behövs med stöd i konsultmed-
verkan, tar fram en spelplan för långsiktig bebyggelseut-
veckling. Det handlar här på intet sätt om att detaljreglera 
markanvändningen eller att ta ställning till enskilda 
projekt eller propåer från potentiella byggherrar. Snarare 
är syftet att skapa en spelplan som i principiella termer 
redovisar markanvändningen i olika delområden men 
också hur dessa delområden ska samspela med varandra. 
Ytterst uttrycker flera intervjupersoner det som angeläget 
att kommunen formulerar sina tankar om utbyggnad i 
form av en vision som sedan ges formen av en spelplan 
för stadsutveckling där strategier formuleras. En sådan 
vision och spelplan skulle ge andra aktörer tydliga signa-
ler om kommunens viljeinriktning och därmed utgöra en 
plattform för samtal om önskvärd och möjlig utveckling. 

Som illustrationer till detta resonemang nämns 
både regional kärna Täby-Arninge och Norrortsleden. 
Utpekandet av Täby-Arninge som regional kärna skapar 
förutsättningar för utveckling. Om Täby galopp flyttar 
sin verksamhet skapas än bättre möjligheter att skapa en 
geografiskt sammanhållen kärna. Dessa potentialer låter 
sig dock inte infrias med automatik. En viktig förutsätt-
ning är att kärnområdet utvecklas på ett sådant sätt att de 
olika geografiska delområden som ingår i kärnan verk-
samhetsmässigt och fysiskt integreras. Detta måste i sin 
tur ske på ett sådant sätt att de stärker och kompletterar 
varandra. Om så inte sker finns en inte obetydlig risk att 
delområden i kärnan kommer att utvecklas som öar utan 
funktionella och andra relationer till varandra. I ett sådant 
perspektiv skulle de förväntningar och förhoppningar 
som ställs till Täby-Arninge som regionala kärna leva 
farligt. I fallet Norrortsleden skulle på motsvarande sätt 
vinster kunna göras om de berörda kommunerna sam-
ordnade de exploateringsmöjligheter som öppnats i och 
med ledens tillkomst. Möjliga vinster ligger bland annat 
i bättre underlag för kollektivtrafik samt för kommersiell 
och kommunal service.

Den förordade spelplanen skulle således, enligt 
förespråkarna, skapa förutsättningar till synergivinster 

genom att bebyggelseutvecklingen samordnas, såväl med 
avseende på verksamhet i olika delområden som med 
avseende på integrationen och kommunikationen mellan 
olika delområden. 

4.5.2		Stabilitet	över	mandatperioderna
I intervjuerna med såväl näringslivsföreträdare som kom-
munala företrädare framhålls som angeläget att kommu-
nen etablerar tydliga spelregler. En viktig dimension av 
denna problematik rör osäkerhet om den politiska viljan 
att realisera planerade och beslutade utvecklingsplaner. 
När intervjupersonerna utfrågas om denna problematik 
framtonar en dubbel bild. Å ena sidan finns kommunen 
”som vet vad man vill”. Det finns en utvecklingsstrategi 
som ligger till grund för beslut om markanvändning och 
denna kommer att ligga fast under nästa mandatperiod, 
oavsett utgången i valet. Å andra sidan förmedlas bilden 
av kommuner ”som man inte vet vart de är på väg”. Här 
refereras till kommuner där ett eventuellt majoritetsskifte 
är liktydigt med osäkerhet om vilken utvecklingsstra-
tegi kommunen då kommer att välja om den politiska 
majoriteten skiftar. En rationell ryggmärgsreflex kunde 
vara att säga  att det förstnämnda förhållningssättet är 
perfekt och det andra förkastligt. Men så enkel är inte 
tillvaron. Om vi bejakar den parlamentariska demokratin, 
så kan det ju faktiskt vara så att det finns en djupgående 
ideologisk konflikt mellan den politiska majoriteten och 
den politiska minoriteten, som innebär att respekten för 
demokratin förutsätter att ett nytt vägval måste ske om 
den politiska majoriteten skiftar. 

Fallstudierna och intervjuerna ger dock belägg för 
att denna typ av grundläggande ideologiska klyftor är 
relativt ovanliga i frågor om strategier för stadsbyggnad. 
Det kan finnas enskilda delfrågor som är ideologiskt kon-
fliktladdade, som till exempel upplåtelseformen för ett 
tillkommande bostadstillskott, men om de breda pensel-
dragen råder konsensus. 

Vår slutsats från fallstudier och intervjuer är att det 
är angeläget att kommunen i sin spelplan för långsiktig 
utveckling tydligt anger kring vilka utvecklingsfrågor 
det råder politisk konsensus men också kring vilka 
frågor det finns ideologiska meningsmotsättningar och 
där kommunens viljeinriktning kan komma att föränd-
ras vid ett majoritetsskifte. Ett sådant förhållningssätt 
skulle innebära två uppenbara fördelar. För marknaden 
skulle det innebära att benägenheten att investera många 
gånger skulle öka, och risken för förgävesplanering och 
förgävesprojektering skulle minska. För kommunen 
ligger fördelen i att man blir trovärdigare som aktör, och 
enligt förhandlingsteorin stärker man också sin ställning i 
förhandlingen med andra parter genom att man kan agera 
med större tydlighet om mål och viljeinriktning. 

4.5.3	När	konjunkturen	viker
En fråga som återkommer i intervjuerna är hur man ska 
hantera osäkerheter och problem som uppstår i samband 
med konjunkturnedgångar. Denna problematik kan ges en 
typisk illustration men hjälp av fallet Sollentuna centrum. 
Under tidigt 1990-tal ingick kommunen ett avtal med ett 
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byggföretag om att centrumområdet skulle kompletteras 
med ett konserthus som fysiskt och funktionsmässigt 
skulle anknyta till och stärka såväl Sollentunamässan 
som Sollentuna Centrum. När luften gick ur byggmarkna-
den i 1992 skrinlades planerna. När sedan konjunkturen 
vände hade omvärldsförutsättningarna förändrats på ett 
sådant sätt att det inte längre ansågs kommersiellt möjligt 
att genomföra projektet. Detta exempel är långt ifrån 
unikt. I flera av intervjuerna omvittnas liknande exempel, 
ofta med åtföljande irritation och frustration som epilog. 
På ett intellektuellt plan förstår intervjupersonerna på den 
offentliga sidan att ett projekt svårligen kan genomföras 
om det inte finns marknadsmässig efterfrågan. Samtidigt 
är det svårt att hantera frågan på den lokala hemmapla-
nen. Projektet ifråga har ofta omskrivits i media och det 
finns ett förväntningsvärde i kommunen. I det läget är 
det som lokal beslutsfattare lätt att oförskyllt hamna i en 
svekdebatt. Några intervjupersoner framhåller att det i 
denna situation kan kännas frestande att utmåla byggher-
ren som boven i dramat. Lösningen på problemet kan 
formuleras enkelt men är svårt att hantera i praktiken. I 
avtal och överenskommelser bör finnas en passus som 
säger att förverkligande förutsätter att det finns en mark-
nadsefterfrågan på det aktuella projektet. Fördelen med 
ett sådant villkor är att det klargör ansvarsfrågan mellan 
kommun och byggare. Nackdelen är att det skapar en 
osäkerhet kring projektet som innebär att det kan komma 
att ifrågasättas eller i vart fall omges med en osäkerhet 
som påverkar negativt. Om parterna anser att nackdelarna 
med ett formaliserat villkor om genomförande överväger 
fördelarna, så finns skäl att som ett minimum informellt 
tydliggöra villkoren för genomförande. Förutsättningarna 
för att sådana informella överenskommelser ska vara 
meningsfulla handlar i hög grad om tillit, dvs. parternas 
kunskaper om och förtroende för varandra.
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Om man summerar de erfarenheter av samverkan som 
vunnits genom fallstudierna och intervjuerna framtonar 
en mångfacetterad bild. I vissa lägen borde samverkan 
vara självklar. Alla berörda parter har något att vinna. 
I andra fall är samverkan mer problematisk, fördelarna 
finns där, men samtidigt finns det intresseskillnader som 
innebär att enskilda aktörer kan känna sig tveksamma till 
att delta. Med ledning av vad som kommit fram i studien 
diskuterar vi nedan tre förhållningssätt till samverkan i 
stadsbyggandet.

5.1 att samarbeta eller inte  
–  det är frågan

En summering av fallstudierna visar med all tydlighet 
att begreppet samverkan är problematiskt. I intervjuerna 
uttrycker intervjupersonerna att det finns en vilja att sam-
arbeta. Men trots denna allmänna välvilja så uppstår inte 
samverkan i den praktiska verkligheten. I samtliga fall 
men allra tydligast i fallet regional kärna i Täby-Arninge, 
sätts den positiva grundinställningen, att samarbete är 
bra, på prov  när den konfronteras med verkligheten. I 
samtalen med intervjupersonerna omvittnas hur viljan att 
samarbeta successivt eroderas i takt med att man förstår 
att samverkan också innebär uppoffringar. I intervju-
erna bejakar alla intervjupersoner initialt utpekandet 
av Täby-Arninge som regional kärna. Denna regionala 
kärna skulle kunna vara av värde för hela regionen. Så 
långt är samstämmigheten total. Men i nästa steg, när 
följdfrågan infinner sig, vad krävs för att Täby-Arninge 
ska utvecklas till en kärna? uppstår problem. Enligt 
Regionplanekontoret förutsätter skapandet av en regional 
kärna en kraftsamling för att utveckla kommunikationer, 
service, arbetsplatser och bostäder i kärnområdet. Den 
fråga som omkringliggande kommuner måste ställa sig 
är om man är beredda att prioritera Täby-Arninge även i 
de fall en sådan prioritering innebär att utveckling av en 
viss verksamhet får stå tillbaka i den egna kommunen. 
När intervjuerna summeras framtonar ett mönster; i vissa 
fall är man beredd att samarbeta även i de fall samarbetet 
medför uppoffringar i andra är man det inte. 

Slutsatsen är här förstås inte en generell rekommenda-
tion om huruvida man bör samarbeta eller inte. Snarare 
grundar vi slutsatsen i att osäkerheten om huruvida 
samarbete föreligger eller inte skapar problem. För en 
aktör som lever i förvissningen att andra aktörers uttalade 
ambition att vilja samarbeta visar sig vara mer retorik än 
verklighet blir frustrationen stor. Vår slutsats från fall-
studierna är enkel. I situation där frågan om samverkan 
aktualiseras måste berörda aktörer ställa sig frågorna: 

- Vad kan jag vinna på att samarbeta?
- Vilka uppoffringar och insatser är samarbetet förenat 

med?

5. Sammanfattande slutsatser  
och rekommendationer

Med stöd i svaret på dessa frågor finns det sedan 
starka skäl för berörda aktörer att tydligt deklarera om 
man vill samarbeta eller ej, och formulera villkoren för 
ett eventuellt samarbete. Först i det ögonblick när denna 
hemläxa är gjord finns förutsättningar att skapa värden 
genom samarbete.

5.2 samarbeten där alla kan bli  
Vinnare

Det finns många situationer där alla berörda kan bli 
vinnare i ett samarbete. Urtypen för en sådan situation 
är ett problem som alla vill ha åtgärdat, men där ingen 
enskild aktör har resurser eller makt att på egen hand 
åtgärda det. I våra fallstudier utgör både Norrortsleden 
och Sollentuna Centrum bra exempel. I fallet Norrorts-
leden har kommunerna ett starkt intresse av att leden blir 
skyndsamt byggd, eftersom den betyder en avlastning 
och miljöförbättring på de vägar som idag används för 
tvärförbindelser i Norrort. Dessutom innebär Norrortsle-
den att tillgängligheten förbättras längs vägdragningen, 
vilket innebär att nya områden möjliggörs för exploate-
ring.  I fallet Sollentuna Centrum finns det två exempel 
på samarbeten där alla parter blir vinnare. Det första rör 
själva centrum, Turebergs Torg och Turebergs park. Här 
finns flera parter som alla - om än av olika skäl - har ett 
intresse i en upprustning och uppgradering av centrum. 
Genom förhandlingar lyckas de berörda parterna Sol-
lentunahem, Steen & Ström samt Svenska kyrkan komma 
till en överenskommelse om förnyelseåtgärder och 
fördelningen av kostnaderna för dessa. Det värde som 
parterna upplever av förnyelsen överstiger de kostnader 
den är förenad med. 

Också i en annan dimension finns en vinna-vinna-
situation i Sollentuna Centrum. Det handlar om det 
bostadsbyggande som sker i anslutning till upprustningen 
av själva centrumanläggningen. Som nämnts har området 
runt Sollentuna centrum förslitits över åren, de bostads-
sociala problemen i bebyggelsen kring centrum har varit 
påtagliga och centrumanläggningen har tappat sin lyster. 
För såväl den som bygger bostäder, som för den som 
överväger en upprustning av centrum är det av central 
betydelse att visa att det man skapar också markerar ett 
nytänkande och en vändning av en negativ utvecklings-
spiral. För bostadsbyggarna (NCC, Skanska, JM och 
Sollentunahem) är det angeläget att visa att man skapar 
moderna, bra bostäder i en attraktiv miljö. För Steen 
& Ström finns samma drivkraft att visa upp ett nytt, 
modernt och tydligt nischat centrum. Poängen är att både 
bostadsbyggarna och Steen & Ström kan vinna på ett 
samarbete. Man är ömsedigt beroende av vad den andra 
parten gör. För Steen & Ström är det svårare att attrahera 
de nya kunder man riktar sig till om omgivningarna och 
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entrén till centrum ger ett förslitet och nedgånget intryck. 
Motsvarande gäller för bostadsbyggarna. Det är svårare 
att förmå potentiella kunder att köpa nyproducerade 
bostadsrätter eller teckna sig för nyproducerade hyresrät-
ter om centrum är nedgånget och oattraktivt, jämfört med 
om det upplevs som modernt och attraktivt. Också för 
kommunen har här samverkan skapat värden. Den bild 
som förmedlas genom nytillkomma bostäder och förny-
elsen av centrum bidrar till att öka Sollentunas attraktiv-
het och stärka dess varumärke. Kommunens bidrag till 
förnyelsen har rent handfast bestått i att möjliggöra bättre 
trafiklösningar (vägar har blivit stadsgator) och en allmän 
miljöförbättring i området, I dessa avseenden fungerar 
Sollentuna centrum som ett skolexempel på hur värden 
kan skapas genom samverkan. 

I den typ av situationer som beskrivits borde samver-
kan vara självklar. Det är den dock inte alltid. Fallstudi-
erna och intervjuerna pekar på två förhållanden som är 
avgörande för att realisera värdena av samverkan. Det 
första handlar om tillit och förståelse. I intervjuerna 
understryker flertalet att personfrågorna och personke-
min spelar en avgörande roll för framgång i samarbetet. 
Samtidigt uttrycker flera att de inte känner att motparten 
visar förståelse för de villkor och spelregler som gäller 
för den egna rollen. Det kan här handla om kommunala 
företrädare som inte tycker att näringslivet visar förstå-
else för den parlamentariska demokratins spelregler, eller 
om näringslivsföreträdare som anser att kommunen har 
orealistiska uppfattningar om vilka investeringar och nyt-
tigheter som kan inkluderas i en exploatering. Dessa slut-
satser från fallstudierna överensstämmer väl med andra 
erfarenheter. I en rapport om samverkan mellan kommun 
och näringsliv blir slutsatsen att ”goda organisatoriska 
förutsättningar, kunskaper och förståelse för varandras in-
tressen och villkor –utgör helt avgörande förutsättningar 
för framgångsrik samverkan” (Bernow, 2009)

Det andra handlar om att ska skapa forum och former 
för samverkan. Både de privata och offentliga partnerna 
efterlyser en arena där partner kan mötas för att helt 
informellt diskutera problem och behov samt möjliga 
åtgärder. Detta forum för dialog måste präglas av kreati-
vitet, vilket i sin tur förutsätter det första förhållandet; att 
parterna känner tillit till varandra och har förståelse för 
de skilda intressen man har att bevaka. 

Sammantaget blir slutsatsen att i denna typ av situa-
tioner finns möjligheter för parterna att skapa ömsesidiga 
vinster, men att dessa inte infinner sig med automatik. 
För att skapa och realisera värden krävs att partnerna 
utvecklar tillit och förtroende för varandra samt respekt 
för andra parters intressen.

5.3 samarbeten där det kan finnas  
Vinnare oCh förlorare

Vid sidan av de situationer som beskrivits ovan – där 
alla kan göra direkta vinster på ett samarbete finns i 
fallstudierna flera exempel på hur värden kan skapas 
genom samverkan men där vinsterna fördelas ojämnt. 
Det handlar om situationer där stora regionala nyttor och 
samhällsekonomiska vinster kan skapas men på bekost-
nad av delar av den lokala utveckling en enskild kommun 
planerar eller önskar för egen del. Men det kan också 
handla om att nyttor som skapas i samverkan fördelas 
ojämnt mellan de berörda kommunerna. 

I fallstudierna kan denna problematik illustreras med 
följande fyra exempel. 
1. I fallet regional kärna Täby-Arninge finns enligt 

Regionplanekontoret stora potentiella regionala 
vinster genom att fokusera utvecklingskraft i form av 
kommunikationer, handel, arbetsplatser och bostäder 
till service till kärnan. Fallstudierna visar att Region-
planekontorets bedömning delas av flertalet intervju-
personer, men trots det är framgången inte självklar. 
Incitamenten från omkringliggande kommuner att 
föreslå prioriteringar av kollektivtrafikutbyggnaden 
till noden Täby-Arninge är inte självklara, lika lite 
som det är självklart att kringliggande kommuner 
kommer att avstå från projekt och investeringar i den 
egna kommunen som motverkar utvecklandet av en 
kraftfull kärna. 

2. Om slutsatsen i Handelskammarens rapport Bostads-
situation Norrort är korrekt så byggs det för lite 
bostäder i norrort, trots att en ökad tillgång på bostä-
der spelar en avgörande roll för regionens fortsatta 
tillväxt. I rapporten konstateras också att byggandet 
varierar kraftigt mellan kommunerna. Samtidigt som 
vissa bygger ambitiöst ligger andra i ”länsbotten när 
det gäller bostadsbyggande” (Stockholms Handels-
kammare, 2008)

3. I intervjuerna uttrycks hos flera en oro att pågående 
och planerad utbyggnad av handel kommer att leda 
till en överetablering. Mer specifikt uttalas av några 
intervjupersoner två tänkbara scenarier: Ny- och 
överetablering kan innebära att handel tillskapas på ett 
sätt och i lägen där miljökonsekvenserna blir ogynn-
samma. Vidare påtalas som en risk att omfattande 
nyetableringar kan komma att äventyra den kritiska 
massa som kommer att krävas för att Täby-Arninge 
framgångsrikt ska kunna utvecklas till regional kärna.

4. När det gäller infrastruktur framhåller en intervjuper-
son åsikten att den snabba processen för utbyggnad av 
Norrortsleden kan relateras mer till tur än till skicklig-
het. Alla de berörda kommunerna hade ett intresse i 
utbyggnaden av leden, men vad hade hänt om en av de 
berörda kommunerna inte sett egennytta i projektet? 
De erfarenheter som redovisas ovan från Burlöv och 
Horsstensleden kan möjligen ge en fingervisning.
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Den fråga som infinner sig är: Hur kan problem av den 
typ som redovisats i punkterna ovan hanteras? Intervju-
personerna gör vitt skilda bedömningar och kommer till 
helt olika slutsatser när det gäller möjligheter att skapa 
samordning och samverkan. Det bör understrykas att de 
möjligheter som redovisas nedan inte är oförenliga. Flera 
av intervjupersonerna gör sig till förespråkare för huvud-
sakligen ett av perspektiven, men anser att detta i vissa 
lägen kan kompletteras med andra perspektiv:

I följande stycken redovisas de förslag intervjuperso-
nerna resonerat kring. 

5.4 bygg nätVerk för samVerkan 
De som förordar detta perspektiv bedömer att om frågor 
som är regionala till sin karaktär beslutas på lokal nivå så 
leder detta till suboptimeringar. Snarare än att se till sam-
mantagen samhällsnytta kommer beslut som tas på den 
lokala nivå att söka optimera den lokala nyttan. Varför 
skulle en kommun bejaka ett regionalt angeläget projekt 
om det inte ger kommunen nytta och om det samtidigt är 
förenat med någon form av nackdel, exempelvis i form 
av intrång i ett grönområde eller buller? 

En möjlig lösning som kommer ut ur detta perspektiv 
är att etablera ett kommunalt nätverk för samverkan i 
kommunövergripande frågor. Sådana nätverk finns dock 
redan för många frågor och de har inte ett rykte av att 
kunna hantera konfliktfyllda utvecklingsfrågor i effektiva 
former. Bland dem som förordar tillskapandet av kommu-
nala nätverk för att hantera kommunövergripande frågor 
finns ofta knutet uppfattningen att samverkan måste avse 
ett flertal utvecklingsfrågor. I de fall samverkan endast 
omfattar en fråga är situationen av karaktären vinna-
förlora, dvs. ju större nytta en aktör får dess större blir 
eftergiften hos en annan. Om samverkan däremot omfat-
tar flera frågor finns möjligheter att skapa vinna-vinna 
situationer. Detta resonemang bygger på föreställningen 
om kommunernas värderingar av olika frågor. En fråga 
som har högsta prioritet i en kommun kan vara av relativt 
sett mindre betydelse i en annan kommun. För en annan 
fråga kan värderingarna vara de omvända. Genom att på 
detta sätt bygga överenskommelser i form av paketlös-
ningar kan kommunerna genom samarbete skapa värden. 
Hela detta resonemang bygger på förutsättningen att 
berörda kommuner förbinder sig för att stödja de paket-
lösningar som kommer fram som överenskommelser ur 
förhandlingarna kommunerna emellan. 

5.5 skaPa en regional beslutsniVå

I intervjuerna gör sig flera personer till tolk för åsikten 
att den regionala planeringsnivån måste stärkas med 
ett beslutsfattande organ. Utgångspunkten för denna 
argumentation sammanfaller med utgångspunkten hos 
dem som förordar inrättandet av kommunala nätverk för 
samverkan, dvs. att ett lokalt beslutsfattande med nöd-
vändighet kommer att innebära suboptimerade lösningar 
ur regionalt perspektiv. Skillnaden i förhållande till de 
kommunala nätverksföreträdarna är att man här anser att 
också denna modell lätt leder fokus från det regionala till 
det lokala, och att berörda politiker som är valda på ett 
lokalt mandat hamnar i en svår roll om de ska förklara 
för sina väljare att de nu också har att bevaka ett regionalt 
intresse. Istället förordas att frågor som har en kommunö-
vergripande karaktär, exempelvis infrastrukturbyggande, 
flyttas till ett regionalt organ med beslutsbefogenhet för 
dessa frågor.
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