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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva kommunstrategiskt relevant forskning. Vi arbetar med att återföra 
nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan kom-
munföreträdare och forskare. Som en del av vår verksamhet genomför vi varje 
år en uppsatstävling, där studenter vid Linköpings universitet uppmuntras att 
delta, och det vinnande bidraget koras till ”Årets kommunuppsats”. Tävlingen 
har pågått i många år, och det finns en stor ämnesbredd i de bidrag som vun-
nit. Antalet uppsatser som har inkommit till CKS för bedömning har ökat över 
perioden med 15 uppsatser år 2000 till 24 uppsatser år 2010 och 36 uppsatser 
år 2017. 

Årets vinnare heter Ann Jansson. Hon har tilldelats priset för sin upp-
sats Gymnasieskolan i samverkan – Mellankommunal samverkan och dess  
effekter i den lilla kommunen. Detta är en masteruppsats, i statsvetenskap, 
vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Uppsatsen syftar 
till att beskriva och förklara hur samverkan som strategi för små kommuner 
är en lösning för att organisera utbildning med avseende på gymnasieskolan. 
Här studeras mellankommunala samarbeten i form av gymnasieförbund. 
Uppsatsen diskuterar de mellankommunala samarbetena utifrån resurs-
perspektiv och demokratiperspektiv och hur dessa aspekter samspelar eller 
står i motsättning till varandra. 

CKS gratulerar pristagaren och hoppas att denna uppsats ska bidra till en 
fortsatt diskussion om den angelägna frågan om hur kommuner kan erbjuda 
sina ungdomar möjligheter till gymnasieutbildning. 

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare vid Centrum för kommunstrategiska studier
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Sammanfattning
Uppsatsen Gymnasieskolan i samverkan – Mellankommunal samverkan och 
dess effekter i den lilla kommunen utforskar samarbetet mellan små kommu-
ner och deras sätt att arbeta fram en gemensam lösning för att uppnå kraven 
kommuner har som ansvariga för gymnasieutbildningen. Fokus för uppsatsen 
ligger på fyra mindre kommuner och det samarbete med andra kommuner 
som används för att nå de nationellt uppsatta målen för gymnasieskolan. Det 
teoretiska ramverket som har använts för att beskriva och förklara samarbetet, 
dess förtjänster och problem, består av nätverks- och samarbetsteorier samt 
organisatoriska perspektiv. 

Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med representanter från 
varje kommun, såväl som av dokumentation från samarbetenas början. Ma-
terialet har använts för att svara på tre frågor: den lilla kommunens roll i ett 
större samarbetsforum, varför ett samarbete är till synes nödvändigt och till 
slut vad ett sådant samarbete har för effekter. 

Slutsatserna av arbetet visar att det existerande resursberoendet mellan 
kommunerna är ett incitament för att bli medlem i ett samarbete och att 
samarbetet formas i en organisk form, vilket innebär att samarbetet speglar 
hur samhället ser ut. Det framkommer också att det näst intill är omöjligt för 
små kommuner att klara av de nationella kraven på gymnasieutbildning. Ett 
samarbete är en nödvändighet.
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Abstract
This thesis explores cooperation between small municipalities and their way of 
working together as a solution to be able to fulfil the high demands regarding 
them as responsible for  the upper secondary school. The focus of the master 
thesis is four different municipal alliances and the members of each and how 
they are managing those demands, and cooperation as a method of problem 
solving. 

The theoretical framework used in this paper consists of different aspects of 
network and cooperation theories, but also organisational perspectives. These 
views are used to explain the notions within the cooperation between the dif-
ferent municipalities. Research has been made on other types of cooperation 
intended for solving various problems and challenges that the  municipalities 
of today are forced to accept. The field referring to the secondary school and 
how the responsible authorities find ways to resolve the problems is so far 
severely lacking of research. That is why this study is needed. 

Empirical material has been collected through interviews with repre-
sentatives from the municipalities as well as from documents, mainly from the 
launch of the cooperation’s. They have been used to answer questions regard-
ing three important aspects, primarily the role of the small municipality in a 
larger alliance, secondly why the cooperation is necessary and thirdly what are 
the effects of the alliances. 

The conclusions that are made in this paper are as follows; firstly the 
existing resource dependency within the municipalities is an incitement for 
joining an alliance, secondly the cooperation’s launch in an organic form, the 
conclusions also show that both representatives and documents prove that it 
is almost impossible for, especially, small municipalities to successfully fulfil 
all of their responsibilities on their own. A partnership, or an alliance is of 
great need. 

Keywords: Cooperation, small municipality, resource shortage, collaboration, 
municipality networks
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1. Inledning
Små kommuner har länge haft en ansträngd ekonomi och resurstillgång som 
delvis grundas i demografiska förändringar och ett större ansvarsområde. Då 
det i många kommuner har funnits resursbrist samt ekonomiska svårigheter 
har kravet att kunna erbjuda gymnasieutbildning visat sig vara problematiskt 
för vissa kommuner. Det har bidragit till att kommuner söker lösningar utan-
för kommungränsen (Gossas, 2003, s. 38). 

I slutet av 1900-talet förändrades synen på hur skolan skulle organiseras. 
Från att skolan var centralstyrd av staten, till en decentralisering där kom-
munerna blev ansvariga för gymnasieutbildningen. Idag är det kommunernas 
uppgift att organisera och finansiera gymnasieskolan på det sätt som bäst ger 
professionella möjligheter att nå de statligt uppsatta målen (Jarl & Pierre, 
2012, s. 60). Med det kommunala huvudansvaret för skolan följer att varje 
kommun ska erbjuda ungdomar en likvärdig utbildning, krav som har visat 
sig svåra för vissa kommuner att leva upp till. Decentraliseringen bidrog 
till missnöje då det ansågs att kommunerna inte hade tagit det ansvar för 
målstyrningen av utbildningen som var avsett, eftersom skolresultaten inte 
nått tillfredsställande nivåer (Jarl & Pierre, 2012, s. 57). Idag är det fortsatt 
besvärligt då många kommuner inte klarar av att bistå med en gymnasieut-
bildning av god kvalitet. De kommuner som finner det problematiskt att leva 
upp till kraven som ställs är de små, ekonomiskt utsatta. Som följd har många 
kommuner sökt lösningar på de problem som uppkommer när de inte kan 
uppfylla de mål som har satts upp.

1.1 Samarbete som problemlösning
För att lösa problemen med en sämre skola och ett utvidgat ansvar har vissa 
kommuner valt att ingå samarbeten med andra kommuner för att tillsammans 
kunna erbjuda en likvärdig och god utbildning. Många kommuner har från 
början, även innan decentraliseringen, haft hjälp från andra håll där kom-
munen har köpt in sig i en närliggande kommuns gymnasieskola för att kunna 
erbjuda ungdomar en gymnasieutbildning av god bredd och hög kvalitet. 
Samhället idag är heterogent och komplext, vilket gör att styrning inte längre 
är svart eller vitt. Flera olika styrningsformer har utvecklats för att på bästa 
sätt kunna anpassas till en föränderlig samhällssektor. Vissa forskare menar 
att svårigheterna att styra är så besvärliga att ingen aktör kan göra det ensam, 
utan måste söka samarbeten för att nå upp till kravbilderna idag (Pierre & 
Sundström, 2009, s. 249). Det finns många studier om varför samverkan och 
samarbete är positivt för många aktörer, framförallt för de små kommunerna 
som tacklar svårigheterna med åldrande befolkning, ekonomiska hinder och 
brister i kompetensförsörjningen. Det existerar mycket forskning om skolan 
och väsendet kring denna. Däremot saknas undersökningar ännu om kombi-
nationen skola och mellankommunal samverkan. Flera författare och forskare 
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nämner att fenomenet samverkan måste fortsätta att behandlas, effekterna 
måste undersökas och tillvägagångsättet måste klarläggas. Den här uppsat-
sen belyser vikten av att behandla företeelsen med samverkan kommuner 
emellan när det gäller gymnasieutbildning. Baserat på dagens förekomst av 
kommunalförbund i allmänhet, och av gymnasie- eller utbildningsförbund i 
synnerhet är det av nationellt intresse att undersöka hur en sådan samverkan 
går till, vad den får för effekter och hur situationer hanteras framförallt ur den 
lilla kommunens perspektiv. 

1.2 Komplex samhällsbild och kommunernas uppdrag
Samhället idag består inte enbart av offentliga institutioner, utan komplet-
teras med förekomsten av marknader, privatiserade verksamheter och entre-
prenörer. Reformen från centralstyre till en decentralisering med flera olika 
aktörer och marknader är sedan gammalt ett faktum som delar av samhället 
har svårt att anpassa sig till. Det har diskuterats om förändringen är positiv, 
eller om utvecklingen snarare kan ses som ett avkall på demokratiska värden 
då företagsliknande strukturer kan återfinnas i en kommun. Medborgare be-
nämns oftare som kunder i ett serviceproducerande samhälle. Är det möjligt 
att sådana förändringar endast kommer utifrån resursbehov och beroende, 
eller kan det finnas andra förklaringar? Den ständigt pågående förändringen 
i samhället ses i allmänhet som en jakt på mer legitima och effektiva system 
som är bättre anpassade till de oavbrutna, reformerande utmaningarna (Pierre 
& Lundqvist, 1995, s. 13). Detta gör att kommuner ständigt söker anpassade 
lösningar i en komplicerad samhällsbild, med flera aktörer i mycket konkur-
rens, vilket i sin tur kan medföra många hinder för de ekonomiskt utsatta, 
resursberoende kommunerna. 

Utbildningsområdet är ett område som ofta ger upphov till debatter, 
från kommunaliserings- och decentraliseringsdebatten, till återförstat-
ligandedebatten, det fria skolvalet och hur Sverige ska agera för att nå 
bättre studieresultat. Kommunernas uppdrag att erbjuda en god, likvärdig 
gymnasieutbildning är något som ett antal kommuner finner omöjligt. Den 
starka statliga regleringen som kommuner måste följa, kombinerat med en 
mer konkurrensutsatt marknad till följd av det fria skolvalet gör skolan till ett 
komplext verksamhetsområde med många potentiella hinder, framförallt för 
de mindre kommunerna. Hindren kan bestå av resursbrister i form av sjun-
kande elevtal och brist på ekonomiska medel. Många stora och framgångsrika 
kommuner har inte haft problem med att erbjuda det som krävs, medan de 
mindre och ekonomiskt utsatta kommunerna har stått inför olika dilemman. 
Som följd har det varit ett måste att söka lösningar som har kunnat vara de 
kommuner till hjälp att tackla svårigheterna i utbildningssektorn. Genom den 
förändrade kommunallagen från 1991 underlättades planerandet av strate-
gier, avtalsskrivning och bildandet av samverkansfunktioner för att klara av 
högre krav och utvidgat ansvar. Idag 2017, är den politiska och samhälleliga 
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debatten annorlunda. I utbildningsområdet har Sverige sett en ökning av både 
samverkansavtal och kommunalförbund där kommuner samarbetar kring ut-
bildning för att kunna tillgodose ungdomarna med en adekvat undervisning. 
Detta beror på den alltmer komplexa skolan där många aktörer, både stat, 
kommuner, förbund och privata aktörer utgör marknaden. 

Forskningsproblemet som ska behandlas i denna uppsats är vad som 
händer för den mindre kommunen i en samverkansform som gymnasie- eller 
utbildningsförbund. Samverkan kring skolan är intressant just på grund av att 
skolan i sig är en sådan viktig samhällsfunktion. Det är angeläget att diskutera 
vad Sverige gör för att få utbildning så likvärdig och god som möjligt. Att 
undersöka hur små kommuner hanterar gymnasieutbildningen är av intresse 
för att längre fram kunna säga något både om kommunens utveckling i sig, 
men också för skolväsendets utveckling, för ungdomarnas förutsättningar till 
god utbildning.  

1.3 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och förklara hur samverkan som 
strategi för små kommuner är en lösning för att hantera utbildningsfrågor 
samt definiera vilka hinder och möjligheter de små kommunerna ställs inför i 
en mellankommunal samverkan kring gymnasieutbildningen. Avsikten är att 
undersöka detta genom en jämförande undersökning av små kommuner som 
ingår i mellankommunala samarbeten i form av gymnasieförbund.

Uppsatsen består av fyra frågeställningar:
• Vad är de små kommunernas roll i den mellankommunala samverkan 

som är i gymnasie- eller utbildningsförbunden? 

• Vad är de små kommunernas incitament för att ingå i en samverkan?

• Hur upplever kommunföreträdarna att samverkan fungerar? Vilka 
hinder och vilka möjligheter finns?

• Vad får samverkan för effekter?

De kommuner och förbund som undersöks är Borgholm och Torsås, med-
lemmar i Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ragunda kommun i Jämtlands 
Gymnasieförbund, Nordanstig kommun i Hälsinglands Utbildningsförbund 
samt Askersunds och Laxås kommuner i Sydnärkes Utbildningsförbund. I 
uppsatsens begynnande var målet att få samtal med två kommuner i varje för-
bund, men på grund av svårigheter att få kontakt med vissa kommuner inom 
tidsramen fick en kommun i två förbund vara nog. Studien bygger främst på 
samtalsintervjuer med kommunrepresentanter och kvalitativa innehålls-
analyser av dokument. Analysen av frågeställningarna tar sin utgångspunkt i 
teorier om resursberoende, governance och organisationsteori.   
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1.4 Disposition
I kapitel 1 redogörs en bakgrund till forskningsproblemet som mynnar ut i ett 
syfte med frågeställningar. Efter det inledande kapitlet följer ett mer djupgå-
ende bakgrundskapitel som förklarar händelseförloppet i modern tid, fram 
till problembilden som finns idag. Kapitel 3 innehåller tidigare forskning som 
visar vilken typ av litteratur som understödjer uppsatsens ämne och innehåll. 
Kapitlet är indelat i avsnitt där samverkan och samarbeten diskuteras, i kon-
text med kommunernas förstärkta ansvar. Kapitlet om tidigare forskning ger 
en inblick i motiveringen av det valda ämnet, vad som har studerats tidigare 
och var det finns luckor. Vidare förklaras de teoretiska utgångspunkterna 
som används genomgående i arbetet i ett eget kapitel, kapitel 4. Metod och 
material behandlas i kapitlet efter, av den enkla anledningen att den naturligt 
kan förklaras efter teorigenomgången. Direkt efter genomgås empirin, med 
de respektive gymnasieförbunden presenterade, för att sedan följas av det 
material som har inhämtats via dokument och intervjuer. Kapitel 7 utgör ett 
analyskapitel, där en diskussion äger rum kring de resultat empirin har gett 
och vilka svar som visats. Efter en diskussion kan slutsatser dras, och därför 
är efterföljande kapitel ett slutsatskapitel, kapitel 8, där också reflektioner 
och diskussion om frågor som har dykt upp, framtida forskning och vad som 
kunde gjorts annorlunda behandlas.
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2. Bakgrund och händelseförlopp  
Sedan kommunaliseringsreformen 1991 har skolväsendet förändrats, krav och 
ansvar har förflyttats från statlig nivå till kommunnivå. Den svenska staten 
beslutar om de mål, läroplaner och kursplaner som ska gälla i Sverige för sko-
lan. Dessa uttrycks i skollagen. Kommunaliseringen av skolan 1991 innebar 
att olika ansvarsområden och däribland huvudmannaskapet för skolan över-
fördes från staten till kommunerna. Tolkningar och genomförande av målen, 
läroplanerna och kursplanerna har därmed flyttats över till kommunerna 
eller de potentiella privata huvudmännen för skolan. Varje kommun ska ha en 
fastställd skolplan som tydligt visar hur kommunen ska uppnå de nationella 
målen genom de åtgärder som har bestämts av kommunfullmäktige (Thelin 
Andrae & Solstad, 2005, s. 51). När staten specificerar och definierar mål för 
skolan formar de normer och styrsignaler som de kommunala och profes-
sionella aktörerna ska agera efter. De nationella politiska aktörerna överlåter 
genomförandet till kommunerna, som vart tredje år underställs granskning 
av tillsynsmyndigheten för att bekräfta att skolorna arbetar mot de nationella 
målen som satts upp. De nationella målen må komma från staten, men några 
regler som säger att staten ska tillskjuta kommunen resurser finns inte (Jarl & 
Pierre, 2012, s. 17). 

Kommunerna har ett stort självstyrande ansvar då de organiserar sin 
verksamhet själva, utefter de riktlinjer som staten sätter upp. Självstyret i 
sig är betydelsefullt och väsentligt för att kommunerna ska kunna utföra 
de uppdrag som åligger dem och för de framtida utmaningar som kan upp-
dagas (Häggroth & Andersson, 2012, s. 67). Den pågående utvecklingen i vårt 
samhälle bidrar till ökad heterogenitet och komplexitet. Med självstyret och 
det utökade ansvaret blir kommunernas roll allt viktigare. Med det fria valets 
införande på skolområdet försvårades en centraliserad styrning av skolan och 
gjorde decentraliseringen till ett faktum. Statens chanser att styra både den 
kommunala skolan och de olika friskoleformerna som bildades, försvagades 
kraftigt, med följd att kommunernas ansvar ökade (Jarl & Pierre, 2012, s. 19). 

Trots statens svagare reglering och svagare påverkan, är den långt ifrån 
försvunnen. Det finns tre tydliga typer av styrning som sker från staten. För 
det första den juridiska styrningen som består av lagar, förordningar och 
överhuvudtaget rättsligt bindande föreskrifter från de politiska organen på 
den statliga nivån. För det andra den ideologiska styrningen som är av en 
mer indirekt art och kan ske på flera olika sätt. Det kan innebära mål och 
resultatstyrning där staten utformar olika mål som ska vara ledmotiv för 
innehållet i olika verksamheter (Jarl, Kjellgren, & Quennerstedt, 2012, s. 29). 
Styrningen kan också ske utifrån en ekonomisk vinkel genom tillförandet eller 
nedskärningen av ekonomiska medel. Detta innebär att staten kan välja att 
ekonomiskt finansiera de verksamheter de vill satsa på, men också dra in bi-
drag och stöd ifall verksamheten eller arbetet inte är till belåtenhet (ibid s. 31). 
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Styrningen har de senaste decennierna förändrats och omformats, vilket 
innebär att även skolväsendet och det omgivande klimatet kring det har änd-
rats vilket är gemensamt med andra sektorer. År 2010 reviderades skollagen 
och kom att omfatta de fristående skolorna som tidigare hade stått utanför 
vissa delar av skollagen. Det blev bestämt att hela utbildningsväsendet skulle 
regleras på samma sätt och följa samma regler och lagar (Jarl, Kjellgren, & 
Quennerstedt, 2012, s. 31). Krav på uppföljning, utvärdering och följande av 
läro- och kursplaner ingick i reformen. Om en elev väljer att gå i en fristående 
gymnasieskola ska hemkommunen ge ekonomiska resurser i form av inter-
kommunal ersättning, vilket betyder att den kommun som antagit en elev 
från en annan kommun till ett nationellt program ersätts den kommunen av 
hemkommunen för eleven (ibid s. 32). 

Målet med gemensamma mål och regler, utifrån den tidigare centralise-
rade styrningen, var likvärdighet. Tanken var att alla skolor, oavsett geografiskt 
område skulle vara lika bra och erbjuda en god utbildning. Gemensamhet 
och likvärdighet var ledord och om kommunerna fick ansvaret skulle likvär-
digheten försvinna eftersom de då skulle kunna utforma skolan utefter sina 
respektive önskemål (Quennerstedt, 2012, s. 54). Vid den decentralisering 
som kom framlades det positiva med en förskjuten makt. Kommuner fick 
möjlighet att skapa en mer lokalt förankrad skola, anpassad till kommunens 
förutsättningar. Detta nya maktperspektiv kallas en individorienterad de-
mokratisyn då utgångspunkten ligger hos individen och dess möjligheter att 
påverka sin omgivning och de förhållanden som denne befinner sig i. Olikhet 
och mångfald blev istället de nya ledorden, och därmed blev också valfrihet 
viktigt (ibid s. 55). Föräldrar och barn blev inbjudna att välja utbildning efter 
egna önskemål och förutsättningar (ibid s. 56). 

För små kommuner innebär det ökade utbildningsansvaret, det fria skol-
valet och mindre elevgrupper svårigheter att på egen hand kunna genomföra 
de åtaganden samhället kräver, ett förhållande som samtidigt gör det lättare 
att förstå motiv och incitament för samverkan. Denna bakgrund blir klargö-
rande för vilken samhällsstruktur som drivit fram små kommuners behov av 
samarbete för att klara av att ensamma bedriva gymnasieutbildning. 
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3. Tidigare forskning
I detta kapitel kommer bakgrunden utvidgas och behandla tidigare relevant 
forskning för den här uppsatsens ämnesområde. Samverkan, olika former av 
samverkan, samverkan för små kommuner samt samverkan inom utbildnings-
sektorn är avsnitten kapitlet består av. 

3.1 Samverkan
Redan 1995 kom forskning som redogjorde för kommunernas förändrade 
situation till följd av en alltmer marknadsinriktad omgivning, och hur kom-
munerna utvecklade och använde anpassnings- och utvecklingsstrategier för 
att klara av utmaningarna med minskade ekonomiska resurser och ökade 
kostnader (Pierre & Lundqvist, 1995, s. 7). Det konstaterades redan 1991 
att många kommuners svar på utmaningar var reformer och förändringar 
i organisationsstrukturen (ibid s. 8). Kommunala samarbeten är en sådan 
förändring.  

Samarbeten mellan kommuner har funnits länge i Sverige. Sedan 1991 års 
kommunallag inrättades har kommunernas sätt att samarbeta på varit mycket 
viktigt inte minst för de mindre kommunerna med mindre resurser. De små 
kommunerna har länge känt av en åldrande befolkning med större servicebe-
hov, och för att den krympande ekonomin inte ska förfalla har samverkan eller 
samarbete varit nödvändigt. Samarbetet har genomförts både i formella och 
icke-formella, mer vaga, former (Nergelius, 2013, s. 11). 

Samverkan och samarbete innebär att kommuner väljer att arbeta gemen-
samt i någon verksamhet tillsammans med andra kommuner. Om ett sam-
arbete fungerar kan detta innebära att resurserna som kommunerna besitter 
används på ett mer effektivt sätt, samt att den service som kommunen erbju-
der blir bättre (Erlingsson, Syssner, & Ödalen, 2015, s. 11). Joakim Nergelius, 
professor i rättsvetenskap, har studerat demokratibegreppet och maktdelning 
i kontext med kommuner och påtalar att det är viktigt att lyfta diskussionen 
om samarbeten mellan kommuner. Vad behöver vi samarbeta om (Nergelius, 
2013, s. 11)?    

I ”Kommunen som nätverksaktör” (Gossas, 2003) diskuterar Gossas den 
historiska och den framtida kommunen och de arbetssätt de har haft och har 
samt på vilka sätt de kan och behöver samarbeta på. Samarbete behöver inte 
endast vara mellan två aktörer utan kan ske i nätverk och på flera nivåer, både 
vertikalt och horisontellt. Idén om nätverk och samarbete kan bidra till att 
förstå det potentiella samarbetet mellan kommuner och andra aktörer, samt 
ge insikter om hur något sådant skulle kunna initieras och varför. Vilka verk-
tyg som behövs och vad det finns för anledningar att vilja arbeta i ett nätverk 
behandlar Gossas i en senare studie (Gossas, 2006), men denna belyser också 
vilken roll staten har i kommuners handlande. 
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Olika governancebegrepp och styrningssystem har legat till grund för hur 
många ser på hur de moderna kommunerna fungerar. Stig Montin och Mikael 
Granberg i Moderna kommuner (Montin & Granberg, 2013) diskuterar hur 
Sveriges kommuner har förändrats och förnyats och hur kommunerna ut-
vecklas och utmanas. De talar om nätverk och samverkan i termer av ”network 
management”, något som underlättar för kommunerna att samverka för att 
möta eventuella kommande svårigheter i ett förändrat Sverige. För att kom-
munernas handlingsutrymme ska främjas menar de att staten ska stödja och 
möjliggöra samverkan med både företag, andra kommuner och föreningar 
(ibid s. 30). Motiven för nätverksaktörer att ingå i samverkan grundar sig i ett 
resursberoende. Beroende på vilka aktörerna är ändrar sig också vilka resurser 
det handlar om (Gossas, 2006, s. 39). 

Studier rörande samarbeten vs sammanslagningar och dess fördelar 
respektive nackdelar, har bland annat behandlats av Joakim Nergelius i; 
”Samarbete vs Storkommuner” (Nergelius, 2013). I studien bearbetas de ideo-
logiska skiljelinjerna i kontext med kommuners utveckling och vilka åtgärder 
som väljs för att förbättra och förändra (ibid s. 20). I detta sammanhang har 
demokratiaspekten också behandlats för att kunna utröna om det finns något 
sätt att förstärka demokratin i kommunen. Det poängteras att det är viktigt 
att lyfta en diskussion kring samarbeten för att kunna avgöra vad Sveriges 
kommuner behöver och hur de kan samarbeta mer eftersom det förväntas 
att kommunerna kommer bli mindre, och antalet mindre förväntas bli fler. 
År 2020 kommer kommuner med mindre än 10 000 invånare vara 100 till 
antalet, och cirka 115 år 2030, samtidigt som befolkningsmängden blir större 
i storstadsregioner (ibid s. 7). 

Det diskuteras om vad som faktiskt är den bästa lösningen för kommuner, 
som de ser ut idag. Är det sammanläggningar eller samarbeten som ger mest 
effekt (Nergelius, 2013, s. 12)? Vad är fördelarna och nackdelarna med sam-
verkan och vad görs det för vinster och förluster i sammanslagningar (ibid s. 
9). 

3.2 Former av kommunal samverkan
I diskussionen om samarbeten är det viktigt att se på vad som görs och har 
gjorts i den arbetsformen. En kommun kan samverka med en annan genom 
avtal, gemensamma nämnder eller via ett kommunalförbund. Tanken med 
samarbeten är att det ska vara ett effektivt sätt att göra ett arbete utan att an-
vända stora medel. Det kan vara ett ytterst informellt samarbete med endast 
en vidgad diskussion, därmed kan samarbeten och samverkan också ske i mer 
informella termer såsom nätverk (Nergelius, 2013, s. 8). Så i vilka fält kan 
mellankommunala samarbeten ske? Nergelius påpekar att det är principiellt 
möjligt i alla sektorer som kommunen har ansvaret för och att de materiella 
begränsningarna egentligen inte finns (ibid s. 23). Ett kommunalförbund 
fungerar ungefär som en kommun, och kallas oftast specialkommun. Till 
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kommunalförbundet läggs oftast uppgifter över som de inblandade medlem-
skommunerna vill göra gemensamma. Detta innebär att kommunalförbundet 
blir huvudman för verksamheten som kommunerna samverkar om. En 
förbundsordning upprättas för att reglera frågor om de förhållanden som 
råder mellan de kommuner, eller landsting som har gått med i samarbetet. 
Förbundsordningen är till för att lösa både formella och praktiska problem, 
som till exempel kostnadsfördelningen och hur den rättvist ska delas mellan 
medlemmarna (Agnevik, 2009, s. 84). Tre olika sätt kan användas för att orga-
nisera förbundet, antingen genom att inrätta en förbundsdirektion, en styrelse 
eller fullmäktige. Precis som för en vanlig kommun och ett vanligt landsting 
gäller offentlighetsprincipen i förbundet. Allmänheten ska ha samma möjlig-
het till insyn i specialkommunens verksamhet som i den vanliga kommunen 
(Agnevik, 2009, s. 80). Regelverket ändrads 1998 och gjorde det betydligt 
enklare för kommuner att bilda förbund, delvis på grund av minskningen av 
regler om själva bildandet, delvis för att det blev lättare att organisera förbun-
det utefter verksamhetens och medlemmarnas behov (ibid s. 81). I mitten av 
1980-talet existerade 19 kommunalförbund och år 2007 räknades 94 stycken 
(Anell & Mattisson, 2009, s. 10). Av de kommunalförbunden är det en liten 
del som har ett gymnasieutbildningsfokus, åtta stycken mätt 2009. Sedan 
dess har dock några förbund avvecklats, och några kommit till. Det ökande 
antalet av kommunalförbund visar hur förändringarna i kommunansvar och 
uppgifter påverkar kommunernas vilja och förmåga att samverka (Agnevik, 
2009, s. 82). 

Det förekommer olika incitament för att gå med i ett samverkansprojekt. 
Resursutnyttjande, som går ut på att utnyttja de gemensamma resurserna 
som finns tillgängliga. Resursmobilisering, som innebär att locka resurser till 
kommunerna för att de ska bli fler. Det finns också incitament som resurs-
bevarande, vilket innebär att bevara resurser främst från den naturliga miljön. 
Som det ser ut nu verkar det som om samverkan inom resursutnyttjande är 
vanligast och längst framkommen på grund av att ett gemensamt utnyttjande 
av resurser fungerar som ett plussummespel där kommunerna sparar pengar 
på ett enkelt sätt och kan effektivisera genom att dela verksamheter (skola, 
kollektivtrafik, räddningstjänst). Med samma förklaring är resursmobilise-
ring ovanligast eftersom det fungerar som ett nollsummespel. Vid en sådan 
mobilisering står alltid kommunen sig själv närmast och kan när som helst 
dra sig ur om det skulle behövas och på grund av det är den typen av sam-
verkan informell men har ett symboliskt värde i till exempel marknadsföring 
av de inblandade kommunerna (Gossas, 2006, s. 39). Oftast är det av ratio-
nella och ekonomiska skäl som en kommun går in i ett kommunalförbund. 
Jämfört med andra samverkansformer kan kommunalförbunden ge ett större 
inflytande och uppfylla demokratikrav och möjligheter till en löpande politisk 
styrning. Effektiviteten anses vara ganska hög, framförallt i det fall förbundet 
styrs av en direktion. Kommunalförbundsformen lämpar sig särskilt väl vid de 



20

tillfällen då kommuner vill lämna över ett ansvar, driften och utvecklingen av 
en verksamhet som från början har blivit tilldelad kommunerna eller lands-
tingen (Agnevik, 2009, s. 83).    

Definitionerna av sådana samarbeten, påtalar Nergelius, är ofta till en 
början otydliga och ganska informella i sin utformning. Det som till synes 
växer fram är självreglerande former och system som skapar möjligheter för 
en rörlig anpassning, där behoven får styra, alltså ett ”bottom-up” system 
(Nergelius, 2013, s. 21). Detta kan vara både positivt och negativt. Positivt för 
att anpassning sker utifrån behov, negativt för att gränsdragningen mellan 
vad olika aktörer ska eller bör göra i samarbetet kan vara svår. Här diskuteras 
det bland annat svårigheten med att olika kommuner kan prioritera olika 
saker, vilket kan innebära i en samverkan att det blir en ojämn fördelning och 
ett ojämnt intresse. Samverkan förutsätter att alla de aktuella medlemmarna 
prioriterar samarbetet lika mycket (Erlingsson, Syssner, & Ödalen, 2015, s. 
12). 

Genom samverkan motverkas sektorisering där gränserna mellan både 
det administrativa, huvudmän och specialisering luckras upp. Samverkan kan 
alltså vara ett sätt för staten att öka kapaciteten i den offentliga sektorn (Gos-
sas, 2006, s. 35). Det kan också vara ett sätt att öka en kommuns självstyre, 
eftersom samarbeten kan göra en kommun mindre beroende av staten och 
dess bidrag (ibid s. 39). 

3.3 Samverkan för små kommuner
Istället för samarbete talas det ofta om sammanslagningar för att minska 
de problem som många mindre kommuner har idag (Erlingsson, Syssner, & 
Ödalen, 2015, s. 10). Vid en jämförelse av kommunsammanslagningar och 
mellankommunala samarbeten kan en ideologisk skiljelinje märkas. Sam-
manslagningar, som var vanliga under mitten av 1900-talet, symboliserar en 
centraliserad ideologi, medan samverkan innebär en utvecklad decentralise-
ring och mångfald (Nergelius, 2013, ss. 12, 20). Som nämnts ovan kan sam-
arbete och samverkan bidra till en mer välfungerande kommun och därmed 
kan de problem som småkommuner får tackla minska (Erlingsson, Syssner, & 
Ödalen, 2015, s. 11). För små kommuner är samverkan med andra kommuner 
ofta fördelaktiga då rekryterings- och specialistproblematik kan underlättas. 
Studier har visat att befolkningsförändringar är mycket kostsamma oberoende 
av kommunstorleken. I de kommuner som växer och blir större kan ett ökande 
investeringsbehov detekteras, som ofta finansieras av lån vilket i sin tur gör 
att skuldsättningen för varje kommuninvånare ökar. I de krympande kom-
munerna ökar istället kostnadsnivåerna (Syssner & Olausson, 2016, s. 223). 
Som en följd av decentraliseringen på 1990-talet blev de små kommunerna 
ytterligare utsatta då kravet på att erbjuda ett allsidigt urval av utbildningar 
blev ett faktum. De ekonomiska svårigheterna blev för många kommuner 
orsak till att det i många fall inte fanns utrymme att erbjuda utbildningar 
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med en godkänd standard enligt de nya kraven. Lösningen blev samverkan av 
olika slag, genom avtal eller förbund för att kunna ge ungdomar chans till ett 
bredare utbud, och en mer kvalificerad utbildning (Gossas, 2003, s. 38).  

Samhället, som det ser ut idag, är betydligt mer heterogent och inte lika 
centralstyrt, vilket innebär att kommunens roll blir allt viktigare (Jarl & Pierre, 
2012, s. 19). Redan på 1970-talet började den statliga styrningen ifrågasättas 
och en decentralisering började diskuteras. I Sverige växte intresset för ett 
större lokalt inflytande. Den centralisering av verksamheter som genomfördes 
i kommunerna bedömdes av många som odemokratisk och icke fungerande i 
det moderna samhället. Styrningen som kom uppifrån, enligt en government 
modell, där styrningen skedde auktoritärt från ett ”top-down” system (Hed-
lund & Montin, 2009, s. 12), tycktes vara ineffektiv och hämmande för de 
initiativ som kom från ett lokalt håll (Jarl & Pierre, 2012, s. 53). Därför blev en 
samverkan i nätverksform ett mer användbart och effektivt arbetssätt (Gos-
sas, 2006, s. 32). När den lokala kommunens samverkan växte fram kom den 
underifrån och byggde på kommunernas och dess invånares gemensamma 
behov. Det var ett sätt att skapa möjligheter för ekonomisk utveckling och en 
god konkurrens (ibid s.32).

Även om många individer var positiva till en decentraliserande styrning 
var det inget som staten direkt förordade, utan förekom mer på gräsrotsnivå. 
Samverkan som den ser ut nu kan öka asymmetrin och variationen i landet 
(Nergelius, 2013, s. 39). Det innebär att den naturliga olikheten som Sveriges 
olika delar har upprätthålls, och görs till styrkor istället för svagheter. Föränd-
ringen från det centralt styrda Sverige i en government modell till den mer 
nätverksstyrda governance modellen (Hedlund & Montin, 2009, ss. 7-9) visar 
på kommuners självständighet (Anjou, 2013, s. 23) Decentraliseringen i sig 
gjorde kommuner till betydligt större och bättre samverkanspartners (Ulnes, 
2011, s. 21).

3.3.1 Lokal anpassningspolitik
Kommuner och kommunala samarbetsformer i olika former och ur olika 
aspekter har varit föremål för forskning, vilken har intensifierats bland annat 
beroende på befolkningsförändringar, förändrad skattekraft, kommunalt an-
svar, kommunala skyldigheter och därtill hörande förutsättningar att genom-
föra det kommunala uppdraget. Hur detta hanteras i politiska sammanhang 
behandlar bland annat Josefina Syssner i rapporten ”Politik för kommuner 
som krymper” (Syssner, 2014). Här beskrivs hur beslutsfattare inom förvalt-
ningen och politiken uppfattar de utmaningar som blir ett resultat av befolk-
ningens minskning. Syssner förklarar vilka åtgärder som har vidtagits vid de 
uppkomna svårigheterna och diskuterar fenomenet lokal anpassningspolitik 
som ett svar. Lokal anpassningspolitik är, enligt Syssner, hur kommuner 
hanterar och arbetar med ett minskat befolkningstal och den därmed föränd-
rade ekonomiska situationen (ibid s. 12). Anpassningspolitiken innebär att 
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kommunens organisationer och verksamheter anpassas efter problemen som 
finns, till exempel den åldrande befolkningen. Om inte samverkan sker på ett 
direkt sätt, genom den gemensamma nämnden eller kommunalförbundet kan 
den ske genom den lokala anpassningspolitiken till exempel genom att bilda 
gemensamma expertfunktioner, eller ha gemensamma kommunala poster. 
Den här typen behöver inte vara en samverkan med närmsta grannkommun 
utan kan vara en samverkan av högre grad där svåra beslut fattas på högre ort, 
eller till och med en samverkan med civilsamhället (Erlingsson, Syssner, & 
Ödalen, 2015, s. 13). 

Ytterligare en problematisk del i samverkan är medborgaraspekten då 
förflyttningen från ett folkvalt organ gör att medborgaren hamnar långt ifrån 
verksamheten. Otydligheten som också har konstaterats som ett problem 
bidrar med känslan att vetskapen om samverkan och dess funktioner inte 
förflyttas ut i samhället. Transparensen blir därmed lidande (ibid s. 13).

Tidigare har forskningsintresset främst varit att studera fenomenet om 
varför kommuner krymper, varför städer minskar befolkningsmässigt, ett 
förhållande som också har beforskats internationellt. Det har egentligen inte 
bara handlat om enskilda platsers minskande befolkning, men även i ett större 
sammanhang rört den ökade rörligheten i EU, globaliseringen och avindu-
strialiseringen. Detta tyder på en slags omvandling och förändring av existe-
rande strukturer. Forskning på både makro- och mikronivå når en gemensam 
slutsats, nämligen att den lokala politiken inte har möjligheter att påverka i 
den utsträckning som vore önskvärd. Människors förändrade beteendemöns-
ter anförs bland andra som en förklaring till varför vissa platser krymper, och 
varför befolkningen åldras (Reckien & Martinez-Fernandez, 2011, s. 1376). 
Samarbete och samverkan är viktigt för små kommuner, men vikt ska också 
läggas på innovativ organisering i den lokala anpassningspolitiken. 

Den potentiella problembilden blir större när små kommuner ingår 
en samverkan med andra, kanske framförallt större kommuner. Vid en 
samverkan avsäger sig en kommun en del av den politiska makten rörande 
den verksamhet samverkan sker över. När de berörda kommunerna är olika 
stora blir det med största sannolikhet ett ojämlikt bidrag ur en ekonomisk 
synvinkel, men också från en politisk synvinkel (Gossas, 2003, s. 12). Hur 
ska fördelningen ske av både finansiella och politiska medel? Demokratin 
kan också ifrågasättas i de mellankommunala banden då besluten inte längre 
kommer från folket genom ett folkvalt organ, om ett kommunalförbund eller 
en gemensam nämnd bildas. Besluten blir fattade av representanter från kom-
munerna på ett ”överkommunalt” sätt (ibid s. 12).

3.4 Samverkan inom utbildningsområdet
Forskning om svenska skolan har varit frekvent förekommande under de 
senaste 30 åren. Det är tydligt att skolfrågor är högt prioriterade av många. 
Skolsystemet som helhet, det fria valet, decentralisering, betyg och kompe-
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tensförsörjning har alla varit angelägna undersökningsområden. Maria Jarl 
är en av de som har forskat mycket om skola och skolpolitik. Till exempel har 
hon i ”Skolpolitik: från riksdagshus till klassrum” (Jarl & Rönnberg, 2015) 
tillsammans med Linda Rönnberg diskuterat varför skolan ser ut som den 
gör, vilka aktörer som påverkar politiken runtom och deras mål och medel. 
Detta går hand i hand med analyser om varför samverkan kommer på tal i 
skolområdet, och var den politiken formas. Formas den ute i samhället el-
ler kanske rentav inne i skolan? I ”Skolan som politisk organisation” (Jarl & 
Pierre, 2012) diskuteras varifrån styrningen kommer och hur den fungerar. 
Svårigheten att kombinera politikens, lärares och rektorers professionella 
uppfattningar om vad som är en bra skola behandlas. Olikheterna i tolkning-
arna hos kommunerna och hur styrningen utformas efter det, belyses också. I 
samverkansformer är dessa variabler dels synliga i varför kommuner inträder 
i en samverkan, hur de utformar samverkan och de förväntade resultaten och 
uppfyllelsen av dem. 

Frågan om gymnasieförbund har analyserats dels i en analys av samverkan 
mellan de frivilliga skolformerna i Region 8, Arjeplog och Arvidsjaur och dels 
i en utredning om samverkan i Västerbotten (Thomson, 2014). I de utred-
ningarna tas liknande problemfrågor upp som tas upp i detta arbete men med 
andra avsikter och andra direkta frågeställningar. Utredningen av Region 8, 
Arjeplog och Arvidsjaur tolkar syftet med samverkan, utbildningsupplägget, 
erfarenheter av arbetet och den ekonomiska organisationen bland annat (ibid 
s. 7).   

Trots att många forskare skriver om samverkan och hur den ska genom-
föras och vilka fördelar som finns med den är det ett faktum att det finns få 
empiriska studier som visar exakt hur samverkan påverkar och om det som 
ska vara till fördel faktiskt är det. Genom att samtala med representanter från 
små kommuner inblandade i samverkansformer kan det här arbetet ge en bild 
av hur det ser ut i några fall. De demokratiska aspekterna, bland andra ojämlik 
ledning mellan medlemmarna i samarbetet, som nämns som ett problem har 
heller inte blivit helt utforskade, vilket innebär att det finns luckor i de veten-
skapliga studierna om mellankommunala samarbeten, detta påpekas bland 
annat i rapporten om ”Strategier för att möta småkommuners utmaningar” 
(Erlingsson, Syssner, & Ödalen, 2015, s. 12), hur interaktiva styrningsformer 
blivit allt mer tongivande i samhällsstyrningen samt samhällsstyrningens 
legitimitet. Vi har också tagit vår utgångspunkt i teorier om lokal utveckling 
och i de kritiska perspektiv som problematiserat idén om att platser konkur-
rerar med varandra, och det nya utvecklingsparadigm som vuxit fram under 
de senaste decennierna.
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4. Resultat
I det här avsnittet presenteras de teoretiska utgångspunkter som används ge-
nomgående i arbetet för att ge förklaringar på frågorna som ställs i uppsatsen. 
Först och främst behandlas begreppet nätverk och hur det kan förstås i en 
samverkanskontext för att sedan uppföljas med bakgrund och incitament för 
att ingå i en samverkan. Resursincitamenten kan förklara varför ett samarbete 
uppstår. Tre interkommunala principer används för att förstå hur kommuner 
anpassar verksamheten efter resursbristerna som är anledningen till att en 
lösning är nödvändig. Med de efterföljande organisationsperspektiven delas 
kommunerna in i kategorier, för att visa vilket perspektiv de har utgångspunkt 
i. Vilken typ av organisation förbunden är kan förklara vilken roll de små 
kommunerna har i samarbetet, samt kan ge en bild av vilka effekter som syns. 
Detta kan förstärkas av avsnittet där makt och ömsesidiga beroenden beskrivs. 

4.1 Nätverk
För att hantera de uppdrag kommunerna har idag förekommer inte sällan 
informella nätverk som verkar för en gemensam sak, då de små kommunerna 
med fördel kan samverka med större kommuner för att kunna dra nytta av 
dem (Anell & Mattisson, 2009, s. 9). Ovan har nämnts hur Sverige har gått 
från en government modell med top-down styrning med en auktoritär hierarki 
(Hedlund & Montin, 2009, s. 12), till en governance modell med en mer nät-
verksliknande bottom-up tendens (Nergelius, 2013, s. 21). Den här reformen 
kan kallas institutionell anpassning till en värld i förändring, såväl politiskt 
som ekonomiskt och socialt. Den institutionella anpassningen kan ses som ett 
resultat av ytterst medvetna ideologiska och politiska reformer. Ideologiskt 
sker en anpassning på grund av den yttre påverkan en institution utsätts för 
och politiskt innebär anpassningen hur institutionen väljer att anpassa sig till 
de yttre påverkansformerna för att möta olika intressen och idéer (Elias, o.a., 
2011, s. 9). I en kontext med små kommuner kan det hävdas att anpassningen 
sker av politiska skäl då kommunen väljer att anpassa institutionen för att 
möta de intressen som finns, som här till exempel genom att starta en samver-
kan med andra kommuner för att höja utbildningsnivån i området. 

Förbundsbildandet kan ses som ett sätt att anpassa verksamheten till 
utifrån påverkande förhållanden, till exempel av de demografiska förändring-
arna. Som en konsekvens av institutioners anpassningssätt har den politiska 
styrningen förändrats. Styrningen är numera fördelad på flera nivåer vilket 
innebär ett större handlingsutrymme för chefer, verksamheter, professioner 
och samverkansformer. Det kan kallas meta-styrning och kan enkelt förklarat 
innebära att vissa ramar ges i det ekonomiska och institutionella, vilket främ-
jar samverkan oavsett i vilken form den är eller hur den ser ut. Den politiska 
miljön har blivit mer öppen och gör det möjligt och lättare för tjänstemän och 
andra aktörer att påverka (Elias, o.a., 2011, s. 10).  
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Nätverksbegreppet som har behandlats i kapitlet om tidigare forskning, 
har fått en central del i det ”nya” Sverige. Det är ett exempel på en gover-
nancetendens där arbetet som tidigare har utgått från en punkt i ett rakt 
nedstigande led, numera är uppdelat och utspritt. Relationerna mellan ak-
törer som förr var vertikalt strikta har numera en mer lös, horisontell design 
(Gossas, 2006, s. 1). Vanligtvis används liknande governanceperspektiv när 
samarbeten mellan privat och offentlig sektor diskuteras och ska förklaras, 
men de är även passande att använda i andra sammanhang där samarbeten 
mellan olika aktörer äger rum, exempelvis i mellankommunala samarbeten. 
Fokus ligger på processer snarare än vilka institutioner som ingår i samarbetet 
(Pierre & Sundström, 2009, ss. 8-9). Som en följd av fragmentering och glo-
balisering är nätverk ett naturligt resultat i styrningsområden, då det är svårt 
att strikt hålla på de hierarkiska policyinstrumenten som tidigare har varit 
dominerande i samhället. Flernivåkaraktären som har växt fram, inte minst 
med globaliseringen och den följande decentraliseringen har gjort nätverk till 
en mer framgångsrik modell inom många områden (Pierre, 2009, s. 48). Den 
politiska makten har naturligt förflyttat sig igenom samhället, upp till EU, ner 
till kommuner och ut till fristående andra aktörer som också innebär det civila 
samhället. Begreppet governance handlar om politisk styrning och att speci-
ficera och bestämma kollektiva mål som ska uppnås. Fenomenet governance 
och nätverksstyrning är i sig inte nytt, endast formerna av det har förändrats 
(ibid s. 41). Nätverksformen har blivit vanligare och mer betydelsefull för ak-
törerna, men det finns både för- och nackdelar med nätverk. Ibland handlar 
de i ett utmanande sätt mot politiska institutioner, och ibland kan de fungera 
som ett supplement för den institutionella styrningen (ibid s. 49). 

4.2 Resurser och rationalitet
För att utveckla resonemanget med resursberoende och rationalitet från 
avsnittet med tidigare forskning i sammanhang med organisationer behöver 
organisationer definieras. I den här uppsatsen har definitionen som Perrow 
(Organizational analysis: A sociological view, 1970) beskriver valts. Organisa-
tioner är enligt Perrow målorienterade och består av en samling individuella 
insatser som försöker att nå ett specifikt mål tillsammans då enbart det indi-
viduella är otillräckligt. Organisationen har en samlad kraft som möjliggör 
måluppfyllelse. I takt med att samhället utvecklas och kräver mer effektiva 
problemlösningar utvecklas också typen av organisation. Pfeffer och Salancik 
(2003) väljer att se organisationer som koalitioner som ska tillgodose det kol-
lektiva intresset och utstå den press och de krav som kan komma utifrån.

Genom att empiriskt undersöka vad som händer i en samverkan med min-
dre kommuner blir de teoretiska utgångspunkterna naturligt en fortsättning 
på bland annat Gossas resonemang om resursmobilisering, resursbevarande 
och resursutnyttjande som har redovisats i kapitlet med tidigare forskning. 
Gossas delar, baserat på en modell av Lennart Lundqvist, in olika samver-
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kansformer i dessa tre olika incitamentsstrukturer (Gossas, 2003, s. 20). De 
tre incitamentstrukturerna kommer att användas i analysen, och har använts 
i operationaliseringen av frågor som har ställts till informanter, samt i under-
sökningen av dokument. 

Utgångspunkten för all interkommunal samverkan (samverkan mellan 
kommuner) är att de gemensamt ska arbeta för bättrade villkor (Anell & 
Mattisson, 2009, s. 14). De tre resursincitamenten för att ingå samverkan, 
resursmobilisering, resursbevarande och resursutnyttjande, är sådana som en 
kommun oftast inte kan hantera själv, utan behöver en koalition eller ett part-
nerskap som har ett liknande mål och ett ömsesidigt beroende. Framförallt 
resursutnyttjandet framstår ofta som ett kollektivt problem, där flera aktörer 
utnyttjar en resurs men där inte en ensam aktör kan kontrollera resursen och 
där alla aktörer är beroende och blir påverkade av hur andra aktörer agerar 
(Ostrom, 1990, s. 15).

Resursberoendeteori behandlar de relationer eller partnerskap och band 
som organisationer kan ha med utomstående aktörer på ett eller annat sätt 
(Jolanda & Terjesen, 2014, s. 8). Teorin gör ett antagande om att organisa-
tioner fattar aktiva beslut för att uppnå mål för att underlätta en resursbrist. 
Resursbristen kan grunda sig i att flera aktörer eller organisationer är intres-
serade av samma resurser, det bildas en konkurrens som i den här uppsatsens 
fall kan handla om en konkurrens på skolmarknaden där flera aktörer trängs 
och vill komma åt resurser som kompetens och elevantal. I vilken mån orga-
nisationen sedan erhåller resurserna avgör om organisationen överlever eller 
inte (Jolanda & Terjesen, 2014, s. 9).

4.2.1 Tre interkommunala principer
Resursberoendet kan i en kommunal kontext ses som tre olika principer för 
att lösa de tre olika resursproblemen som fungerar som incitament för att ingå 
samverkan. Principerna som en kommun kan välja att följa när det gäller att 
organisera sin verksamhet har sin grund i kommunallagsformen från 1991 där 
syftet var att öka utrymmet för målstyrning. Bristen på resurser gör att kom-
munerna vill experimentera med hur organisationen ska se ut och fungera 
(Mattison, 2013, s. 4). 

Den funktionella principen, där effektivitet och ekonomiska skäl ligger till 
grund för att skapa en specialisering på en uppgift. Det ordnas en speciell 
funktion, med ett mål. Här talas det om effektivitets- och stordriftsfördelar, 
som har ett demokratiskt pris då den speciella funktionen läggs längre bort 
från medborgaren (Lundqvist L. J., 1995, s. 112). 

Den sektoriella principen är snarare politiskt inriktad till skillnad från den 
funktionella som är ekonomiskt inriktad, Principen innebär att sakområden, 
som inkluderar områdesansvaret, skiljs åt, och sektorer formas. Det betyder i 
praktiken att funktioner i och runtomkring  gymnasieskolan samlas inom en 
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organisation för att sedan delegera uppgifter och decentralisera för att kunna 
ha en koncentrerad organisation som handhar ett område. 

Den tredje principen, den territoriella bygger på det geografiska området. 
Detta innebär att den funktionella och den sektoriella tillämpningen går till-
sammans och tar ansvar för ett lokalt område, exempelvis kommun eller län 
(Lundqvist L. J., 1995, s. 110). Genom samverkan som lösning på ett problem 
avsäger sig en kommun det totala, ensamma ansvaret inom det geografiska 
området och bjuder in andra för samverkan (Mattison, 2013, s. 5). 

Den funktionella och den territoriella tillämpningen befinner sig i en 
ömsesidig beroendeställning vad gäller organisering då fler funktioner bil-
das i välfärden och högre krav ställs på territoriellt stora, effektiva enheter 
(Lundqvist L. J., 1995, s. 110). Dessa tre principer är alla interorganisatoriska 
samverkansformer. Det som skiljer dem åt är vilken typ av organisation de 
avser (Anell & Mattisson, 2009, s. 13). På grund av samhällets heterogenitet 
idag finns inslag av alla tre principerna i organisationer. De bidrar till större 
förståelse för vilken inriktning en organisation tar och om de erhåller eller 
avsäger sig ansvar. 

4.2.2 Tre organisationsperspektiv
De resursberoenden som undersöks kan diskuteras i en kontext med de tre 
organisationsteoretiska perspektiv som behandlas i Organisationsteori för of-
fentlig sektor (Christensen, Laegreid, Roness, & Rovik, 2005). Det instrumen-
tella perspektivet, kulturperspektivet och mytperspektivet kan ge förklaringar 
till den komplexa organisationsformen som kan avgöra hur kommuner väljer 
att samarbeta, och hur det speglas i förbunden. Eftersom det politisk admi-
nistrativa samhället är betydligt mer komplicerat idag, med både vertikala och 
horisontella strukturer, krävs flera perspektiv och teorier för att beskriva och 
förklara en organisation. Därför används både instrumentella och institutio-
nella perspektiv för att förstå. 

De allmänna instrumentella perspektiven används för att förstå den 
mål- och medelrationalitet som uttrycks i formella strukturer, till exempel i 
analytisk problemlösning eller diskussioner mellan aktörer med motstridande 
åsikter och tankar. Det institutionella å andra sidan talar om de institutiona-
liserande omgivningarna, vedertagna traditioner men också vad det finns för 
uppfattningar om problem och dess lösningar (Christensen, Laegreid, Roness, 
& Rovik, 2005, s. 26). Sedan samhället förändrades från homogeniteten till 
det mer heterogena samhället är det inte längre rimligt att analysera organi-
sationer utifrån ett perspektiv. Därför väljs i det här avsnittet att redogöra för 
flera perspektiv som kan komplettera varandra och ge en nyanserad bild av 
forskningsproblemet. 

Det instrumentella perspektivet ser organisationer som instrument för 
måluppfyllelse, detta kan exempelvis vara kvalitetshöjande arbete i gymna-
sieutbildning. Det innebär att medlemmar (till exempel medlemskommuner 
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i ett kommunalförbund) och själva organisationen kan handla målrationellt 
i utförandet av ett uppdrag, och slutprodukten når målet genom värderingar 
och prioriteringar av olika möjliga konsekvenser. Målrationaliteten kan ytt-
ras både genom följder av en organisationsstruktur, och de processer som 
genereras ur organisationsstrukturen (ibid s. 32). I denna uppsats ses både 
kommunerna och kommunalförbunden som typer av organisationer. 

Det kulturella perspektivet behandlar organisationskulturen som kan 
forma en organisation med informella normer och värderingar. Målen i en 
sådan organisationsform framträder gradvis tillsammans med de informella 
normerna. Kulturen är något som redan är befintligt i en organisation och 
som de som träder in i sfären upptäcker och får rätta sig efter (ibid s. 53). 
Exempelvis när en ny kommun gör inträde i ett redan existerande kommu-
nalförbund är det en naturlig följd att den kommunen får rätta sig efter hur 
kommunalförbundet och medlemskommunerna är organiserade och hur de 
värderar sin verksamhet.

Det tredje perspektivet som kan användas vid analys i det här arbetet är 
mytperspektivet, som mer passande för den här uppsatsen kan kallas den 
nyinstitutionella skolan. Precis som många äldre klassiska teorier, bygger 
detta perspektiv på att organisationerna i sig ses som omgivna av institutioner 
där organisationerna blir mötta med socialt skapade normer som berättar hur 
organisationerna bör se ut. Det gör att många organisationer ser ganska lika 
ut, eftersom de efterapar varandra utåt sett (Christensen, Laegreid, Roness, & 
Rovik, 2005, s. 76). Till exempel är det många kommunalförbund som ser på 
andra tidigare skapade förbund för att inspireras. I detta perspektivet diskute-
ras rationaliserade myter, som innebär att det finns redan legitimerade recept 
på hur en organisation bör se ut för att få det mest effektiva resultatet. När 
myten är rationaliserad innebär det att det finns bevis för att det är ett effek-
tivt redskap för måluppfyllelse. När myten är institutionaliserad innebär det 
att den tas för given som effektiv, modern och naturlig. Sättet orga-nisationen 
är utformad på har blivit självklart (ibid s. 77). Detta kan inalles kopplas till en 
lokal anpassningspolitik, där kommuner anpassar sig för att hantera utma-
ningarna med minskad befolkningstillväxt och den förändrade ekonomiska 
situationen (Syssner, 2014, s. 12). 

4.3 Utbyten och makt 
I samband med resursberoenden och rationalitet bör makt och utbyten berö-
ras i den här uppsatsen då den demokratiska aspekten ska få plats i analysen. 
Idén om samverkan och hur den bildas kan kopplas samman med begrepp om 
maktrelationer och utbytesteorier. 

Detta utgår från en punkt av ömsesidigt beroende där alla parter har en 
nyttighet att hämta i en gemensam resurspool. Detta har gjorts klart även 
ovan i redogörelsen för resursutnyttjandet. När väl samverkan i praktiken är 
pågående finns fortsatta spänningar mellan det som aktörerna kan erbjuda 
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varandra. Denna typ av kalkylering görs medvetet men också omedvetet av de 
inblandade. För att intresset av de andra aktörernas nyttigheter ska bestå även 
efter ett inträde i ett samarbete krävs tilltro och måluppfyllelse, det vill säga 
att aktörerna når upp till förväntningarna. Den aktör som har mest tillgångar 
och som attraherar, till exempel små kommuner, är den som får högst status i 
samverkansrelationen (Engdahl & Larsson, 2011, ss. 89-103).  

I en relation mellan samverkanspartners kan det ömsesidiga resursberoen-
det leda till både ett lyckat och ett misslyckat samarbete. I en samverkan finns 
det nästan alltid en aktör som har mer behov av den eller de andra aktörerna 
medan en annan aktör nästan alltid har övertaget, det vill säga är mer obe-
roende. Genom att skapa och underhålla dessa beroenden kan respektive 
aktör göra sig mer oberoende i förhållande till de andra aktörerna. Genom att 
se på kommunerna i kontext med det här perspektivet i åtanke kan frågan om 
roll, och position bli besvarad. 

Det är väsentligt att ta upp två demokratiska perspektiv som kan användas 
för att jämföra kommunalförbundens värderingar och demokratiska form. 

Det kollektivistiska samhällscentrerade perspektivet cirkulerar kring ett 
samhälle som är byggt i och runt en gemenskap. Målet är att nå ett välfärds-
samhälle med utgångspunkt i lojalitet och rättvisa. 

Det andra, individualistiska perspektivet, kännetecknas av en liberal 
anda och formas av det privatiserade snarare än det offentliga. I detta per-
spektiv finns ett tvivel om värdet och nyttan av koalitioner i det offentliga som 
samhällslösningar. Koalitioner som strävar efter en maktökning gentemot 
politiken utgår ofta ifrån ett individualistiskt perspektiv, där privatiseringar 
och decentraliseringar används i försöket att öka sin makt (Berglund, 1998, 
ss. 86-95).  

I klassiska demokratimodeller som exempelvis valdemokrati är folkets 
val av representanter det mest väsentliga för att den politiska styrningen ska 
spegla folket så väl som möjligt. Enligt det ideal som Weber förespråkar borde 
folkets val, den makt folket genom sina val delegerar till de folkvalda, drivas 
genom hela policyprocessen från röstning av representanter till implemente-
ringen av besluten i samhället, en verkställighet som genomförs av oberoende 
tjänstemän (Przeworski, Stokes, & Manin, 1999, s. 29). 

Sammanfattningsvis hjälper resursberoendefrågorna till att förstå meka-
nismerna bakom agerandet. De interorganisatoriska samverkansformerna, 
det vill säga de tre principerna, den funktionella, den sektoriella och den 
territoriella, kan förklara hur kommunerna (organisationerna) sedan aktivt 
handlar för att hitta en fungerande lösning på problemen med resursbrister. 
De tre organisationsperspektiven, det instrumentella perspektivet, kultur-
perspektivet och mytperspektivet, är sätt att dela in organisationer för att se 
vilken typ av organisationsperspektiv de har. Det handlar alltså om förutsätt-
ningar och strategier. Inom respektive perspektiv kan en organisation följa 
principerna där de väljer hur verksamheten ska se ut och hur själva lösningen, 
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eller hur underlättandet av problemen och utmaningarna ska se ut. Det 
demokratiperspektiv som redogörs för ovan i kontext med utbyten och makt 
underlättar analysen vid sökandet efter vilka roller de olika kommunerna har 
och kan bidra med svar på vilka effekter ett samarbete har. Den demokratiska 
teoriaspekten visar också hur fördelningen av makt och fördelning av repre-
sentanter i förbunden kan tolkas. 

Genom att detektera de huvudsakliga aspekterna av respektive begrepp 
och perspektiv i texterna och intervjumaterialet, alltså genom att jämföra dem 
med empirin kan slutsatser dras och frågorna kan besvaras.    

Incitament Betydelse Grundas i
Resursmobilisering Locka resurser till 

kommunen
Resurstillgången är knapp, därmed 
kan en organisation eller aktör locka 
med något för att mobilisera resur-
sen närmre.

Resursbevarande Bevara de naturliga 
resurser som existerar

En organisation eller aktör har en 
resurstillgång som kan investeras i 
av den eller en annan aktör.

Resursutnyttjande Utnyttja de gemen-
samma resurserna

Flera organisationer är intresserade 
av samma resurser, det bildas kon-
kurrens eller samverkan. 

Figur 1 Sammanfattning av resursincitamentens betydelse och grund

 Interorganisatoriska 
samverkansformer

Kännetecken Resursincitament

Funktionell princip Ett gemensamt mål
Effektivitets- och stor-
driftsfördelar
Skapas av effektivitets-
skäl samt ekonomiska 
skäl

Resursutnyttjande då det skapas 
en specialfunktion för att hantera 
en specialisering av en uppgift 
(Gymnasieförbund)

Sektoriell princip Sakområden skiljs åt 
Ansvarsområdet gäller 
ett sakområde där olika 
funktioner vävs samman

Resursutnyttjande då arbetskraft 
koncentreras på ett område och 
innehåller den politiska delen av 
verksamheten
Resursbevarande precis som  
resursutnyttjande
Resursmobilisering precis som 
ovan

Territoriell princip Bygger på det geogra-
fiska området
Funktionellt och sekto-
riellt samtidigt över ett 
lokalt område

Resursbevarande då det rör ett 
lokalt område som investeras i 
Resursmobilisering då intresset av 
en resurs leder till att aktören eller 
organisationen vill ha den närmre

Figur 2 Tabell av de interorganisatoriska samverkansformer, dess kännetecken och 
koppling med resursincitament
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5. Metod och material  
I det här kapitlet redogörs för metoden som har använts i arbetet samt det 
material som har varit intressant för att få svar på frågeställningarna. 

5.1 Design
Den här studien undersöker små kommuners samverkan i fyra olika gym-
nasie- och utbildningsförbund. De kommuner som undersöks är Borgholm 
och Torsås som är medlemmar i Kalmarsunds Gymnasieförbund, Ragunda 
kommun i Jämtlands Gymnasieförbund, Nordanstig kommun i Hälsinglands 
Utbildningsförbund samt Askersunds och Laxås kommuner i Sydnärkes 
Utbild-ningsförbund. Tanken är att främst beskriva hur samverkan ser ut, för 
att sedan diskutera det som beskrivits. 

Precis som Esaiasson med flera nämner är det ogynnsamt för den som 
driver en studie att ge sig hän åt endast en metoddesign, de uppmuntrar till att 
vara öppen i tanke och sinne (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 
2012, s. 88). Ämnet som ligger till grund för den här uppsatsen tarvar en 
teorikonsumerande metod, som enkelt sagt innebär att fallen ligger i cent-
rum, och teorin endast är något som förklarar det som hittas och hjälper att 
beskriva och diskutera (ibid s.89). Det finns dock teoriprövande element då 
tidigare forskning är en stor del av de teoretiska utgångspunkterna som upp-
satsen innehåller, och som prövas eftersom uppsatsen till viss del är formad 
efter vad tidigare forskare har haft för slutsatser angående mellankommunal 
samverkan. Detta gör att studien till viss del blir både induktiv och deduktiv. 
Forskningsdesignen är av en slags jämförande, komparativ design (ibid s. 101) 
som redogörs för närmre nedan. 

5.2 Urval och material
I och med uppsatsens utformning och ämne har förbund valts utifrån likhe-
terna mellan sammansättning, nämligen små kommun/er som har ingått i 
ett förbund med åtminstone en större kärnkommun. De små kommunerna 
har klassificerats dels utifrån SKL:s storleksordning, dels har de också valts 
utifrån hur förbundens sammansättning har sett ut och vad som i den miljön 
har kunnat ses som mindre kommuner1. En mest lika-design har använts vid 
valen av både förbund, och till stor del de små kommuner som har valts ut i 
förbunden. Mest lika-design är precis som det låter, en design som fokuserar 
på fall som har mycket gemensamt och ser väldigt lika ut (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 103). 

1 Borgholm klassificeras enlig SKL som landsbygdskommun med besöksnäring, Torsås klassificeras som 
pendlingskommun nära mindre stad/tätort, precis som Nordanstig. Ragunda klassificeras som lands-
bygdskommun. Askersund och Laxå kommun klassificeras båda som lågpendlingskommuner nära 
större stad. Alla kommuner har en befolkning på mindre än 12.000 människor (SCB, Hitta statistik: 
Befolkning, 2017). 
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Precis som med de flesta fall kan inte två vara exakt likadana, med exakt 
likadana förutsättningar, men de förbund och kommuner som har valts har 
vid första anblick stämt väl överens med konceptet mest lika. Alla fyra för-
bund har en liknande sammansättning av kommuner, två av förbunden har 
fyra kommuner, där två är lite större, och två är små. I de andra två finns tre 
kommuner. Förvisso är en av förbundens, Hälsinglands Utbildningsförbund, 
mindre kommun, väldigt liten jämfört med de två små i det andra förbun-
det med tre kommuner. Men likheter kan fortfarande dras mellan dem då 
utformningen av direktionen i förbunden ser likadan ut. Två av förbunden 
startade verksamheten under 1990-talet, ett startade 2005 och ett av förbun-
den är helt nytt och startade 2015. Anledningen till att ta med två äldre och två 
unga förbund är dels på grund av viljan att se om och hur de har observerat 
de äldre och arbetar därefter, dels för att det är intressant för att se om det 
finns nya förbehåll för att ingå ett samarbete, eller om det finns en anled-
ning till varför det inte har startats tidigare. Valen av förbund gjordes först, 
med kunskap om att varje förbund hade minst en mindre medlemskommun. 
Sedan valdes kommunerna i förbunden dels baserat på befolkningsmängd, 
alltså de kommuner som hade minst befolkningsmängd, dels med hänsyn till 
vilka kommuner som var villiga att delta i arbetet. Förfrågningar ställdes till 
samtliga små kommuner, sju kommuner totalt, varav sex kommuner ställde 
upp. Eftersom uppsatsens syfte är att beskriva och förstå är det lämpligast 
att använda mest-lika designen för att få fram likheterna som sedan skulle 
kunna ge svar på frågorna. Om en mest-olika design hade använts hade det 
varit svårt att hitta fall, då de flesta fall av den här typen av samverkan liknar 
varandra (Teorell & Svensson, 2007, s. 232). 

Trots den initiala mest-lika designen är det ett faktum att inget fall är det 
andra likt och det fanns från början en vilja att se på olikheter baserade på den 
geografiska platsen. En skillnad som utgjorde en grund i valen av kommuner 
och förbund var den geografiska spridningen, alltså ett inslag av en mest-olika 
design. Det fanns liknande sammansättningar i fyra olika delar av landet som 
gör att likheterna och de potentiella skillnaderna mellan de små kommunerna 
kan diskuteras i kontext med kommunernas geografiska läge. Det vill säga, 
finner de små kommunerna inom Sydnärkes och Kalmarsunds förbund i 
södra delen av landet samma motiv, roll och effekter av ett samarbete som de 
små mer nordliga kommunerna inom Hälsinglands och Jämtlands förbund? 
Trots att studien endast tar med fyra förbund och sex kommuner är resulta-
ten och slutsatserna viktiga och bidrar med kunskap, framförallt då antalet 
förbund som har gymnasieskolan som huvudansvar är få. Urvalet var därför 
begränsat, men de som valts passar väl för att jämföra och dra slutsatser om. 
Grundstrukturerna är lika, men eftersom antalet är få och tidigare studier 
inte har behandlat gymnasieutbildningen på liknande vis är studien inte bara 
av en mest-lika och en mest-olika design vid vissa tillfällen, utan också explo-
rativ där det som undersöks ska kunna användas för att förklara ett skeende 
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genom att prova ut olika mätinstrument (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 
Wängnerud, 2012, s. 188) som till exempel teoretiska utgångspunkter och 
perspektiv. Skolstrukturen är i sig olik i de olika förbunden, och skolans 
historia i respektive kommun är inte heller densamma i alla kommuner. I Kal-
marsunds Gymnasieförbund finns sju olika skolenheter, där tre av de största 
ligger i den stora kommunen Kalmar, med en historia av mindre skolor i de 
andra mindre kommunerna runt om (Kalmarsunds Gymnasieförbund, 2012). 
Under Jämtlands Gymnasieförbunds direktion finns sex olika skolenheter där 
en av dem är av större slag och ligger i den större kommunen Östersund, den 
mindre kommunen i den här studien har inte och har inte heller haft gym-
nasieutbildning lokalt (Jämtlands Gymnasieförbund, 2015). Hälsinglands 
Utbildningsförbund består av två skolenheter där de nationella programmen 
samlas i de två större kommunerna, medan den mindre inte bedriver någon 
gymnasieutbildning (Hälsinglands Utbildningsförbund, 2015). I Sydnärkes 
Utbildningsförbund bedrivs två skolenheter där båda har sitt säte i den större 
kommunen, Hallsberg. De mindre kommunerna har inte bedrivit egen gym-
nasieutbildning (Sydnärkes Utbildningsförbund, 2015). 

På grund av att många små kommuner helt har överlåtit ansvar till för-
bunden i fråga om verksamhet som egentligen ska bedrivas i kommunen, har 
det inte varit helt lätt att hitta representanter i alla kommuner som har varit 
villiga att ställa upp, eller överhuvudtaget funnits. Många av de poster, det 
vill säga kontakter, i kommunerna, som tidigare har funnits gällande gym-
nasieutbildningen har avslutats för att helt övertas av förbunden. I flera fall 
finns det ingen annan koppling till gymnasieskolan annat än genom en eller 
några politiska kommunrepresentanter som arbetar i direktionen. Därför har 
kontakt tagits både med kommunerna och förbunden, samt representanterna 
i direktionerna för att nå personer lämpade att delta, eller som skulle kunna 
ge förslag på personer som kunde svara på frågorna. Därför har studien fått 
begränsas till de förbund där det har funnits chans till intervju och har genom-
förts där. Intervjusvaren har sedan analyserats tillsammans med dokumenten 
från förbunden och kommunerna. Valen av informanterna har i stor utsträck-
ning berott på vad kommunerna själva har uppfattat som lämpliga intervju-
personer, just på grund av att vissa kommuner helt har avsagt sig ansvaret för 
gymnasieskolan. Intervjuguiden har skickats ut till kommunerna med frågan 
om det har funnits en representant som har insikt i situationen och som är 
villig att delta. Hur tillgängligt och lätt kontakten med kommunerna har varit 
har varierat då vissa anser att gymnasiefrågor inte längre rör kommunen då 
verksamheten är förflyttad till kommunalförbundet, men de kommuner som 
har ställt upp har bidragit till att rätt person får svara på frågorna som ställts. 
Endast sex av sju tillfrågade kommuner har låtit sig intervjuas.   

Vid val av intervjupersoner har ett delvis subjektivt urval skett där 
personerna som tros ge bäst och lämpligast information har valts ut. De 
har haft en tydlig relevans för undersökningen och de har erfarenheter och 
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kunskaper som kan ge en realistisk bild över situationen (Denscombe, 2016, 
s. 74). Utöver det subjektiva urvalet har också ett snöbollsurval använts då 
jag har uppmuntrat och frågat efter andra lämpliga personer att prata med. 
Att använda en snöbollsmetod kan göra att ett större förtroende och en större 
närhet bildas mellan forskaren och informanten eftersom urvalet mer har 
skett på en personlig basis med hjälp av rekommendationer (ibid s. 76). I den 
här uppsatsen har båda urvalsprocesserna använts på grund av tidsramen för 
arbetet, och på grund av dess enkelhet. 

Materialet som används är dels det empiriska intervjumaterialet, men 
också olika dokument som förbundsordningar, avtal, utredningar, policys 
och styrdokument. Alla kommuner har inte allt dokumenterat likadant, 
eller samma typ av avtal, men de dokument som existerar är fortfarande av 
intresse. Speciellt intressant är dokument från starten av förbunden och kom-
munernas överenskommelse om att ingå i en samverkan, för att kunna se dels 
vad motiven var från början och vad som väntades av ett samarbete, dels för 
att se om det stämmer överens med vad som sägs i intervjuer och om det har 
blivit som man trodde från början

5.3 En komparativ studie
Ganska naturligt faller sig det här arbetet som något som liknar en jämförande 
studie, där det inte finns en avsikt att kunna dra stora generella slutsatser, utan 
snarare titta djupare på vissa företeelser inom ett visst område. Gymnasie- och 
utbildningsförbunden är sådana. Genom att titta närmre på de detaljer som 
förbunden har gemensamt, de små kommunerna och hur de hanterar gymna-
sieskolan blir det en komparativ studie som omfattar fyra olika förbund och 
sex små kommuner. 

Eftersom intresset ligger i vad som händer i dessa konstellationer är en 
komparativ studie lämpad som design. Det som framkommer är realitetens 
komplexitet och hur dynamiken ser ut i de situationer som studeras (Dens-
combe, 2016, s. 93). I det här arbetet är det processerna som är i fokus, vilket 
också tas upp i de teoretiska utgångspunkterna som används. Detta gör det än 
mer viktigt att använda designen som det komparativa ger. Eftersom det är 
ett ojämnt antal små kommuner som undersöks i varje förbund finns det en 
svårighet att kalla de fall som innebär två stycken kommuner i varje förbund. 
Anledningen till att de inte separeras i empiriavsnittet är av den enkla anled-
ningen att informanterna ofta delar åsikter om frågorna som ställs. Att ställa 
upp det empiriska materialet från varje kommun ensamt skulle innebära 
upprepning och repriser. 

För att stärka validiteten och legitimiteten i arbetet har flera olika metoder 
använts för att komma fram till ett mer rättvisande resultat. Trovärdigheten i 
generaliserbara fynd är annars det som en jämförande fallstudie, som denna 
liknar, som design får mest kritik för, därför är det viktigt att visa och vara 
öppen med likheterna och kontrasterna i studien (ibid s. 104). Användandet 
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av flera metoder för att visa på validitet kallas metodologisk triangulering och 
handlar egentligen bara om att bli säker och få en så korrekt bild av något 
som möjligt. Genom att samla in empiri från olika håll, genom intervjuer och 
texter, dokument, kan resultaten förstärkas (Denscombe, 2016, s. 222). 

5.4 Semistrukturerade intervjuer
Uppsatsen är utformad delvis i en intervjuundersökning, som bygger på in-
tervjuer gjorda på telefon eller ansikte mot ansikte med främst kommunala 
representanter i gymnasie- och utbildningsförbunden. På grund av diverse 
hinder, som ekonomiska och praktiska, blandas metoden mellan de två. Detta 
kan vara både en svaghet och styrka (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wäng-
nerud, 2012, s. 232). Svagheten består i bristen av konsekvent användande av 
en metod, kanske kan de olika metoderna ge olika resultat? Något som sägs i 
den personliga intervjun glöms kanske bort i ett telefonsamtal, eller det kan-
ske rent av inte kommer fram av det simpla skälet att utrymmet för störningar 
är stort. En personlig intervju med en informant i samma rum kan ge mer, 
minska missförstånd och kan få utförligare svar, än ett samtal över telefon 
(ibid s. 236). Dock är nackdelarna med en intervju på plats icke att förringa, 
dels är detta en masteruppsats vilket innebär begränsade resurser i både tid 
och finansiella medel. Detta gör, framförallt när intervjuinformanter befinner 
sig på platser som geografiskt kan vara svåra att ta sig till, att det finns en 
begränsning i hur en intervju kan göras. Det som kan ses som en styrka med 
telefonintervju, snarare än en intervju ansikte mot ansikte, är bland annat att 
intervjuareffekten (det vill säga påverkan på informanten) kan bli mindre (ibid 
s. 235). Vid utvecklandet av den löst formulerade intervjuguiden, med beto-
ning på guide, har Metodpraktikan; konsten att studera samhälle, individ och 
marknad använts som inspiration. Ett kapitel talar om frågeundersökningar 
och tar upp vilka typer av frågor som en guide ska innehålla och hur de ska 
formuleras. Ett avsnitt beskriver vikten av att använda sig av begriplighet och 
tydlighet (ibid s. 245). Detta har tagits fasta på och gjort att guiden har korta 
frågor som öppnar upp ett samtal snarare än kräver ett direkt, kort svar.  

Valet av just semistrukturerade intervjuer motiveras av faktumet att en 
öppen utgångspunkt kan göra intervjuinformanten mer benägen att utveckla 
svar och komma med exempel, snarare än att känna sig hämmad av en fast 
intervjustruktur. Semistrukturen är också menad för tiden av intervjun. Det 
finns ingen fast tidsram från början över hur lång eller kort en intervju ska 
vara, hoppet är att samtalet flyter på tills frågetecken har rätats ut och både 
jag, och informanten har känt oss nöjda. Med den här metoden finns det också 
utvecklingsmöjligheter, det vill säga, frågorna som först ställs upp i guiden i 
början av arbetet behöver inte vara de frågor som används i slutet. Det finns 
alltid rum för utveckling och förändring (Denscombe, 2016, s. 267). 
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5.5 Kvalitativ innehållsanalys
För att komplettera intervjumaterialet har en annan typ av textanalys också 
använts, som nämnt ovan, en slags dokumentär forskning. En kvalitativ 
innehållsanalys kan användas vid både text, ljud och transkriberingsmaterial. 
I det här fallet har den använts för att tolka och studera dokument som har 
fungerat som ett komplement, antingen bekräftande eller motsägande, till in-
tervjuerna (Bergström & Boréus, 2000, s. 46). Det många menar är syftet med 
en kvalitativ innehållsanalys är att hitta dolda eller underliggande avsikter, 
syften och betydelser i texten eller texterna som behandlas. Istället för som 
i den kvantitativa analysen behöver det i den kvalitativa inte vara något som 
räknas eller mäts, utan kan manuellt tolkas av åskådaren. Det handlar om att 
se en genomgående innebörd (ibid s. 46). Detta kräver en del noggrannhet i 
urvalet, men eftersom varje förbund ofta har dokument som förbundsord-
ningar, avtal och direktiv är det lättare att välja ut vilka dokument som ska, 
eller borde granskas. Begreppet dokument för med sig en föreställning om att 
den information som finns i dokumentet har ett annat värde som överstiger 
det som bokstavligen står. Det som menas med det är att det kan skrivas saker 
i ett dokument som inte nödvändigtvis hittas ute i realiteten. Med ett doku-
ment kommer också fördelen att det det är permanent, inte lika flyktigt som 
en diskussion eller ett ord kan vara (Denscombe, 2016, s. 319). Fördelen med 
att arbeta med dokument är framförallt tillgängligheten. 

För att kunna få ut det som önskas ur en kvalitativ innehållsanalys behövs 
ett kodinstrument för att tolkningarna ska klassas som legitima, därför be-
hövs relevanta kategorier att kodifiera utifrån (Denscombe, 2016, s. 374). För 
att kunna se ett mönster utifrån de teoretiska utgångspunkterna som den här 
uppsatsen har de ledord som användes i intervjuguiden också använts som 
ett kodinstrument. Det som undersöks är utformning (relationer, aktiviteter), 
motiv, handlingsutrymme, resultat. Valet av dessa motiveras genom frågorna 
som kan ställas utifrån dem. Utformning kan ge en förklaring till hur sam-
verkan ser ut med olika relationer mellan kommuner och hur det i praktiken 
syns. Motiv används som ledord för att resursincitamenten ska kunna hittas, 
men också i fall där det existerar andra incitament för att ingå i en samverkan. 
Handlingsutrymme har använts för att ge en bild av demokratifördelningen 
och hur en kommun kan påverka, eller bli påverkad i en samverkansituation. 
Resultaten mäter effekterna av samverkansarbetet.

Den kvalitativa forskningen är problematisk i sättet att forskaren själv 
integreras i studien, mer än i en kvantitativ forskning. Den som använder sig 
av en kvalitativ design använder också sig själv som ett mätinstrument (Dens-
combe, 2016, s. 344). Tillförlitligheten kan därmed ifrågasättas med frågan 
om samma resultat skulle visas eller samma slutsatser skulle dras om någon 
annan studerade samma sak (ibid s. 411). Den här uppsatsen lämpas särskilt 
för den kvalitativa designen då undersökningen hålls till en liten skala, tingen 
som studeras iakttas i den kontext de vanligtvis existerar (ibid s. 345).   
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6. Små kommuners samverkan i gymnasie- och 
utbildningsförbund 
Nedan presenteras de fyra olika kommunalförbunden vars organisation 
och sammansättning har undersökts med hjälp av analys av medlemskom-
munerna och deras respektive verksamhet. För att kunna uttala sig om hur 
samarbetet går till, vilken roll den lilla kommunen har i ett nätverk och vilka 
effekter samarbetet har gett behövs en bakgrund av varje gymnasie- och 
utbildningsförbund. Nedan presenteras varje förbundsbeskrivning sedan det 
empiriska materialet insamlat från intervjuer samt dokument från varje kom-
mun. 

6.1 Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kommunalförbundet godkändes av alla medlemskommuner 2004, Mörby-
långa, Borgholm, Kalmar och Torsås. De är huvudman för gymnasieutbild-
ningen i de fyra kommunerna, med undantag för de utbildningar som drivs 
av kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län, eller av de fri-
stående skolorna som finns. Ett annat undantag är korrespondensgymnasiet 
i Torsås som Torsås själva är huvudman för (Kalmarsunds Gymnasieförbund, 
2012, s. 1). Förbundsdirektionen (styrelsen) ska bestå av 11 ledamöter och 11 
ersättare. I medlemskommunerna ser uppdelningen ut som följer, den största 
kommunen Kalmar har flest ledamöter representerade med fem stycken. Res-
ten av kommunerna som är mindre, har två stycken representanter var. Det är 
bestämt i förbundsordningen att ordföranden ska väljas bland de ledamöter 
som representerar den största kommunen, Kalmar kommun (Förbundsord-
ning - Kalmarsunds Gymnasieförbund, 2004, s. 1). Kostnaderna för ungdo-
mars gymnasiala utbildning ska enligt förordningen proportionellt fördelas 
mellan de olika medlemskommunerna i förhållandet till antal ungdomar i 
åldersgruppen 16 - 19 år (ibid s. 1).   
Delegationsordningen är menad att göra klart vem som innehar rätten av 
beslutsfattande, den tar också upp syftet med delegation som är att avlasta och 
avhjälpa styrelse och arbetsutskott med rutinärenden för att effektiviteten ska 
höjas inom den kommunala förvaltningen, samt att det ska förbättra servicen. 
I en delegationsordning behandlas ärenden som styrelsen ska fatta beslut om, 
men som de enligt Kommunallagen 6:33 kan delegera till en annan, för att 
fatta beslut å styrelsens vägnar. Styrelsen kan inte ändra på ett sådant beslut, 
de kan dock återta den delegerade beslutanderätten (Delegationsordningen, 
2012 s. 2). De två mindre kommunerna har en folkmängd på omkring 11 000 
(SCB, Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolk-
ningsförändringar 1 juli–30 september 2016. Totalt, 2016) respektive 7000 
(SCB, Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolk-
ningsförändringar 1 juli–30 september 2016. Totalt, 2016).
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6.1.1 Initiativ
Förslaget till ett gemensamt gymnasieförbund i Kalmartrakten kom 1994. 
Bakgrunden till detta var enligt den utredningsrapport som gjordes vid tid-
punkten, att kommunerna gemensamt ansåg att resultaten för utbildnings-
nivån krävde en överordnad målsättning (Kristiansson, o.a., 1994, s. 1). Detta 
bestämdes vid en tid då det fortfarande fanns gymnasieprogram som inte 
var treåriga, vilket innebär att en av förhoppningarna var att elevunderlaget 
skulle öka vid en samverkan då alla gymnasieprogram blev treåriga. Befolk-
ningsutveckling är ett återkommande begrepp i utredningen, som visar på en 
hoppfullhet inför bildandet av förbundet. Det nämns att förbundet inte bara 
skulle ge fördelar, utan ställde krav på medlemskommunerna i frågan om kom-
petensförsörjning, lokal och utrustningsfrågor (ibid s. 1). En av vinsterna som 
utredningen såg med förbundet var att samarbetet och samordningen skulle 
frigöra resurser som kunde användas på ett annat sätt i verksamhetsområdet, 
detta kallades en effektivitetsvinst då de kom fram till att kommunalförbund 
har bättre förutsättningar för att kunna nyttja resurserna bättre (ibid s. 2). 

6.1.2 Skolors varande eller icke-varande
I förbundet ryms sju olika kommunala gymnasieskolor. De allra flesta har be-
funnit sig i Kalmar kommun där förbundet har sitt säte. I de två minsta med-
lemskommunerna har det tidigare funnits skolor som numera har flyttats till 
den större kommunen, Kalmar. I Borgholms kommun pågår processen att fasa 
ut en före detta högstatusskola i sitt slutskede. Skolan, Ölands Gymnasium, 
har varit en skola specialiserad på programmet Hotell och restaurang och har 
haft gott renommé och högt söktryck genom åren, fram till för några år sedan. 
Samma typ av utfasning gjordes i Torsås kommun, med skolan Stage4You 
som även den har ett specialiserat koncept inom estetiska program. Skolorna 
har inte genomgått en nedläggning, utan snarare en förflyttning, poängterar 
informanterna. Programmen som tidigare var del av gymnasieskolorna har 
förändrats något och smält samman med de skolors program i Kalmar kom-
mun som har haft liknande inriktningar. På frågan om varför det sker sådana 
utfasningar finns två svar som är genomgående i de båda små kommunerna. 
Det ena svaret som informanterna är överens om är att det är för få sökande 
elever. Det påtalas att det i de här kommunerna ändå lät gymnasieutbildningen 
på skolorna fortgå för länge och att det inte egentligen var hållbart. Det andra 
svaret är att ungdomar söker miljöombyte och är inte villiga att stanna i den 
mindre hemkommunen. De större skolorna och den större kommunen tilltalar 
ungdomarna mer tror informant 1, informant 2 instämmer. Detta påtalas också 
av andra kommunala representanter från de andra fallen. 

I både Borgholm och Torsås bedrivs vuxenutbildning och SFI (Svenska för 
invandrare) av kommunen på uppdrag av förbundet. När skolorna i respektive 
kommun påvisade tecken till behov av förflyttning satsade kommunerna på 
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att försöka behålla skolorna genom nya byggnationer och lokaler berättar 
båda informanterna. (Informant 1 och 2).

På frågan om varför beslutet om förflyttning fattas och om kommunerna 
inte vill ha kvar skolorna, svarar en informant att det inte är en fråga om vilja, 
utan snarare möjlighet. Utbildningen gick med ett sådant underskott att det 
inte var försvarbart, en förändring var nödvändig för lärares, kommunens och 
elevernas skull (Informant 2). 

6.1.3 Fördelning och demokrati
I Kalmarsunds Gymnasieförbund sker fördelningen av ledamöter i direk-
tionen efter andelen gymnasieelever som respektive medlemskommun har. 
Kalmar kommun, som har flest gymnasieelever i förbundet, har också flest 
representanter, det vill säga fem stycken. De minsta medlemskommunerna, 
Borgholm och Torsås, har betydligt färre och är därmed representerade av 
två ledamöter i direktionen. Trots den mindre representationen förmedlar 
de mindre kommunernas representanter känslan av att förbundet är jämlikt 
och demokratiskt utformat. Informanterna förklarar att de ersättare som 
står med i direktionen är lika medverkande och närvarande som de ordinarie 
ledamöterna. Enda skillnaden egentligen är att ersättarna inte har rösträtt. 
Detta upplever båda informanterna inte som en stor skillnad då de poängterar 
att det mycket sällan sker någon omröstning då alla ärenden är så gott som 
färdigdiskuterade när de når styrelsens bord. 

I utredningen som ligger till grund för bildandet av gymnasieförbundet i 
Kalmarområdet diskuteras inflytande och fördelning. Det påtalas att under 
tiden utredningen har ägt rum har det framgått att inflytande inte enbart kan 
komma att handla om fördelningen av mandat, eller hur kostnaderna ska de-
las upp. Det beskrivs som nödvändigt att det ska finnas en gemensam vilja att 
ge utbildning, inte som ett lokalt, utan regionalt ansvar där samarbete ligger 
främst i utredningens slutsatser (Utredningsgruppen, 1994, s. 3). 

Funktionen av förbundet i Kalmarsund innebar inte bara en ökning av 
elevantal. 1994 fanns ett annat mål som var viktigt att nå. Det handlade om ut-
bildningsnivå. Mätningar visade att utbildningsnivån i förbundets kommuner 
var lägre än rikssnittet. Genom att skapa ett samarbete mellan kommunerna 
kunde därmed en god utbildning ges för såväl gymnasister som vuxna (ibid s. 
5). 

6.1.4 Kommunernas bidrag
Båda de små kommunerna i förbundet anser att de bidrar och tillför något till 
förbundet och att de har lika mycket självbestämmanderätt som den större 
kommunen. Det förbundet gör är att eliminera kommunernas svårigheter 
med att hantera skolorna. När det blev klart att kommunernas respektive 
skolor inte var möjliga att ha kvar, bestämdes att programmen skulle flyttas 
över till en av skolorna i Kalmar kommun för att programmen inte skulle för-
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svinna helt. Reaktionerna från medborgarna var i början inte positiva. En av 
informanterna är av den övertygelsen att de flesta förändringar i samhällen i 
allmänhet ger protester från invånarna (Informant 2). Många ansåg att flytten 
av skolan var katastrofal och ifrågasatte hur de kunde låta duktiga lärare och en 
fin utbildning försvinna från bygden. Kommentarer som återkom från kom-
munernas invånare handlade om den summan pengar som går till förbundet 
för att vara huvudman åt utbildningarna. Det fanns och finns fortfarande en 
brist på förståelse för konceptet med samverkan (Informant 1). Det tror båda 
informanterna beror på avsaknaden av gymnasieutbildning i kommunerna. 
Då skolan inte fysiskt befinner sig på plats har flera svårt att förstå vad det är 
kommunen betalar för (Informant 1 och 2).   

Det var inte försvarbart att ha kvar någon av kommunernas skolor. En 
av kommunernas representanter berättar att det inte bara är gemene man i 
kommunen som undrar och ibland ifrågasätter. Det händer även i kommun-
fullmäktige (Informant 1). Båda informanterna är ense om att det är viktigt 
för dem och kommunerna att ha en öppen kommunikation och dialog så att 
alla ska kunna få kunskap om varför strukturen förändras i samhället. Det är 
viktigt att alla invånare får vetskap om att hemkommunen betalar för varje 
gymnasieelev, så att varje elev kan gå den gymnasieutbildningen som den har 
rätt till. Trots att det inom kommunerna ibland råder osäkerhet om varför 
medlemskapet i förbundet är nödvändigt är båda informanterna övertygade 
om att det är just en nödvändighet (Informant 1 och 2). 

6.1.5 Skola som samhällsnytta
För de små kommunerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund finns en gemen-
sam nackdel med förbundet, en nackdel som samtidigt är en av anledningarna 
till varför det är viktigt att stanna i förbundet. Det poängteras av en av infor-
manterna att små kommuner som har haft gymnasieskolor och som sedan 
får lägga ned dem eller förflytta dem förlorar ungdomarna och det liv som 
annars finns i bygden. Att ha en skola med tre klasser med trettio elever i varje 
är ett lyft för samhället. Att förlora ungdomarna genom att flytta skolan och 
utbildningen påverkar miljön i området (Informant 2). Båda kommunerna 
försökte, med till exempel nya byggnationer och nya lokaler, förändra det 
sjunkande söktrycket och gjorde stora satsningar för att försöka behålla skol-
verksamheten (Informant 1 och 2). ”När söktrycket sjunker finns det ju inget 
att göra… Det hjälper inte. Vi har ju försökt på alla möjliga… och omöjliga 
sätt!” (Informant 2)

Förändringen från att i båda kommunerna ha haft två framgångsrika och 
populära skolor till att inte ha någon, ser båda informanterna som lite under-
ligt. På frågan om varför söktrycket sjönk och gjorde att förbundet fick ta över 
programmen och flytta dem till Kalmar, har de inget svar. På frågan om de inte 
ville behålla skolorna i området svarade. ”Vill och vill, det klart man vill, men 
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det går inte. Vi gick med ett sådant underskott att det inte var försvarbart” 
(Informant 2).

Effekten av förbundets övertagande av skolornas program blev att lokaler 
kom att stå tomma i respektive kommun. Lokalerna har nu, som informan-
terna berättar, kommit till användning för annan verksamhet. I Torsås satsas 
det på förskolan och i Borgholm satsas det på SFI. Informanterna menar 
att det alltid finns de människor som kommer att motsätta sig förändring, 
därför är det inte helt underligt att sedan förändringen med förbundet och 
överlåtelsen av utbildningarna finns det en del rykten och diskussioner, som 
ifrågasätter vad förbundet har nått för resultat (Informant 1 och 2). 

6.1.6 Konkurrens 
Kalmar är en kommun med många friskolor, som ligger utanför förbundets 
regi och konkurrerar samtidigt med förbundets skolor då många av fri-
skolorna lämnar den praktiska inriktningen och fokuserar på den teoretiska. 
Informanterna tror att trenden av friskolor som startar i kommunen har nått 
en gräns nu. Förbundet gör att valmöjligheterna för utbildning är stora. En 
av informanterna berättar hur förvånande det var att se att det fanns så få 
kommunalförbund som var inriktade på gymnasieskolan (Informant 1). I 
samtalet diskuteras varför de är så få och när det är ett lätt beslut att gå in i 
ett gymnasie- eller utbildningsförbund. Det informanterna tror är svårt är när 
kommunen i fråga redan har en existerande och fungerande skolapparat, med 
lokaler, personal och administration. De påtalar att alla kommuner förmod-
ligen upplever att skolverksamhet är något bland de sista verksamheterna de 
vill avsäga sig ansvaret för (Informant 1 och 2). 

I kommuner där skolan inte har funnits, utan där ungdomarna alltid har 
fått resa till andra kommuner för att få sin gymnasieutbildning, är det lättare 
att fatta beslut om att samverkan måste ske. En informant påpekar en svag-
het med Kalmarsunds Gymnasieförbund, nämligen bristen på små skolor. 
Informant 2 instämmer. Tidigare, med de små kommunernas skolor, fanns det 
mindre skolor att välja för de som inte nödvändigtvis ville gå i skolan med 1000 
andra elever. De eleverna fångas nu upp av friskolorna, som konkurrerar med 
förbundet även där. De tre stora skolorna i Kalmar är starka och bra skolor, men 
elever har olika behov och olika kriterier vad gäller vilken skola de väljer att gå 
på vilket innebär att vissa väljer skolor utanför förbundets regi. Detta påtalar 
informanterna dels som en nackdel då de kan förlora elever till mindre skolor, 
dels som en fördel då de stora skolorna som finns är en tillgång och nödvändiga 
för förbundet. Skolklimatet och utbudet i regionen ger eleverna en chans att 
välja en skola som passar dem. De stora skolorna kan passa en elev, medan en 
annan elev hellre vill gå i en mindre, privat skola. De små kommunerna i det 
här fallet är rörande överens om att utan ett förbund skulle de aldrig klara av 
den utmaningen som gymnasieutbildningen är för små kommuner idag. De 
ser inget utträde från förbundet för någon av kommunerna i framtiden om 
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samarbetet fortsätter att vara så här bra. Att organisera en egen gymnasieut-
bildning som eleverna vill välja är en omöjlighet idag. Kommunerna är alldeles 
för små, och det blir alldeles för dyrt (Informant 1 och 2). 

6.2 Jämtlands Gymnasieförbund
I Jämtland bedrivs ett kommunalförbund med fyra medlemskommuner, 
Bräcke kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun och Östersunds 
kommun. Huvudsätet ligger i den största kommunen, nämligen Östersund. 
I förbundsordningen står det att en av de främsta uppgifterna de har är att 
svara för medlemskommunernas skyldigheter när det kommer till utbild-
ningen för ungdomar, enligt skollagen och skolförfattningar. Den utbildning 
som förbundet ska ansvara för inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
kan ske både inom förbundet eller via andra entreprenadavtal som ingås med 
andra utbildningsanordnare, allt enligt gällande lagstiftningar (Jämtlands 
Gymnasieförbund, 2015, s. 1). 

Precis som i Kalmarsunds Gymnasieförbund har antalet ledamöter valts 
efter storlek på kommunerna, vilket gör att Östersunds kommun har fem 
ledamöter, medan resterande medlemskommuner har två ledamöter repre-
senterade vardera. Tillsammans blir då förbundsdirektionen 11 till antalet. 
Ordförande för förbundet väljs av Östersunds kommun (ibid s. 2). 

Vid vissa beslut krävs en kvalificerad majoritet, till exempel vid beslut som 
gäller förläggande av skolor eller lokaler, inrättande av nya program, eller 
förändrande/nedläggning av de existerande programmen. Det ska också vara 
en kvalificerad majoritet vid beslut som rör infrastruktur och större investe-
ringar, eller beslut om att göra ändringar i förbundsordningen samt beslut om 
den övergripande förvaltningsorganisationen. Vid andra frågor kan besluten 
tas med enkel majoritet, och om en röstning har lika röster får ordföranden 
en utslagsröst. Respektive fullmäktige i medlemskommunerna ska också få 
möjlighet att komma till tals vid beslut av större vikt (ibid s. 3). De två mindre 
kommunerna har en folkmängd på 6500 (SCB, 2016) respektive 5500 (SCB, 
2016).  

6.2.1 Bakgrund till förbundsbildning
I Ragunda kommun har en strategi- och effektivitetsplan tagits fram för att 
kunna föra kommunen framåt och möta och tackla framtida utmaningar. 
Planen ska genomsyra alla aktiviteter som Ragunda kommun ingår och enga-
gerar sig i, oavsett om varje annan separat verksamhet i kommunen har en 
egen visionsplan (Ragunda kommun, 2015, s. 2). Kvalitet är ett ledord, med 
vilket Ragunda kommun menar att all service till medborgarna måste vara 
100 %-ig (ibid s. 5).   

Informanten berättar om grundtanken med Jämtlands gymnasium, och 
säger att det från början var konstruerat så att alla Jämtlands kommuner, 
skulle vara medlemmar och delägare. Så blev det inte. Förbundet har fyra 
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delägare med en femte inträdande 2017. Syftet med förbundets bildande var 
att höja utbildningsnivån, eftersom utbildningen innan förbundet fanns var 
uppdelad, decentraliserad och sviktande i kvalitet (Informant 3). 

En av de stora anledningarna för den mindre kommunen att ingå i en 
samverkan var att bli delaktig i ungdomarnas utbildning. Kommunen skickar 
många elever till Östersund och därför ville kommunen ha en insikt och 
möjlighet att påverka utbildningen för att kunna förändra och förbättra. ”Vi 
skickar ju jättemycket elever till Östersund, det var en anledning till bildandet, 
för innan hade vi ingen möjlighet att påverka deras utbildning.” (Informant 
3).

I en av de små kommunerna var gymnasieskolan på gränsen till att läggas 
ned, vilket stärkte incitamenten för dem att ingå i ett gymnasieförbund. För-
utom att vara medlemmar i ett förbund har kommunerna samverkansavtal 
med andra kommuner för att underlätta för eleverna. Det finns två kommuner 
som inte är medlemmar i förbundet. Informanten tror att de två kommunerna 
inte är medlemmar på grund av det hopp och den tro som de har om att kunna 
driva skolorna i egen regi än så länge. Informanten tror också att den lokala 
förankringen är viktig för att bibehålla livet i samhällena. Risken de ser med 
ett inträde i förbundet är utflyttning från kommunen för att komma närmare 
skolan. ”Den lokala förankringen är viktiga för dem, man har väldigt stora 
ytor och känner att man vill ha kvar sina egna skolor. Där har man samver-
kan med Norge. De vill nog ha sitt egna för deras överlevnad och liv. Risken 
för dom med inträde i förbundet är nog att eleverna flyttar…” (Informant 3).

6.2.2 Mål och syfte
I ägardirektiven för Jämtlands Gymnasieförbund står det om verksamhetens 
mål och syften att dessa går ut på att i och med bildandet av förbundet vill 
medlemskommunerna verka för en högre utbildningsnivå i regionen. Kvalitet 
och produktivitet är ledord i målen. Det handlar om att erbjuda alla ungdomar 
i medlemskommunerna ett brett utbud av utbildningar, utan att ungdomarna 
ska behöva söka sig utanför kommunerna och förbundet, utan kunna välja de 
utbildningar som förbundet erbjuder i första hand och därmed stanna och bo 
kvar i kommunerna som är inblandade (Jämtlands Gymnasium, 2016, s. 1). 
Det står också att för att göra det än mer attraktivt för ungdomarna att stanna 
ska utbildningarna utformas efter de lokala behov som varje kommun har. 
Deras behov av arbetskraft och utvecklingsmöjlighet ska vara del av besluts-
processen om vilka utbildningar som förbundet ska erbjuda. Därmed ska alla 
medlemmars, både elevers, kommuners och andra aktörers behov tillgodoses 
(ibid s. 2). I verksamhetsplanen för 2016/2017 är de uppsatta målen desamma 
som i starten av förbundet. Ett av de viktigaste målen är att få fler av medlems-
kommunernas ungdomar att studera i förbundets skolor. 2015 studerade 79% 
av eleverna inom förbundet (Cederberg & Johnsson, 2015, s. 11).
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6.2.3 Demokrati och utlokalisering
Angående demokratin i förbundet är samverkan alltid för alla medlemskom-
munernas bästa. Eftersom skolan i det här förbundet är utlokaliserad på flera 
ställen måste alla förbundsägarna beaktas och vara delaktiga (Informant 3). 

Till de mindre kommunerna utlokaliseras sådana program som med fördel 
kan drivas där, till exempel el- och industriprogram. De mer teoretiska pro-
grammen som tarvar större klasser, och fler lärare i teoretiska ämnen finns 
koncentrerat i den större kommunen. Informanten berättar att framförallt de 
små kommunerna är vana vid att finna lösningar och hitta andra kreativa idéer 
för att utvecklas så det är inte något svårt. Det förekommer mycket samarbe-
ten och många samverkansavtal finns, framförallt med näringslivet. I just de 
här kommunerna pågår mycket förtagande som ofta kommunen samarbetar 
med. De tittar efter vad det finns för efterfrågan på marknaden och gör sedan 
vad som behövs för att stilla den. Kommunen har varit hjälpta av förbundet i 
det avseendet och med detta har möjligheterna ökat till både samverkan och 
samarbeten (Informant 3).  

6.2.4 Prövningar för både kommun och förbund
Jämtlands gymnasieförbund står inför prövningar de närmaste åren enligt 
verksamhetsplanen. Rekrytering av lärare är en av svårigheterna, speciellt 
till kurser i Språkintroduktion och SFI. Många av de existerande lärarna i 
förbundet har nått, eller kommer inom en snar framtid att nå pensionsålder, 
vilket innebär att rekryteringen måste ske snarast. Därför har förbundet valt 
att ingå i ett samarbete med andra skolhuvudmän i en särskild satsning för att 
lärarna ska bli fler. Denna satsning syns bland annat i deltagandet vid mässan 
Nolia (Cederberg & Johnsson, 2015, s. 7). En informant upplever att förbundet 
har lättare att rekrytera personal än vad en kommun har, vilket anses bero på 
det starka varumärket som förbundet har utvecklat samt att organisationen i 
sig är stark, effektiv och besitter en god kvalitet. Precis som i Hälsingland talas 
det här om konkurrens gällande kompetensförsörjning. Förbundet vill inte 
konkurrera med andra skolor som också behöver lärare. Därför har de valt 
att ingå i en samverkan med bland annat Mittuniversitetet för att kunna öka 
rekrytering av lärare och pedagoger (Informant 3). 

Några år efter förbundets bildande sviktade elevantalet i skolan i en av de 
mindre kommunerna än en gång. Problemet behandlades i förbundet och det 
satsades för att kunna öka kvaliteten och möjliggöra för skolan att vara kvar. 
Detta går hand i hand med det ömsesidiga beroendet mellan de större och de 
små kommunerna. Informanten berättar att de små kommunerna alltid har 
haft bra inflytande eftersom de är en del av förbundet. Det råder inga sto-
rebrorstendenser från de större kommunernas håll. Eftersom merparten av 
deras elever går i skolan i den större kommunen vill de kunna, och kan också 
numera påverka hur utbildningen ska se ut. Om inte förbundet hade funnits 
hade de suttit maktlösa. Att sitta som kommun och inte ha någon makt eller 
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möjlighet att påverka allt från måltider till vilken typ av gymnasieprogram 
som skolan ska erbjuda var enligt informanten inte ett alternativ. De ville 
kunna påverka (Informant 3). 

Precis som vissa andra småkommuner har berättat finns det just här inga 
dåliga rykten. Tack vare det starka varunamnet Jämtlands gymnasium har, 
förstärks deras goda renommé genom att söktrycket ökar. Nya lokaler byggs 
eftersom skolorna växer. Både medborgare och kommuner, samt förbundet i 
sig tycker att de får ut den kvalitet som avsetts med de satsningar som gjorts. 
Det har resulterats i att det inte finns några protester mot förbundsidén (In-
formant 3). 

6.2.5 Effekter
Den kvalitetshöjning som medlemskommunerna ville se som resultat av ett 
samverkansarbete tycker sig informanten definitivt se, framförallt i den egna 
skolan som inte hade funnits kvar om det inte hade varit för förbundets skull. 
I verksamhetsplanen för 2016/2017 i Jämtlands gymnasieförbund beskrivs 
vissa trender som har visats sedan förbundet startade 2005. En av trenderna 
visar att gymnasieskolan har haft betydligt fler elever än vad befolkningsprog-
noserna förutsagt. En anledning till detta är den ökande invandringen, en 
annan är att fler elever idag inte kan avsluta gymnasieutbildningen på tre år, 
utan går kvar längre. På grund av den ökande invandringen har ett potentiellt 
problem, eller utmaning dykt upp, nämligen ökningen av elever på kurserna 
Språkintroduktion. En annan effekt som syns, liknande den från andra 
gymnasie- och utbildningsförbund, är det faktum att fler elever som avslutar 
grundskolan väljer att studera inom förbundets skola (Cederberg & Johnsson, 
2015, s. 4). Trots att ökningen av invandrare bidrar till den demografiska 
ökningen i många kommuner är den demografiska minskningen fortfarande 
ett problem i en av de mindre kommunerna i förbundet (ibid s. 4). I den 
andra lilla kommunen i förbundet har ökningen gjort att förbundet har hyrt 
tillfälliga lokaler för att tillmötesgå det ökade elevantalet på kurserna Svenska 
för invandrare (ibid s. 6). Förbundet i sig äger inga egna lokaler, utan har 
ansvaret för utbildningen. Detta gör, som en informant beskriver det, att om 
elevantalet minskade eller om förbundet mister utbildningarna så kommer 
kommunerna att stå med tomma lokaler som inte används. Detta anses dock 
vara en ytterst liten risk för, eftersom förbundet och skolorna tillsammans har 
växt. Förbundet drivs av ett långsiktigt tänkande och informanten berättar att 
de ständigt gör omvärldsanalyser och tar del av befolkningsprognoser för att 
stå beredda inför framtiden (Informant 3). 

6.2.6 Utmaningar
En annan utmaning som nämns i verksamhetsplanen för förbundet är hur de 
ska hantera direktiv från regeringen som handlar om utveckling och införan-
det av nationella satsningar. Till exempel karriärreformen som handlar om 
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lärares uppdrag att arbeta med utveckling av undervisning, utifrån uppsatta 
kriterier. De uppdrag som delas ut bör förtydligas för att gå i linje med de 
mål och resultatuppfyllelse som förbundet följer. De nya satsningarna från 
regeringen berör de särskilt yrkesskickliga lärarna, som får lönerna höjda 
utifrån vissa krav. Höjningen i sig avgörs av skolans huvudman, i det här 
fallet förbundet. Genom detta vill förbundet öka attraktionen för läraryrket 
så att rekryteringsproblemen senare ska minska. Samtidigt är det till för att 
kunna öka måluppfyllelsen (Cederberg & Johnsson, 2015, s. 7). En annan risk 
som informanten kan se med förbundet är ifall de större kommunerna skulle 
vilja begära utträde ur förbundet och driva skola i sin egen regi igen. Om 
förbundstanken frångås och de större kommunerna inte ser någon vinning 
med samarbetet kan det vara avgörande för de små kommunernas skolors 
överlevnad (Informant 3). 

6.2.7 Dynamik mellan medlemskommunerna
Innan förbundet bildades hade Östersund många inresande elever från 
kranskommunerna, men de hade ingen direkt förankring i elevernas hem-
kommuner. Informanten tror att de stora kommunerna vinner på förbundet 
då spridning och utlokalisering av utbildningar blir lättare, samt att utbudet 
därmed kan bli mycket större. Vissa program och utbildningar är svåra att 
husera inne i Östersund, därför blir de utlokaliserade till andra medlemskom-
muner. Det är ett exempel på givande och tagande mellan kommunerna, 
påtalar informanten (Informant 3). 

Eftersom det är flera medlemskommuner så finns det många idéer och 
många olika tankar om vad som är nyttigt för medlemskommunerna. För-
bundet i sig blir som en egen kommun som klarar av de uppgifter som just 
det (alltså förbundet) har ansvar för. Informanten berättar om hur mycket 
lättare det är att driva nya idéer och tankar i en heterogen omgivning, precis 
som det blir i förbundet med medlemskommuner med olika förutsättningar 
och traditioner. Viljan att driva är påtaglig och det menar informanten har att 
göra med vanan att lösa problem självständigt i kommunen. Det finns ingen 
annan som löser potentiella problem och svårigheter utan det är varje kom-
muns angelägenhet (Informant 3).      

Det finns flera typer av samverkansformer i olika sektorer. En av dem 
som informanten lyfter fram är det regionala nätverket som driver utveck-
lingsfrågor som till exempel behandlar rekryteringsbehovet och den allmänna 
kompetensförsörjningen. Även här gäller ett givande och ett tagande. Inom 
räddningstjänsten fanns det också ett behov av att stärka kvaliteten då den 
var ytterst ojämn. Samtliga kommuner hade en räddningstjänst, men den var 
sviktande. Därför valdes det även där att ingå ett samarbete för att kunna bli 
bättre. Med förbundssamverkan menar informanten att små kommuner får 
stordriftsfördelar som annars aldrig hade varit aktuella (Informant 3). 
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Fördelarna med ”specialkommunen”, det vill säga förbundet, är att det 
till exempel går att anställa över gränserna, berättar informanten. Detta har 
underlättat. De små kommunerna har samma elevhälsa, och inom förbundet 
kan kommunerna ha samma personalstab och administrativa organisation. 
Det blir en tydligare och mer direkt ledning där större satsningar kan göras, 
som också blir billigare, därav stordriftsfördelarna (Informant 3). 

6.3 Hälsinglands Utbildningsförbund
Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund med tre medlems-
kommuner, Bollnäs kommun, Nordanstigs kommun och Söderhamns kom-
mun. Förbundets huvudsäte är i Bollnäs. Precis som andra utbildning- och 
gymnasieförbund svarar det här förbundet för gymnasieskolan, gymnasies-
ärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna, 
utbildning i svenska för invandrare, yrkeshögskola och uppdragsutbildningar 
(Hälsinglands Utbildningsförbund, 2015, s. 1). I utbildningsförbundet ska 
varje medlemskommun vara representerad av 3 ledamöter, och tre ersättare, 
det är också bestämt att ordförande och vice ordförande inte ska komma från 
samma medlemskommun. Som medlemskommun har den rätt till insyn i för-
bundets verksamhet samt kunna ha uppsikt över organisationen som helhet, 
enligt förbundsordningen. För att informera och analysera hur verksamheten 
fungerar ska medlemmarna kallas för ett samråd (ibid s. 2). 

Förbundet i sig sköter all administration och hanteringen av IKE-elever 
(IKE: Interkommunal Ersättning). Förbundet betalar kostnaderna för elever 
hos annan huvudman först, och sedan faktureras medlemskommunerna 
för det som sker utanför förbundet. Förbundet fakturerar respektive elevs 
hemkommun (ibid s. 5). Nordanstig har lite justerad fördelning när det 
gäller overheadbudgeten, eftersom så många av eleverna går hos en annan 
huvudman (ibid s. 6). Kommunen Nordanstig har också samarbeten med 
Hudiksvalls kommun och Sundsvalls kommun som ger möjligheter att söka 
utbildning i de kommunerna också (Hälsinglands Utbildningsförbund, 2016). 

Förutom att vara medlemmar i ett utbildningsförbund är medlemskom-
munerna också involverade i samarbetet som rör Teknikcollege, vilket är en 
samling med tekniska utbildningar som har ett nära samarbete med närings-
livet, det är en skolform som är utformad efter företagens önskemål (Häl- 
singland - Teknikcollege, u.d.). Den mindre kommunen har en folkmängd på 
omkring 9 500 (SCB, Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 
2016 och befolkningsförändringar 1 juli–30 september 2016. Totalt, 2016).

6.3.1 Syfte med samverkan
I konsortialavtalet som binder ihop medlemskommunerna i Hälsinglands 
Utbildningsförbund beskrivs syftet med en sådan samverkan med en vilja att 
skapa en gemensamt organiserad utbildning, som innehar bra möjligheter till 
distansstudier på olika sätt, något som inte ska hindras av tid och rum. Det po-
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ängteras också att syftet sträcker sig till att försöka bidra med utbildning som 
håller hög kvalitet, inte bara för elever och studenter, utan också för samhället 
i stort samtidigt som kostnadseffektiviteten ska ha hög prioritet. Det fram-
kommer också att en av de största anledningarna för medlemskommunerna 
att ingå i förbundet är den demografiska utvecklingen med det minskande 
elevantalet (Konsortialavtal, 2015, s. 1). 

Informant 4 i direktionen berättar att det funderades länge på vilken typ 
av samverkansform som skulle passa bäst. Till slut landade beslutet på ett 
kommunalförbund då det ansågs vara det mest lämpade för den verksam-
het som skulle hanteras. Från början var det också tänkt att alla kommuner i 
Hälsingland skulle vara inblandade i utbildningsförbundet. Nu är det Bollnäs, 
Söderhamn och Nordanstig, varav Nordanstig är den minsta kommunen. Två 
kommuner som geografiskt ligger mellan Bollnäs och Nordanstig är inte med 
i förbundet. Informanten poängterar att det är nödvändigt, inte minst för 
de små kommunerna att ha hjälp i förbundsformen vad gäller skolfrågorna 
(Informant 4).  

6.3.2 Samarbetsvana
Nordanstig, den minsta kommunen i Hälsinglands Utbildningsförbund, 
har många pågående samarbeten med andra kommuner. Som nämnts ovan 
påpekar informanten att samarbeten är en nödvändighet för små kommuner 
då de omöjligen klarar alla ansvarsområden. Redan i en analys av ”Kommun-
kompassen” i Nordanstigs kommun 2007 påtalades vikten av samverkan i ett 
avsnitt om utvecklingen av lokalsamhället. Det framgår att samverkan pågår 
inte minst inom näringspolitiken med andra kommuner och organisationer, 
såväl som andra mellankommunala samarbeten som detta i utbildningsför-
bundet. I rapporten ses denna förmåga att samverka i ett regionalt perspektiv 
i många olika fält som en framgång för ”den lilla kommunen” (Härdin & 
Gidenstam, 2007, s. 7). 

Tidigare har Nordanstig som den minsta kommunen aldrig haft en egen 
gymnasieskola. Eleverna har alltid åkt till andra kommuner som har haft 
gymnasieutbildningar. Hälsingland har överlag mycket utbildning på distans, 
som framgår både av konsortialavtal och informant, en utbildningsform som 
har breddat utbildningsmöjligheterna för eleverna. Trots att Nordanstig 
är en så pass liten kommun har förbundet planer på att starta upp några 
gymnasielinjer i kommunen för att utveckla förbundet. Detta ska dock först 
kontrolleras med ungdomarna för att undersöka om en sådan förändring 
skulle vara uppskattad eller ej. I det här utbildningsförbundet är fördelningen 
i direktionen inte uppdelad på befolkningsmängd, utan en representant är 
lika med en kommun. Informanten från Nordanstig berättar att det känns 
som att oavsett vilken kommun som representeras är rösterna jämbördiga. 
Informanten berättar att i andra samarbeten brukar det inte fungera på det 
sättet, ofta blir de större kommunerna dominanta och intar en position som 
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större makthavare. Storerbrorssyndrom är ett ord som används när informan-
ten beskriver vissa storkommuner (Informant 4). 

6.3.3 Effektivitet och ansvar
Det som bestämdes vid inträdet i förbundet var att all verksamhet som rörde 
skolan skulle överlåtas till ”specialkommunen”, förbundet, som skulle under-
lätta för kommunerna och deras handlande. Dock bestämdes det 2015, vid 
starten, att varje medlemskommun skulle svara för de skyldigheter som enligt 
lagstiftningen ankommer på kommunerna som arbetsgivare. Detta innebär 
alltså att varje medlemskommun ska ta ansvar för arbetstagarna och deras 
rättigheter, det är inte enbart förbundets uppgift (Konsortialavtal, 2015, s. 2). 
Det är bestämt att inför varje större, viktigt ärende behöver varje medlems-
kommun ha insikt i besluten och kunna yttra sig i ärendet. Ärenden som kan 
komma ifråga för yttranden kan röra budgetramar och ekonomiska frågor, 
nedläggning av en skola samt övergripande mål i budgeten och de riktlinjer 
som verksamheten ska rätta sig efter (ibid s. 3). Tanken med förbundskansliet 
enligt medlemskommunerna är effektivitet. För att uppnå det har det bestämts 
att det centrala kansliet ska vara begränsat till det minsta nödvändiga. Det 
innebär att kansliet ska bemannas med sådana funktioner som är nödvändiga 
för att kunna leda, driva och organisera verksamheten (ibid s. 4). Beslut som 
att förbundet ska ingå i borgensförbindelse eller andra typer av förbindelser 
får inte gå igenom och verkställas om inte varje medlemskommuns fullmäk-
tige godkänner det (ibid s. 6).     

Hälsinglands Utbildningsförbund är uppdelat i två olika nivåer, vilket 
innebär att samverkansformen är uppdelad. CESAM, den centrala samver-
kansgruppen är den förbundsövergipande nivån, som förbundschefen leder. 
LOSAM, är lokala samverkansgruppen, under CESAM, leds av en rektor 
eller enhetschef. Dessa sammanträder inte alltid tillsammans, men träffas 
åtminstone fyra gånger per termin och utöver det när det finns behov för det. 
Olika frågor behandlas av de olika grupperna. Den lokala samverkansgruppen 
tar hand om mer lokalorienterade frågor, såsom anställningar, utbildningar, 
medarbetarsamtal, arbetsmetoder, arbetsskador, medan den förbundsöver-
gripande samverkansgruppen behandlar de mer generella frågorna som rör 
hela förbundet (Hälsinglands Utbildningsförbund, samverkansavtal, 2015, s. 
7).    

6.3.4 Ömsesidighet
För att en samverkan ska fungera med olika kommuner behövs ett givande 
och ett tagande, poängterar informanten. Första året efter att förbundet hade 
bildats togs en redan existerande verksamhet över av förbundet. Informanten 
berättar att det första året lades fokus på att ta reda på vad för typ av verksam-
het de faktiskt hade tagit över och hur det fungerade. Det blev en lyckad start 
tyckte medlemmarna, det utvecklades nya gymnasieprogram och samarbetet 
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fungerade väl. När kommunerna gjorde inträde i förbundet tog var och en 
med sig de pengar de hade och utgick från deras gemensamma möjligheter 
(Informant 4).  

Anledningen till att samverkansformen blev just ett kommunalförbund är, 
enligt informanten, att det bidrog till en effektivitet som inte hade varit möjlig 
annars. Det fanns i och med förbundet betydligt snabbare beslutsvägar, då 
besluten gick rakt in i förbunden och ut igen, istället för att varje kommun 
separat skulle behandla ärendet och sedan besluta. Kommunalförbundet har 
en betydligt snabbare, och mindre komplicerad ledning som har en uppgift 
och ansvar för ett område. Det bidrar till en mer direkt ledning av skolan. 
Förbundet blir en mycket attraktiv arbetsplats för lärare eftersom skolorna 
i förbundet är så pass bra, berättar informanten. ”Det är nödvändigt med ett 
förbund… jättesvårt att ha allt i en liten kommun” (Informant 4).

6.3.5 Resultat och vikten av dialog
Det finns många goda effekter, menar informanten. I ett förbund finns det 
fler möjligheter och större svängrum än vad en ensam kommun har. Det som 
kan vara problematiskt är att de politiker som sitter i direktionen kan behöva 
trycka på kommunen och dess tjänstemän. Ekonomi är en sådan fråga där 
kommunerna ofta står emot utbildningsförbundet. Vid sådana tillfällen blir 
det en dragkamp mellan tjänstemän och politiker. Här påtalar informanten 
vikten av en öppen dialog och kommunikation. Hen är både tjänsteman och 
politiker vilket gör att det blir lättare att föra en sådan dialog. Pengar, nämner 
informanten, är alltid känsligt och det är farligt att hamna i en dragkamp om 
medel. Det är viktigt att se förbundet och skolan som en del av något annat än 
den kommunala verksamheten (Informant 4). 

Dialog är något som också är en viktig del i samverkansavtalet för Häl-
singlands Utbildningsförbund. Där beskrivs en arbetsplatsträff som ska skapa 
ett forum för dialogen mellan arbetstagarna. Det som ska kommuniceras är 
det gemensamma arbetet mot en utveckling och en planering och uppföljning 
(Hälsinglands Utbildningsförbund, samverkansavtal, 2015, s. 5).

En fråga i förbundet som tydligt visar partipolitiska skillnader är ämnet 
friskolor. Efter förbundets start har många elever sökt sig tillbaka till skolorna 
inom förbundet istället för att söka sig till friskolorna runt om i kommunerna. 
Detta tror informanten delvis är en effekt av att bildandet av förbundet gjorde 
en förändring möjlig, nya lokaler och innehållet blev viktigare. De tre med-
lemskommunerna hjälptes åt att bygga upp den kommunala skolans rykte. 
Som nämnts ovan var det från början tanken att fler kommuner skulle vara 
medlemmar i utbildningsförbundet. Samarbetet med vissa kommuner är 
inte helt lätt menar informanten, medan andra fungerar problemfritt. Större 
kommuner vill ofta vara själva och inte samarbeta. Där är kommunen i sig 
ofta splittrad i åsikten om kommunalförbundens varande. Tjänstemännen vill 
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ingå i förbundet tillsammans med de andra medlemskommunerna, medan 
politikerna står emot och protesterar (Informant 4). 

Trots det potentiella problemet om en stor kommun vill göra ett inträde i 
förbundet, ser informanten mycket positivt på framtiden för förbundet. Det är 
många kommuner som är intresserade av att vilja vara med i en sådan samver-
kan. Generellt är samverkan en daglig verksamhet längre upp i Sverige, då det 
helt enkelt krävs. ”Man har många olika samarbeten med olika kommuner, 
man måste ha det, man klarar inte ansvaren själv” (Informant 4).

6.4. Sydnärkes Utbildningsförbund
I Sydnärkes Utbildningsförbund som bildades 1999, samverkar kommunerna 
Askersund, Hallsberg och Laxå. Utbildningsförbundet är likt de andra 
ovanstående ett kommunalförbund med ändamål att vara huvudman för 
bland annat gymnasieskolan. Likt Hälsinglands Utbildningsförbund ska 
alla medlemskommuner vara representerade i förbundsdirektionen med tre 
stycken ledamöter (Sydnärkes Utbildningsförbund, 2008, s. 1). När beslut 
fattas, fattas de med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens 
röst. Verksamheten som helhet finansieras av de avgifter som kommer från 
medlemskommunerna, kostnaden fördelas proportionellt (ibid s. 2). De två 
mindre kommunerna har en folkmängd på omkring 11 200 (SCB, Folkmängd 
i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 
1 juli–30 september 2016. Totalt, 2016) respektive 5 700 (SCB, Folkmängd i 
riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 1 
juli–30 september 2016. Totalt, 2016). 

6.4.1 Förbundets mål och uppdrag
I Förvaltningsberättelsen för Sydnärkes Utbildningsförbund för 2015 skrivs 
det, precis som i Jämtlands Gymnasium, att det självklara valet för medlems-
kommunernas ungdomar ska vara att söka utbildningarna som förbundet 
erbjuder. Detta är ett av de väsentligaste målen för samarbetet (Sydnärkes 
Utbildningsförbund, 2015, s. 6). I förvaltningsberättelsen framförs också 
statistik som talar för att förbundet har lyckats med att elever väljer deras 
skolor och utbildningar, till exempel var det 2015, 495 elever från 42 andra 
kommuner. Det påpekas också att på grund av mängden andra elever har 
efterfrågan på bostäder för eleverna ökat (ibid s. 11). 

Förbundets uppdrag är att vara huvudman för utbildningen på gymnasie-
nivå, SFI, Komvux och gymnasiesärskolan. All gymnasieutbildning utgår från 
den största kommunen i förbundet, Hallsberg. Komvux är likaså till stor del 
centraliserad. SFI:n (Svenska för invandrare) har blivit mer av en decentrali-
serad del på grund av den stora ökningen av deltagare. Förbundet har ansvar 
för alla gymnasieelever, i detta ryms också hänsyn till det fria skolvalet. Om 
en elev vill gå i skolan i Kiruna, betalar förbundet för att eleven ska kunna gå 
i Kiruna. Betalningen till förbundet från medlemskommunerna sker utifrån 
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fördelning av antalet invånare. Storleken på kommunen har alltså ingen bety-
delse (Informant 5 och 6). 

6.4.2 Samverkans början
Från förbundets början var fyra kommuner medlemmar. Askersund, Halls-
berg, Kumla och Laxå. Innan starten köpte kommunerna platser på Alléskolan 
i Hallsberg för att kunna erbjuda ungdomarna gymnasieutbildning. Det fanns 
ett slags samverkansavtal kommunerna emellan som reglerade hur fördel-
ningen gick till. Informanten från Askersund kommun berättar om missnöjet 
med den större skolan innan förbundet kom till. Utbildningarna nådde inte 
upp till målen och förväntningarna, lokalerna var undermåliga och kostnaden 
för de små kommunerna var hög (Informant 5). 

Vid den här tiden var inte heller valfrihet en del av skolpolitiken, ung-
domarna blev tilldelade en skola de skulle gå på. Samverkan mellan de här 
kommunerna har pågått sedan 1960 - talet uppger informanten. En annan 
informant informerar om att det egentligen aldrig har funnits ett alternativ 
heller. Laxå som är en av de mindre kommunerna i förbundet har period-
vis huserat några gymnasieklasser, till exempel en verkstadsinriktning på 
1990-talet. Men numera sköter förbundet allt som gäller gymnasieskolan, och 
utgångspunkten är alltid en och samma, Alléskolan. Det var missnöjet med 
den stora kommunens handhavande av skolan som fick kommunerna runt 
om att reagera och leta efter en bättre lösning. Informant 5, som var delaktig 
i uppstarten av förbundet berättar hur det diskuterades och åktes runt för 
att se hur andra kommuner hade hanterat de högre krav som fixerades på 
kommunerna angående gymnasieskolan. Hallsberg, som är den större kom-
munen med omkring 15 000 invånare och värdkommun för skolan, var också 
positiv till att hitta en lösning som skulle innebära ett mer gemensamt styre 
över gymnasieskolan. De inblandade kommunerna var överens om att det be-
hövdes en lösning för att höja kompetensförsörjning, elevantal och kvaliteten 
på den gemensamma skolan för att kunna möta den nya kravbilden. Då var ett 
kommunalförbund en enkel lösning, berättar informant 6. 

6.4.3 Egenskaper och missar av en liten kommun
Av en informant poängteras det att det krävs mod inte bara från de små 
kommunerna som ingår i förbund, utan också från de stora, eller större 
kommunerna. I just det här fallet avsade sig Hallsberg ungefär 75% av 
bestämmanderätten för skolan. I början var visionen att skolan i Hallsberg 
som kommunerna hade gemensam, i viss mån skulle avlövas och sprida sig 
till respektive kommun. Detta innebar att det fanns en önskan att fler elever 
skulle stanna kvar i respektive kommun, istället för att alla elever skulle åka till 
Hallsberg för sin utbildning. I förbundet var medlemmarna överens om att de 
teoretiska utbildningarna i största möjliga mån skulle få plats i varje kommun. 
Detta fungerade inte så väl som förväntat. En av kommunerna försökte skapa 
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en skola på ett äldreboende, vilket ungdomarna inte stöttade. Resultatet var 
inte lyckat och informanten påpekar att kommunen borde frågat och lyssnat 
på ungdomarna som faktiskt skulle gå i den skolan de skapade. ”Så vi försökte 
skapa en gymnasieskola på ett äldreboende… Det var ju inte så lyckat. Det 
borde man ju räknat ut… Ungdomarna som gick i skolan tyckte ju det var en 
idiotisk idé. Det var ju en lärdom, vi kanske borde ha frågat.” (Informant 5)

Misstaget var en bristande dialog, där tolkningarna hade gjorts utifrån de 
ungdomar som upplevdes klaga på långa bussresor. Det som visade sig vara 
intressant för ungdomarna i Sydnärke var att komma till en stor skola, med 
många kompisar och gedigna program. Lärdomen för kommunen var att 
dialogen är väsentlig för utveckling (Informant 5). Av elever från Laxå går 
ungefär 90% på skolan i Hallsberg. I Laxå menar man att den gemensamma 
skolan är en räddning, eftersom varje kommun måste erbjuda utbildning och 
i Laxå har elevantalet varit alldeles för litet för att det ska vara en hållbar 
situation (Informant 6). 

6.4.4 Direktionens sammansättning och funktion
I förbundets direktion har alla kommuner lika många representanter. Det 
är ett medvetet val för att alla ska ha samma politiska makt, oavsett storlek 
på kommun. På det sättet menar en av informanterna att de partipolitiska 
konflikterna som kan uppstå inte existerar. Uppdraget som lämnas från kom-
munerna till förbundet ska inte vara laddat, utan konkret. Det påtalas att det 
i längden handlar om tilltro och ömsesidighet. Bypolitik och att orterna på 
ett sätt krigar lite mot varandra är en del av det som måste lämnas utanför 
vid samverkan för att ett gediget samarbete ska kunna växa fram. Förut var 
partistämpeln ett dilemma vid inträde, men nu finns det inte sådana problem, 
en person i direktionen är en kommun, berättar informanten (Informant 5). 

6.4.5 En ledning – en skola
Uppfattningen från både elever, lärare och invånare är positiv från de båda 
mindre kommunerna i Sydnärkes Utbildningsförbund. Med förbundet berät-
tar en informant, fick även lärarna en nystart, just på grund av att det numera 
fanns en ledning, som endast hade en specifik uppgift. Gymnasieskolan fick 
den uppmärksamhet som kanske hade saknats innan, eller inte varit lika 
riktad. Utvecklingen gick från en kommunledning med många olika upp-
gifter och ansvarsområden, till att ha en mer direkt lösning, förbundet, med 
ett ansvarsområde (Informant 5). I Laxå märks det knappt någon skillnad i 
kommunen som sådan, förutom att förbundet ger positiva utslag för de invol- 
verade. Kommunen har överlämnat allt ansvar gällande gymnasieutbild-
ningen till förbundet. I utbildningsförbundet finns också Teknikcollege, 
precis som i Hälsinglands Utbildningsförbund. Men precis som med de andra 
utbildningarna är det förbundet som ansvarar för allt som rör det och kom-
munen har ingen direkt inblandning i det (Informant 6). 
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6.4.6 Framgång och hinder
Trots att förbundet har åstadkommit mycket positiva resultat för de tre med-
lemskommunerna finns det fortfarande problembilder, som informanterna 
dessutom inte tror de är ensamma om. Kompetensförsörjning är ett ständigt 
problem. En av informanterna talar om att det inte finns tillräckligt många 
lärare. Det spelar ingen roll hur stor eller bra skolan, förbundet eller kom-
munen är. Det finns fortfarande inte tillräckligt många lärare (Informant 6). 

Efter förbundets bildande har det märkts en stor skillnad i sättet att tänka. 
Till exempel berättar en informant hur stora insatser som har gjorts som inte 
hade varit möjliga med bara Hallsberg som en egen ägare. Att höja den kom-
munala ersättningen hade aldrig beviljats och sedan hade det byggts om som 
de ville. Nu är det de tre kommunerna i förbundet som bestämmer tillsam-
mans om vad som ska byggas om och hur. Alla tre kommunerna uppfattas 
som lika delaktiga (Informant 5). Hallsberg som är värdkommun är inte extra 
aktiv som en utomstående kanske skulle kunna tro. Det klart att det finns 
en fördel att vara fysiskt nära skolan och utbildningen, men informanterna 
är övertygade om att det i sig egentligen inte spelar någon roll i frågan om 
”makt”(Informant 6). 

De konflikter som kan uppstå i förbundet är som många beskriver inte 
mellan politiska partier, utan snarare mellan kommunerna berättar en 
informant.”Det handlar om tilltro i förlängningen, bypolitik det har vi ju även 
här, orterna krigar mot varandra. Den största får mer. Inte förrän man kan 
komma ifrån det kan man få ett gediget sätt att samarbeta på.” (Informant 5)

Denne fortsätter också på resonemanget att det nog var lite annorlunda 
när medlemskommunerna var fyra till antalet, men till stor del berodde det 
nog på grund av att den politiska kartan såg helt annorlunda ut. Förr var det 
fyra starka socialdemokratiska kommuner som förbundet bestod av, idag är 
det en större blandning. Det framhålls att en annan anda har utvecklats i 
förbundet, en gemensam grund att stå på, där alla kan komma överens om 
vissa grundpelare (Informant 5). 

6.4.7 Påverkan och möjlighet för den lilla kommunen
Trots att skolan till stor del är centraliserad till Hallsberg är det ingen av kom-
munerna som känner att de saknar påverkanskraft eller möjligheter till att 
utlokalisera vissa utbildningar till andra områden. Förbundet beter sig ganska 
flexibelt. 

Vid frågan om potentiella problem och hinder kommer informanterna 
med lika svar: Nej det finns inga direkta problem. Samarbetet fungerar väl 
och kommer förmodligen att fortsätta så. En informant tänker lite extra och 
diskuterar att det nog skulle kunna bli lite svårt och rörigt om till exempel 
Kumla skulle vilja återinträda, eller om någon annan kommun skulle komma 
in. Det berättas att det finns kommungrannar som nog funderar på ett inträde 
i förbundet, men det framhålls att detta inte nödvändigtvis är ensidigt positivt 
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då administration och förändring kan vara problematiskt. Om elevantalet 
skulle sjunka i kommunerna kan det också bli problematiskt då kvaliteten 
på förbundet sjunker i takt med att annan kvalitet minskar. De potentiella 
problem som kan uppkomma ser informanterna inte som någon omöjlighet 
för dem att klara av (Informant 5 och 6).  
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7. Analys och diskussion
I detta kapitel analyseras och diskuteras empirin utifrån de teoretiska utgångs- 
punkterna som har presenterats. Tanken är att här sätta ord på hur organi-
sationerna ser ut, vilka motiv och incitament de har för att samarbeta, vilka 
problem och förtjänster som finns med samarbete samt vad samarbetena har 
haft för effekt i de små kommunerna. Den mellankommunala samverkan som 
undersöks sätts i det här kapitlet in i en teoretisk kontext som kan förklara 
svaren på de frågor som har ställts. Genom att visa vilka välkända resursincita- 
ment som motiverar kommuner till samarbete kan studien bidra till större 
förståelse för om samarbeten i skolsektorn är något som behövs och varför. 
De teoretiska principerna används för att tolka vilken roll kommunerna antar 
eller får, både genom att förbundet följer en viss princip, men också av anled-
ning till den princip som kommunen kan tolkas följa. Förutom att visa vilken 
organisationsstruktur respektive förbund och kommun har, bidrar även orga-
nisationsperspektiven med kunskap om hur omgivningarna kan påverka de 
ursprungliga och pågående incitamenten för en samverkan.

Resursincitamenten, resursberoendet, principerna och organisationspers-
pektiven knyts ihop av och med den lokala anpassningspolitiken, demokrati-
aspekten och maktgenomgången. De teoretiska utgångspunkterna går ihop i 
varandra och har gemensamma tendenser och förenas slutligen i slutsatser om 
anpassning, resursberoende och demokrati. Vägen dit kräver olika perspektiv.  

7.1 Detektering av resursincitament
I avsnitten i empirin som behandlar resursincitament, motiv och utform-
ningar framträder de teoretiska utgångspunkterna som förklaring till bildan-
det av gymnasieförbund i de små kommunerna. Trots att förbunden bildades 
vid olika tidpunkter finns likheter mellan vilka incitament kommunerna såg 
med ett bildande av kommunalförbund. I Kalmar, i mitten av 90-talet, var den 
låga utbildningsnivån en stark faktor som medlemskommunerna alla hade 
gemensamt, oavsett kommunernas storlek. Kalmarsunds gymnasieförbund 
skiljer sig emellertid från de andra förbunden då även de små kommunerna 
har haft fungerande gymnasieskolor i perioder. Detta är något som inte har 
varit lika synligt i de andra småkommunerna i de andra förbunden, med un-
dantag för i Nordanstigs kommun. De små kommunerna i varje förbund har i 
princip stått inför samma motsättningar och utmaningar, oavsett tidpunkt av 
förbundsbildande. Bland de tre incitamenten, resursmobilisering, resursbe-
roende och resursutnyttjande, finns ett som kan detekteras i alla kommuner, 
och i alla förbund i den här uppsatsen; Resursutnyttjande. Alla kommuner, 
samt de förbundsutredningar och förbundsordningar som har undersökts 
har bekräftat att en av de viktigaste resurserna som de tillsammans har velat 
ta del av är elevunderlaget. Varje kommun har påtalat detta som ett av de 
viktigaste incitamenten för att ingå i ett förbund, och varför en samverkan är 
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så viktig. De små kommunerna, framförallt de två kommunerna i Jämtland 
och Hälsingland poängterade att resursutnyttjande låg till grund för många 
beslut att ingå i samarbeten, oavsett i vilket fält. Intervjuerna med dem, och 
dokumenten som har undersökts har också visat att incitamenten för ingång 
har en resursbevarande anda då den stora mängden samverkan ofta gör ett 
bevarande av de lokala resurserna möjligt eftersom alla samverkanspartners 
går in med sin respektive andel av resurser. 

Det låga antalet elever kopplades, för i princip alla kommunerna, ihop 
med den bristande kvaliteten på skolorna. Kalmarsunds gymnasieförbund 
och kommunerna utmärker sig i detta avseende på grund av tidpunkten när 
de bildades. Under mitten av 90-talet var en höjning av utbildningsnivån en 
viktig faktor för inträde i ett gemensamt förbund, men ambitionen att höja 
utbildningsnivån betydde inte att kvaliteten på skolorna i sig var bristfällig. 
Då var problemet att invånarna i kommunerna inte gick en treårig gymnasie-
utbild-ning, som var eftersträvansvärd. De två mindre kommunerna bekräftar 
nu, 20 år senare efter bildandet, att det ur deras perspektiv aldrig var kvaliteten 
på utbildningen som gjorde att den förflyttades till förbundets värdkommun, 
utan att det nästan enbart var kopplat till ett för litet elevunderlag. Det har 
framkommit att också i andra kommuner har det i perioder funnits tendenser 
att elever hoppar av utbildningen, och att bildandet av förbundet förväntades 
minska den trenden. Detta kan betraktas som ett resursbevarande, där kom-
munerna försöker bevara och nyttja de resurser som redan finns i form av 
skolor, natur och miljö. Ett bra exempel på detta är Ragunda och Nordanstig 
kommuner där de lokala möjligheterna och det respektive bygd erbjuder 
har tagits tillvara för att utveckla utbudet av skolor och program. Båda kom-
munerna intygar också att näringsliv och företagande växer i kommunerna. 
Därför finns det större efterfrågan på vissa arbeten, vilket gör att förbunden 
och den lokala politiken måste anpassas för att stilla den efterfrågan. Att 
kommunerna lockar till sig företag och gör att förbunden måste bredda sina 
utbildningar tyder på såväl resursbevarande som resursmobilisering, som i sig 
kanske inte utgjorde grundincitament vid förbundsbildningen. 

Resursmobiliseringen är märkbar i till exempel Nordanstig kommun där 
förbundet vill mobilisera och utlokalisera utbildning till den mindre kommu-
nen. Dock nämns det inte som ett incitament för förbundsbildningen, utan är 
något som diskuteras i förbundet idag. Det kan konstateras att Nordanstig, 
och förbundet de befinner sig i är föränderligt och växer organiskt och är inte 
institutionellt fast i traditioner. Det tyder också på ett resursberoende mellan 
den större kommunen och den mindre då förbundet vill satsa även på den lilla 
kommunen. Precis som påtalas i början av arbetet i avsnittet Tidigare forsk-
ning diskuterar Gossas i (Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning, 
2006) om resursmobilisering som ett ovanligt, mer informellt incitament 
för kommuner att ingå i en samverkan. Att organisationerna beter sig enligt 
ett kulturellt perspektiv, baserat på de flexibla målen och att den organiska 
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verksamheten bidrar till analysen att resursmobiliseringen verkligen är ett 
incitament som framhålls som argument framkommer först senare. Vikten 
av marknadsföringen, inte bara för kommunerna, utan för förbunden själva 
påtalas av alla informanter. Det kan alltså konstateras att incitamenten må 
vara av en art vid uppstarten, men med både utveckling och förändring blir 
organisationerna mer organiska och målen och incitamentens art förändras.  

I såväl Jämtlands Gymnasieförbund som i Hälsinglands Utbildningsför-
bund och Sydnärkes Utbildningsförbund har förbunden visat på effekten 
att de bevarar de elevantal som respektive kommun har. Efter förbundets 
startande har fler och fler elever sökt sig till respektive förbundsskolor istället 
för att söka sig till alternativ utanför förbunden. Detta tyder på att även om 
resursbevarandeincitamentet inte var i fokus vid bildandet, finns det tydliga 
tecken som visar att förbundsbildningarna ger en bevarande effekt.   

7.1.1 Kommunernas roller och principer
Genom att analysera de olika medlemskommunernas beroendestatus och i 
vilket fack de går att placera kan det tillsammans med resursincitamenten 
detekteras vilken typ av roll kommunerna har, tillsammans med vilka typer 
av effekter som förväntas och vad det säger om samarbetet. Alla kommunerna 
har gemensamt klargjort att förbunden följer en tydlig funktionell princip, 
då effektivitet och ekonomiska skäl är grundstenarna i varje kommuns behov 
av samverkan. Majoriteten av kommunerna nämner framförallt effektivi-
tetsvinsten som chansen att frigöra resurser från den lilla kommunen, så att 
den kan fokusera på andra nödvändiga och obligatoriska uppdrag. Flera av 
kommunerna upplever också att effektiviteten visar sig i sättet som ett kom-
munalförbund kan agera i jämförelse med hur en ensam, och framförallt liten 
kommun kan. Flera samarbeten förekommer inte bara mellan kommuner, 
utan också mellan kommuner, näringsliv och universitet. Detta medför att 
förbundet också samarbetar för att ytterligare höja kvaliteten på skolan och 
dess verksamhet, både för lärare, elever och förbundsledning. Att som liten 
kommun i ett resursberoende kunna få stordriftsfördelar är en av de största 
fördelarna med en samverkan och det följer en funktionell princip, inte bara 
utifrån förbundets arbete, men också utifrån kommunernas sätt att organi-
sera sig på och samarbeta. Effektivitetstanken innebär att ha en ledning, en 
specialkommun, som hanterar hela gymnasieprocessen där medlemskom-
munerna inte behöver lägga sina resurser. Ett av den funktionella principens 
kännetecken är den gemensamma viljan, som syns i det kollektivistiska 
demokratiperspektivet som redogörs nedan. 

Den gemensamma viljan innebär att alla aktörer, i det här fallet kommu-
nerna, samlas och kan komma överens om ett övergripande mål. Förbunds-
ordningarna, konsortialavtalen och verksamhetsplanerna för de respektive 
förbunden innehåller alla ett gemensamt mål utifrån varje medlemskommuns 
önskningar. Detta har bekräftats av informanterna. Den funktionella princi-
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pen kan användas på bekostnad av demokratin, då effektivitet, ekonomi och 
måluppfyllelse främst prioriteras. Detta är något som alla kommunerna för-
nekar, trots att två av förbunden har en ojämlik fördelning av representanter, 
och inte har någon utlokaliserad utbildning, samt att medborgarna inte röstar 
fram vilka som ska representera kommunen i förbundet. Den demo-kratiska 
fördelningen är något som vi kommer att återkomma till. 

Konceptet med att ha en ledning som utför ett gemensamt uppdrag, 
istället för att den enskilda kommunen ska vara utföraren, gör att det finns 
en sektoriell princip för samarbeten hos de flesta kommunerna vad gäller 
gymnasieutbildningen. Sakområdet gymnasieutbildning som varje kommun 
måste erbjuda skiljer sig från de resterande uppdrag som åligger kommunen. 
Samverkansformen för kommunerna i den här uppsatsen följer företrädesvis 
en sektoriell princip. Detta för att kunna eliminera eventuella kvalitetsbrister 
i medlemskommunerna, eftersom tanken att resursutnyttjandet skulle kunna 
öka kvaliteten i den gemensamma resurspoolen genom att tillämpa en sek-
toriell princip. Detta visas tydligast i intervjuerna med informanterna från 
Nordanstig och Ragunda kommun. Informanterna där antyder också att det 
förmodligen är vanligare med sådana samarbeten längre upp i Norr än vad 
det är i Söder, även om alla små kommuner förmodligen behöver samarbeta 
med andra. De påpekar att de ständigt måste vara kreativa och hitta lösningar. 
Resursberoendet är stort. 

7.1.2 Samverkan utifrån ett territorium
Den territoriella principen är en sammanslagning av den funktionella och 
sektoriella principen. Det innebär att organisationen som följer en territoriell 
princip ansvarar för ett geografiskt område, genom den funktionella och 
sektoriella principen. De kommuner som hanteras här har alla en samver-
kan med tendenser av den territoriella principen. Den geografiska aspekten 
framträder i samband med att samtidigt som kommunerna överlåter ansvaret 
av gymnasieutbildningen till ett förbund, sker detta på ett specifikt område, 
till exempel en större kommun där skolorna ligger samlade. Förbundet, och 
medlemskommunerna blir därför delaktiga i en organisation av en territoriell 
princip då ansvaret omfattar ett område i vilket alla medlemskommunerna 
är innefattade. För Ragunda till exempel är samverkan viktig på grund av 
det territoriella då samverkan har öppnat upp för en större kontakt mellan 
kommunerna och gör att insynen i skolan har blivit bättre. Den territoriella 
principen visar sig i att alla medlemskommunerna kan ta del av utlokalise-
ring av program och utbildning, precis som Nordanstig också får erfara då 
det diskuteras om en ökad utlokalisering där. Det territoriella har visat sig på 
ett annat sätt i Kalmarsunds Gymnasieförbund och för de små kommunerna 
där. Där har samverkan gjort att en nedläggning av gymnasieskolorna inte har 
behövts, utan där har förflyttningen av de program respektive kommun erbjöd 
förts över till den större kommunen. I det fallet framträder det territoriella i 
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att all utbildning sker utifrån en plats, precis som i Sydnärkes Utbildnings-
förbund. Skillnaden mellan dem är att de små kommunerna i Sydnärke inte 
i samma utsträckning har erbjudit egna gymnasieskolor som de små kom-
munerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund har gjort. 

7.2 Organisationsperspektiv
De små kommunerna som hanteras i den här uppsatsen går med på att bilda 
förbund för att de enligt informanterna inte har några andra val. Resurserna 
är knappa och de är beroende av andra aktörer med resurser som de kan 
nyttja. Det finns ett resursberoende med en ömsesidighet mellan medlems-
kommunerna i de olika konstellationerna. Allt eftersom tiderna förändras så 
förändras också beroendet, maktspel och utbyten kan vara föränderliga och 
ligga hos olika aktörer. Men för att kunna se vilken roll förbunden har och 
därmed medlemskommunerna har i vårt föränderliga samhälle måste vi först 
och främst specificera vilken typ av organisation medlemskommunerna är 
medlemmar i och hur omgivningen påverkar incitament. De tre organisations-
teoretiska perspektiven som ska användas för att benämna organisationerna 
(kommunerna) är det instrumentella, det kulturella och mytperspektivet, 
eller den nyinstitutionella skolan. 
Det alla medlemskommuner i den här uppsatsen är överens om är att förbun-
den i sig fungerar i enlighet med både det instrumentella och kulturella per-
spektivet då ingången och resursincitamenten kommer från en plats av mål och 
medelrationalitet likt det instrumentella perspektivet, men att organisationen 
och kommunerna i sig ofta behöver agera flexibelt där det innebär att utveckla 
mål gradvis likt det kulturella perspektivet. Målen för de små kommunerna är 
ofta desamma visar både intervjuerna och dokumenten i den här uppsatsen, 
däremot är de kulturella målen mer individuella för respektive kommun eller 
förbund. Det kulturella kan även framträda i hur informanterna upplever 
det handlingsutrymme som det gemensamma förbundet har. Det finns färre 
formella strukturer som förbundet och medlemskommunerna måste rätta sig 
efter, dels eftersom varje kommun avsäger sig ansvaret för gymnasieutbild-
ningen, och dels för att förbundet i sig fungerar som en egen specialkommun 
där politikerna oftast ensamma tar beslut snarare än att besluten går igenom 
varje medlemskommuns organisation först. Den funktionella principen ter sig 
fungera bra i ett kulturellt perspektiv eftersom informaliteten och de gradvisa 
målen underlättas. 

7.2.1 Samverkansformer till en gemensam målbild
Det nyinstitutionella perspektivet syns mest i formen att alla små kommuner 
i den här studien har andra fungerande samverkansroller där ”myten har 
rationaliserats” och ser därför samverkan som en lösning på ett övergripande 
resursproblem. Den konkurrens och påverkan som vissa friskolor har på till 
exempel Kalmarsunds Gymnasieförbund kan förklaras utifrån den nyinsti-
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tutionella skolan samt resursberoendet då konkurrensen triggar utveckling. 
I Ragunda kommun syns en tydlig påverkan av utomstående institutioner då 
företag påverkar arbetsmarknaden och har en efterfrågan som kommunen, 
och förbundet tillsammans försöker möta. Både kommunen och förbundet i 
sig försöker att anpassa verksamheten efter vad som ligger i alla aktiva aktörers 
intresse. De institutionella perspektiven överlag, som tidigare har varit vanligt 
förekommande sätt att beskriva organisationer på, är inte lika bra på att 
beskriva företeelsen med små kommuner i samverkan som tar plats i den här 
studien. Det framgår dock vid bildandet, då alla informanter och dokumenten 
bekräftar att stora undersökningar har gjorts över vilken samverkansform 
som kan passa bäst för att hantera problematiken med gymnasieutbildningen 
med avseende på både kvalitet och elevantal. 

Vidare ger emellertid det mer instrumentella, evolutionära och organiska 
en mer korrekt bild för hur resonemang förs, hur organisationer ser ut och 
varför. Vissa av informanterna har förundrats över varför inte förbundstanken 
har anammats av fler kommuner då det visat sig vara ett fungerande rationali-
serat, recept som för dem som undersöks här har fungerat med goda resultat. 
I empirin finns det element som tyder på att kommunerna, stora som små, ser 
skolan och gymnasieutbildningen som något värdefullt för kommunen. Det 
gör att det därför är svårt att avveckla verksamheten, eller förflytta den till en 
annan huvudman som medlemskap i ett gymnasie- eller utbildningsförbund 
skulle innebära. Empirin visar att den lilla kommunen som har en etablerad 
gymnasieskola kan ha svårigheter att lämna över ansvaret, medan det är lättare 
för de kommuner som redan har ett utvecklat samarbete med andra kommu-
ner. Det negativa med ett kommunförbund som berör skolutbildningen kan 
därför sägas vara det avkall en kommun gör på ansvaret för skolan. Effekten 
av minskat ansvar, blir en minskad insyn och minskad kontroll, men i de fall 
där skolan försvinner från en kommun blir samtidigt bygden runt omkring 
påverkad.  

Det instrumentella präglas av tanken att organisationen är verktyget för 
att nå fram till det gemensamt uppsatta målet för de inblandade. Detta syns 
tydligt i alla småkommunerna som har undersökts. Sättet varje kommun, 
tillsammans med de andra medlemskommunerna, har kommit fram till att 
en lösning krävs för att åtgärda problemet med bristande utbildningskvalitet 
och bristande elevantal i gymnasiet, kan ses som målrationellt. Att handla 
målrationellt kan innebära att utforska och utvärdera olika möjliga alternativ 
för att nå fram till det förutbestämda målet (Christensen, Laegreid, Roness, & 
Rovik, 2005, s. 32). I både Kalmarsund, Jämtland, Hälsingland och Sydnärke 
gjordes noggranna utredningar för att se vilken typ av samverkansform som 
skulle passa dem bäst. Vissa av kommunerna i den här uppsatsen (till exempel 
Ragunda) har en genomgående målbild för all kommunal verksamhet som 
också syns i kommunalförbundets målbilder. På det sättet agerar Ragunda 
målrationellt då de ser till att målen överensstämmer genom hela organisatio-
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nen. Sättet som kommunerna har samlats kring de egna, individuella målen 
och sökt lösning för dessa kan vidare beskrivas som instrumentellt då de har 
sökt utanför kommungränserna till andra kommuner för att gemensamt finna 
svar. Den gemensamt bildade organisationen som gymnasie- och utbildnings-
förbund är, är i sig av instrumentell karaktär då de gemensamma problem- 
och målbilderna styr verksamheten. 

7.3 Styrning och demokrati
De små kommunerna som är förbundsmedlemmar söker efter en institutio-
nell anpassning för att klara av utmaningarna som åligger dem, och blir därför 
en del av den lokala anpassningspolitiken alldenstund representanterna från 
varje kommun är politiker och förbunden blir därför politikerstyrda. De små 
kommunerna är vana vid samarbeten och nätverk av olika slag. Inom skol-
sektorn var och är samverkansavtal frekvent förekommande, både inom och 
utanför förbunden. En av kommunerna benämner och ser förbundet som ett 
nätverk indelat i två olika grupper för att underlätta styrning, och två kom-
muner ser sig själva som viktiga aktörer i förbundssituationen då de bidrar 
dels med utlokaliseringsmöjligheter, dels arbetsmöjligheter, vilket särskilt en 
kommun menar är en stor vinst för de stora kommunerna eftersom de små 
kommunerna ofta kan erbjuda specialutbildningar med en närhet till arbets-
livet. I en av kommunerna förväntades att förbundet skulle agera som ett nät-
verk med möjlig utlokalisering från värdkommunen. Detta har dock inte skett 
i den utsträckning som var önskvärt. En kommun påtalar svårigheten med 
att samarbeta i nätverk med stora kommuner, vilka oftast blir huvudfokus, 
istället för att fördelning av fokus mellan alla sker på samtliga medlemskom-
muner, så att alla berörs och blir delaktiga. 

Anpassningspolitiken visas dels i Kalmarsund där nätverket har tagit över 
utbildning för att flytta in den till förbundets värdkommun, dels i Hälsingland 
där det i de små kommunerna bedrivs distansutbildning i nätverkets regi. I 
Torsås och Borgholm påtalas vikten av småkommunernas roll då de frigör 
resurser, bidrar med lokaler för nya initiativ till utbildning, svenska för in-
vandrare som exempel. Samtliga små kommuner påtalar hur resursberoende 
de större kommunerna och nätverket är av dem eftersom det är hos dem 
elevresursen finns som förväntas gå i förbundets skolor. Ragunda kommun 
påtalar att fördelen med nätverket är den ömsesidiga insyn som råder mellan 
kommunerna då det utvecklas en närmre kontakt mellan elevernas hemkom-
muner och huvudmannen, till skillnad från situationen, som en informant 
menar, fanns innan förbundet kom till, nämligen att den stora kommunen, 
där många elever gick, saknade den lokala förankringen till en del elevers 
hemkommuner.
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7.3.1 Makt och handlingsutrymme 
Informanterna i studien är eniga i uppfattningen om att meta-styrningen har 
bidragit till större handlingsutrymme, inte bara för förbundet, eller nätverket 
i sig, utan också för kommunerna då resurser har frigjorts och har möjliggjort 
fokusering på andra kommunala uppdrag. Genom att all gymnasieutbildning 
lyder under ett gemensamt förbund med medlemskommuner blir ledningen 
starkare och mer effektiv och det medför därtill ökade möjligheter och de för-
delar som följer av allt det medlemskommunerna har tillgång till i ett nätverk. 
Kommunerna kompletterar varandra då en kommun besitter en kompetens 
som en annan kommun inte har, medan en annan kommun har tillgång till en 
lokal resurs som kan användas i ett utbildningsprogram. Fler-talet informan-
ter påtalade åtminstone en specifik resurs, till exempel skogsbruk som en av 
kommunernas bidrag till nätverket. Slutsatsen av detta blir att resursberoen-
det blir avgörande för vilken kommun som har mer makt. Som framgår ovan i 
avsnittet Samverkan utifrån ett territorium kan den större kommunen ha fler 
resurser, inte bara genom ett större territorium eller större befolkningsmängd, 
utan genom en större redan etablerad skolsektor som gör det lättare för dem 
att bedriva gymnasieutbildningen och till och med utveckla den. I fallet med de 
små kommunerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund blir detta tydligt, då den 
stora kommunen har fått bli en samlingskommun för områdets utbildningar. 
De små kommunerna har ett större resursberoende av den större kommunen 
än tvärtom, de är i ett större behov av ett resursutnytt-jande, vilket innebär 
att den kommun, som inte har samma behov, har större makt och inflytande 
över utbildningen och de resurser som behövs och utnytt-jas. För att överhu-
vudtaget vara intressant i ett nätverk är det väsentligt att en kommun har en 
resurs som de andra i nätverket värderar som nödvändig, eller värdefull för 
nätverket i sig.  

Något som speciellt uppmärksammas i Hälsinglands Utbildningsförbund 
är makten som förbundet besitter, samt politikernas och tjänstemännens rol-
ler. Utifrån ett governance, meta-styrnings perspektiv är det inte konstigt att 
förbundet har mer makt än vad en vanlig kommun har, då den är, som nämnts 
ovan, en instrumentell, funktionell organisation med ett uppdrag. Det påtalas 
även i intervjuerna med representanterna från kommunerna i Kalmarsunds 
Gymnasieförbund att många tjänstemän i kommunen måste övertygas, precis 
som fallet är i Hälsingland, för att beslut ska tas och genomföras. De små 
kommunerna ser alla positivt på sina respektive roller då de har insyn och 
påverkansmakt i förbunden. Trots detta finns det en faktisk och väsentlig 
skillnad då det i två förbund råder en lika fördelning av representanter mel-
lan kommunerna, det vill säga att alla har lika antal ledamöter, medan det i 
de två andra råder en ojämn fördelning, det vill säga att antalet ledamöter 
är beroende av kommunstorlek. De kommuner som har en jämn fördelning 
upplever att de har ett exakt lika stort ansvar som någon annan i förbundet, 
medan det inte upplevs likadant i de med en ojämn fördelning. 
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7.3.2 Framtid och effekter 
Informanterna delgav sina orosbilder inför framtiden och berättade om 
vad som skulle vara och är problematiskt för de små kommunerna, eller för 
förbundet i helhet. Nästintill alla informanter delgav en oro för hur organisa-
tionen skulle fungera om ytterligare en kommun gjorde inträde i förbundet. 
Hälsingland och Jämtland utformade från början förbunden för att innefatta 
alla kommuner vilket innebär att ett inträde av andra kommuner borde under-
lättas. De andra förbundens småkommuner ser på andra kommuners inträde 
med tvivel, då de upplever det som svårt att komma in i en redan etablerad 
organisation. Många av kommunerna utanför förbunden, till exempel Kumla 
i Sydnärke och Mönsterås utanför Kalmar, har egen gymnasieverksamhet 
som kan vara svår att inkorporera i förbundens etablerade organisationsform. 
Dessutom påtalar, framförallt de från de små kommunerna i Kalmarsunds 
Gymnasieförbund, att det är svårt att släppa efter på den egna verksamheten. 
Skolan är ofta något som kommunen värderar högt och därför vill värna 
huvudmannaskapet. För att sådana instrumentella samverkanskoalitioner 
och nätverk ska fungera krävs tilltro och gemensamma värdegrunder som 
kan ha sin grund i en gemensam målbild. Detta vidrörs av informanterna. 
Resursberoendet är ett givande och ett tagande där den lilla kommunen såväl 
som den stora måste känna tilltro till att tillsammans kunna uppnå mål. De 
små kommunerna förefaller nöjda, och ser positiva resultat inte bara från 
förbundsbildningen av skolan, utan också från andra samverkansnätverk och 
avtal. Samverkan överlag ses som nödvändigt och ett sätt att anpassa kom-
munen efter rådande samhällsklimat. 

7.3.3 Demokratibild och resultat
I dessa kommuner råder en klassisk, kollektivistisk demokratibild där ge-
menskap och lojalitet, tilltro och rättvisa är ledord. Lojaliteten framträder 
som exempel i sättet på vilket förbundet avlastade Torsås och Borgholms 
kommuner i Kalmarsunds Gymnasieförbund när skolorna i respektive kom-
mun fallerade. Tilltron, påpekar informanterna, ligger dels i att de större 
kommunerna avsäger sig en del av ansvaret, dels i att de små kommunerna 
förlitar sig på att de större, mer resursrika kommunerna, inte ska utöva ett 
maktmissbruk. Rättvisan mellan kommunerna förefaller större i de förbund 
där kommunerna har lika representation i gymnasie- och utbildningsför-
bunden, eftersom representationen inte baseras på invånarantal utan endast 
representerar kommunen i sig, än i de kommuner som har blivit tilldelade en 
mindre andel ledamöter i direktionen, i förhållande till den större kommunen. 

Att kommunalförbund skulle öka effektiviteten och uppstå av rationella 
samt ekonomiska skäl som nämns i avsnittet med Former av samverkan 
bekräftas av intervjuerna och i dokumenten. Den demokratiska aspekten, det 
vill säga att kommunalförbund skulle vara mer demokratiska på grund av den 
löpande politiska styrningen kan diskuteras, då annan redan nämnd samver-
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kansforskning pekar på problematiken som uppstår när medborgaren flyttas 
längre ifrån den ledande organisationen som i det här fallet är gymnasie- och 
utbildningsförbunden. Som nämns i avsnittet Lokal anpassningspolitik är ar-
gumenten för att den här typen av samverkan skulle vara mindre demokratisk 
i sin utformning med avseende på att medborgaren inte har rätten att välja 
specialkommunens representanter, samt att det är en ojämlik representation 
för vissa kommuner. Att ingå i ett kommunalförbund är inte ett demokratiskt 
medborgarbeslut utan ett beslut av hänsyn till och av kommunens organisa-
tion.  

Vid intervjuerna efterlystes resultat och effekter som samverkan har 
medfört i kommunen. Överlag var effekterna positiva, då kvaliteten på utbild-
ningen kommunerna kunde erbjuda blivit bättre, kostnaden för skolan var 
lägre och ledningen blev mer effektiv. I Kalmarsunds fall sågs förlusten av 
de små skolorna i de små kommunerna som ett avbräck i elevrekryteringen. 
De elever som inte vill söka sig till stora skolor med många elever söker sig 
hellre till mindre skolor, till exempel de friskolor som finns i området. I de små 
kommunerna ses förlusten av skolorna även som en förlust på ungdom och 
liv. På frågan om varför andra kommuner inte var, eller är, medlemmar i lik-
nande förbund blev svaren olika. En informant menade att längre upp i norr 
är kommunerna försiktiga med elevantalet de har och behåller gärna skolan 
nära för den lokala förankringens skull. Om skolan skulle försvinna skulle det 
innebära att ungdomarna söker sig till andra kommuner för sin utbildning vil-
ket i sig skulle vara en stor förlust för elevernas hemkommuner. Trots att det 
kan se ut som kommunerna i norr är ensamma om problemet med utflyttning 
har informanterna i söder bekräftat att det problemet är ett faktum hos dem 
också, dock inte i samma utsträckning. Två andra informanter upplevde att 
kommuner som redan hade en etablerad skola var ovilliga att lämna ifrån sig 
ansvaret över skolan, och ville samtidigt förhindra ungdomarnas eventuella 
flytt ifrån kommunen och därmed minska risken att invånarantalet skulle bli 
mindre och befolkningen samtidigt föråldras. 

Det empiriska materialet bekräftar att samverkansformer underlättar den 
kommunala verksamheten och gör att kapaciteten i den offentliga sektorn 
ökar. Vidare visar empirin på den effektivitet som kännetecknar samverkan, 
samt den minskade användningen av stora medel som nämns i avsnittet om 
Samverkan.
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8. Slutsatser och avslutande diskussion
Slutsatserna som kan dras i det här arbetet kan sammanfattas i frågorna som 
ställdes upp i början, nämligen:

• Vad är de små kommunernas roll i den mellankommunala samverkan 
som är i gymnasie- eller utbildningsförbunden? 

• Vad är de små kommunernas incitament för att ingå i en samverkan?

• Hur upplever kommunföreträdarna att samverkan fungerar? Vilka 
hinder och vilka möjligheter finns?

• Vad får samverkan för effekter?

De små kommunernas roll i de studerade gymnasie- och utbildningsförbunden 
ter sig i stora drag vara liknande. De flesta av gymnasie- och utbildningsför-
bundens små medlemskommuner har många likheter i förutsättningarna. Det 
är intresseväckande att trots olikheterna i tidpunkterna av vardera förbunds 
bildande, har varje liten kommun känt av liknande utmaningar och problem. 
Med tanke på att det skedde ett bildande så tidigt som i mitten av 90-talet, och 
ett senast 2015 visar att de problem som små kommuner hade framför sig då, 
är i stort sett samma, om inte värre idag. Det framgår att de små kommunerna 
utgår från ett instrumentellt perspektiv, vilket innebär att de samlas kring ett 
gemensamt mål för att rationellt kunna hantera ett problem. Målbilderna har 
under tiden förändrats för alla medlemskommunerna i de olika förbunden, 
vilket också visar att de undersökta kommunerna har en roll likt ett kulturellt 
organisationsperspektiv där de organiskt och evolutionärt förändras och 
anpassas. Anpassningspolitiken är av stor vikt för de små kommunernas 
hanterande av utmaningarna som de möter. Rollen är alltså främst av en 
instrumentell art med nätverksegenskaper då kommunerna samlas kring ett 
gemensamt mål och bildar en samverkan, ett nätverk kring det målet. Rollen 
de små kommunerna har förändras med tiden då de förändras med samhälls-
klimatet och utvecklar delmål på vägen, likt det kulturella perspektivet.  

En intresseväckande olikhet mellan kommunerna är att i de kommuner 
där gymnasieskolor tidigare har funnits finns ett annat slags resursbehov. 
Uppfattningen i de små kommunerna i exempelvis Kalmarsunds Gymnasie-
förbund är att de snarare gjorde inträde i ett förbund för att erbjuda ett större 
utbud av utbildningar. Det var alltså inte i första hand för att de saknade 
resurser för egna skolor. 

I den lilla kommunen i Jämtlands Gymnasieförbund däremot såg kommu-
nen vilken bristande kvalitet och låga elevantal den egna skolan hade. De såg 
också ungdomarnas flyttmönster och val av gymnasieskola och gjorde baserat 
på det ett rationellt, medvetet val att ingå i ett förbund där gemensamma 
mål och resurser kunde höja kvaliteten på utbildningarna, samt få inblick 
i utbildningen som eleverna fick på annan ort. Generellt i den här studien 
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visar kommunerna på att de delvis är del av ett resursberoende, men också att 
det finns en ömsesidighet i resursberoendet. Rollen blir att vara en aktör i ett 
nätverk, men också till stor del vara den svagare länken, med mindre makt då 
resursberoendet är större för de små kommunerna. 

Samverkan som sker i de här fallen ses som en nödvändighet, och inget 
att egentligen ifrågasätta. Det finns ingen möjlighet för små kommuner att 
ensamma erbjuda ett acceptabelt utbud av gymnasieprogram i en skola med 
en god kapacitet. I de olika kommunerna som har undersökts visar det sig att 
det oftast är kommunledningen i de kommuner som tidigare inte haft en skola 
som backar snarare än befolkningen när det gäller samverkan. Kommunerna 
som har fått flytta utbildningar upplever däremot en brist på förståelse från 
invånarnas sida. Den institutionella anpassningen och den lokala anpassnings- 
politiken är svår för alla att acceptera. 

Det som har framträtt i den här studien är en positiv bild av samverkan, 
både från informanter och vad som kan utläsas i de dokument som använts. 
Vid en närmre analys finns dock ett orosmoment, som är en följd av den 
instrumentella och funktionella organisationen som ett gymnasie- och 
utbildningsförbund är. Demokratin får stå tillbaka, trots de starka implika-
tionerna på en kollektivistisk demokratibild i samtliga kommuner. I två av 
förbunden finns ingen jämn fördelning av kommunrepresentanter, vilket gör 
att en kommun alltid är i majoritet och kan gagna sina egna intressen, vilket 
också en informant tog upp som ett problem vid samverkan med många stora 
kommuner. Ett tecken på ett sådant resurs- och maktövertag kan noteras i 
Kalmarsunds Gymnasieförbund, med dels förflyttning av utbildningar, 
och en ojämn representation i direktionen. Maktövertaget och den ojämna 
representationen visas också i Ragunda där de i direktionen är en minoritet. 
Det demokratiska problemet ligger också i det faktum att enligt informan-
terna har den enskilda kommunen inte så stor inblandning i förbundet, det 
är endast representanterna som sitter i förbundsdirektionen som har den 
dagliga inblicken i verksamheten. Trots att detta är ett klart avbrott från den 
kollektivistiska demokratibilden som annars passar väl in på organisationerna 
är de små kommunerna till synes både nöjda och lättade. De erbjuder ett stort 
utbud av utbildning och kostnaderna är lägre än innan. 

Sammanfattningsvis blir slutsatserna att samtliga av de små kommuner-
nas roll och agerande kan förstås som instrumentellt handlande samt att 
de agerar som viktiga nätverksaktörer och påverkas av både politiska och 
organisatoriska kulturer. Likaså blir de påverkade av institutionerna runt 
omkring, eftersom kommunerna går in i samarbeten med andra som redan 
är rationa-liserade och fungerande typer av förbund. Kommunerna blir på-
verkade av de institutioner (exempelvis skolorna) och organisationer (andra 
kommuner) som befinner sig utanför den egna sfären och arbetar efter det. 
Detta sker med en bakgrund av framförallt funktionell och sektoriell princip 
där de små kommunerna drivs in i ett samarbete på grund av en lokal anpass-
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ningspolitik där incitamenten framförallt är grundade i resursutnyttjande 
och bevarande. Kommunföreträdarna är överlag positiva till gymnasie- och 
utbildningsförbund då de inte ser hur små kommuner annars skulle kunna 
leverera en acceptabel gymnasieutbildning. Samarbetena upplever de som 
välfungerande och nödvändiga. Möjligheterna ökar med en samverkansform 
då det finns mer utrymme för nya idéer och utbildningsmöjligheter. De hinder 
som upp-levs är framtida sådana där samarbetet blir större och fler aktörer 
vill vara medlemmar. Det blir ett organisationshinder då utformningen 
måste föränd-ras, men också ett demokratihinder då fler aktörer betyder fler 
röster. Effekterna, kvalitetshöjning och kostnads- och ledningseffektivitet, av 
samverkan, resursbrister och det instrumentella sättet att organisera sig på 
visar vilken betydelse det har för de små kommunerna att bilda nätverk och 
använda sig av en variant av governance-styrning. 

Den här studien resulterar i en diskussion dels om varför inte fler kom-
muner, framförallt små kommuner, samverkar med varandra rörande gym-
nasieutbildningen, dels var de demokratiska värderingarna kommer befinna 
sig om utvecklingen med kommunalförbund fortsätter. För att öka utbild- 
ningsnivån, utifrån den information som har framträtt i den här studien, borde 
fler kommuner se över sin verksamhet och fundera på att utveckla samarbeten 
med andra resursberoende aktörer. Att spåra den egna kommunens resursbe-
roendesituation och detektera vilken typ av organisation kommunen är, är en 
god början för att se om ett samarbete skulle vara av nytta. Av den här studien 
att döma kan det också konstateras att en samverkan förmodligen är lättare 
och mer behövlig mellan olikstora kommuner där kommunernas respektive 
resurser kan vara olika och varierade och därmed ge ett funktionellt, resurs-
utnyttjande samarbete. Problemet med ökningen av kommunalförbunden är 
den demokratiska aspekten som kan yttra sig i verksamheter som förflyttas 
längre ifrån medborgaren, och mer ojämlik maktdisposition mellan små och 
stora kommuner. Vad det kan ge för effekt på gymnasieutbildningen får fram-
tiden utvisa, men för kommunens självstyre kan det bli ett steg tillbaka till en 
mer centraliserad styrning då de små kommunerna ofta överlåter ansvar och 
makt till de större kommunerna, eller till ett separat kommunalförbund.
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Slutsatser och dess teoretiska koppling

Kommun Incitament Princip Perspektiv Effekt
Borgholm Resurs-

utnyttjande
Funktionell – effektivitet
Sektoriell – en ledning, 
ett uppdrag
Territoriell – specifikt 
område

Instrumentella  
– gemensamt mål
Kulturellt – förän-
derliga målbilder
Nyinstitutionellt  
– rationaliserade 
samverkansrecept

Resursbevarande
Effektivitetsvinst
Kollektivistisk 
demokratibild, med 
reservation för 
ojämn representa-
tion i direktionen

Torsås Resurs-
utnyttjande

Funktionell – effektivitet
Sektoriell – en ledning, 
ett uppdrag
Territoriell – specifikt 
område

Instrumentella  
– gemensamt mål
Kulturellt – förän-
derliga målbilder
Nyinstitutionellt  
– rationaliserade 
samverkansrecept

Resursbevarande
Effektivitetsvinst
Kollektivistisk 
demokratibild, med 
reservation för 
ojämn representa-
tion i direktionen

Nordan-
stig

Resurs-
utnyttjande
Resurs-
bevarande
Resurs-
mobilisering

Funktionell – effektivitet
Sektoriell – en ledning, 
ett uppdrag
Territoriell – specifikt 
område

Instrumentella  
– gemensamt mål
Kulturellt – förän-
derliga målbilder
Nyinstitutionellt  
– rationaliserade 
samverkansrecept

Resursbevarande
Effektivitetsvinst
Kollektivistisk 
demokratibild, med 
reservation för 
ojämn representa-
tion i direktionen

Ragunda Resurs-
utnyttjande
Resurs-
bevarande
Resurs-
mobilisering

Funktionell – effektivitet
Sektoriell – en ledning, 
ett uppdrag
Territoriell – specifikt 
område

Instrumentella  
– gemensamt mål
Kulturellt – förän-
derliga målbilder
Nyinstitutionellt  
– rationaliserade 
samverkansrecept

Resursbevarande
Effektivitetsvinst
Kollektivistisk 
demokratibild

Asker-
sund

Resurs-
utnyttjande

Funktionell – effektivitet
Sektoriell – en ledning, 
ett uppdrag
Territoriell – specifikt 
område

Instrumentella  
– gemensamt mål
Kulturellt – förän-
derliga målbilder
Nyinstitutionellt  
– rationaliserade 
samverkansrecept

Resursbevarande
Effektivitetsvinst
Kollektivistisk 
demokratibild

Laxå Resurs-
utnyttjande

Funktionell – effektivitet
Sektoriell – en ledning, 
ett uppdrag
Territoriell – specifikt 
område

Instrumentella  
– gemensamt mål
Kulturellt – förän-
derliga målbilder
Nyinstitutionellt 
– rationaliserade 
samverkansrecept 

Resursbevarande
Effektivitetsvinst
Kollektivistisk de-
mokratibild med

Figur 3 Förklaring till slutsatser i ett teoretiskt sammanhang
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I efterhand finns ett område som borde ha undersökts mer och kanske 
fokuserats på, nämligen demokratiaspekten som tål att undersökas mer, då 
skolan som styrs av förbund hamnar längre ifrån medborgaren och eleverna 
med följd att skolan blir svårare att påverka. I en tid då ett förstatligande av 
skolan diskuteras kan det vara av intresse att undersöka de fria skolornas roll 
i kontext med förbundens roll, och de små kommunernas inställning till de 
olika skolformerna. Som en fortsättning på det här arbetet skulle en intressant 
studie kunna vara politikens roll i skolan. Förbunden är politiska, vad innebär 
det och varför är det så? Är det på grund av den funktionella, instrumentella 
karaktären förbunden besitter, och lever det i sådana fall upp till kriterierna 
och målen? 

Det skulle också vara av nytta att undersöka om en sådan här problemlös-
ning, med förbund, är hållbart och kan användas även i framtiden. Kommer 
kommunalförbund ge en negativ effekt på den demografiska utvecklingen i 
och med att medborgaren blir mindre och mindre beroende av den lilla kom-
munen? 

Som det ser ut nu är dock kommunalförbunden i alla fall en tillfällig lös-
ning som gör det lättare för de små kommunerna att tackla vardagens bekym-
mersbild. 
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Bilaga A: Informanttabell
Informant Kommun Förbund Befattning Namn
Informant 1 Borgholm Kalmarsunds 

Gymnasieförbund
Ledamot i för-
bundsstyrelsen

Jan Olof Forslund

Informant 2 Torsås Kalmarsunds 
Gymnasieförbund

Ledamot i för-
bundsstyrelsen

Sören Bondesson

Informant 3 Ragunda Jämtlands  
Gymnasieförbund

Ledamot i för-
bundsstyrelsen

Jenny Palmqvist

Informant 4 Nordanstig Hälsinglands  
Utbildningsförbund

Ledamot i för-
bundsstyrelsen

Pernilla Kardell

Informant 5 Askersund Sydnärkes  
Utbildningsförbund

Kommunstyrelse-
ordförande, tidi-
gare förbunds-
ordförande

Per Eriksson

Informant 6 Laxå Sydnärkes  
Utbildningsförbund

Verksamhetschef Margaretha  
Zetterlund



80

Bilaga B: Intervjuguide
Intervjuguide för masteruppsatsarbete inom statsvetenskap
Masteruppsatsen genomförs av Ann Jansson, och behandlar mellankommu-
nala samarbeten när det gäller gymnasieskolan. Tanken är att se hur en sådan 
samverkan går till i mindre kommuner, hur och om den har förändrats över 
tid, samt att se vad för roller kommunerna har. 

Intervjuer
För att kunna beskriva och analysera detta planeras ett antal intervjuer i 
olika mindre kommuner som ingår i olika typer av samverkan. Tanken är att 
kunna intervjua olika personer som har olika erfarenheter av samarbetet. 
Intervjudata samlas in antingen genom anteckningar som förs under tiden, 
eller genom att det spelas in. 

Intervjuguide
Ledorden som användas är utformning, motiv, handlingsutrymme och resultat. 

Utformning
Vad innebär den samverkan som ni deltar i? Är det olika aktiviteter som gör 
att samverkan syns (möten, styrgrupper, programutvecklingsdiskussioner, 
skolskjuts) eller är det något annat gemensamt?

Motiv
Varför vill man gå in i ett samarbete, vilka motiv finns det? (Kompetensför-
sörjning, utbildningsmöjligheter)

Handlingsutrymme
Vad finns det för handlingsutrymme i själva samarbetet? Vad kan ni göra? 

Resultat
Vad har samverkan bidragit med? Vad är lätt, vad är svårt?
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Genom denna rapport publiceras den studentuppsats vid 
Linköpings universitet som av Centrum för kommunstrategiska 
studier (CKS) har tilldelats priset ”Årets kommunuppsats” 2017. 

Uppsatsen studerar mellankommunala samarbeten i form av 
gymnasieförbund som en lösning för små kommuner att 
organisera utbildning. Uppsatsen diskuterar de mellan kommunala 
samar betena utifrån resurs- och demokratiperspektiv och hur 
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