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Abstract  

Swedish local governments participate in different forms of intermunicipal cooperation in 

particular policy fields to achieve benefits of scale. This is often thought to improve efficiency 

and/or facilitate recruitment of experts and other competent personnel, aspects which are 

considered deficient in many municipalities as a consequence of demographical changes. 

Intermunicipal cooperation has become a widely used measure to face these challenges.  

However, there is little empirical evidence supporting that benefits of scale are realized – and 

the many forms of cooperation municipalities participate in is considered to affect local 

governments’ democratic anchorage negatively due to the principal-agent problem that arises. 

In this essay the effects of intermunicipal cooperation have been studied in an explorative way, 

with both quantitative and qualitative methods. Firstly, the effects on efficiency and need of 

additional personnel are examined with descriptive statistics from local government 

environmental inspection (food safety). Secondly, interviews have been conducted with local 

politicians and local government head officials exploring how the democratic deficit arising 

from intermunicipal cooperation is perceived from a transaction cost perspective. The 

interviewees represent a total of four municipalities (medium or small sized), two of which 

engage in a joint committee in local government environmental authority (which includes food 

control), the other two engage in a joint administration in the same policy field.  

The findings from the descriptive statistical analysis does not give solid evidence of improved 

efficiency or improved organizational competencies. However, the interviewees percieve these 

aspects as improved by intermunicipal cooperation. The findings from the qualitative approach 

is that the democratic deficit is perceived as problematic by the local politicians, but that several 

circumstances influence how problematic it really is. If the municipality needs cooperation to 

function, and the cooperation delivers satisfactory service, the principal-agent problem is more 

likely to be tolerated by the principal i.e. the citizens. Other factors seem to matter as well, 

factors such as: which policy field the cooperation is conducted, if the service is kept in the 

municipality’s vicinity, and if there is trust between the cooperating municipalities.   

 

Keywords: Intermunicipal cooperation; IMC; economies of size; public services; efficiency; 

democratic deficit; transaction costs 
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1 Inledning 

Forskningsproblemet för denna uppsats är mellankommunal samverkan. Begreppet avser 

samverkan mellan två eller fler kommuner för att lösa ett problem, tillhandahålla en tjänst eller 

gemensamt producera offentliga tjänster (Thomasson 2018). En viss offentlig service 

tillhandahålls gemensamt, men kommunerna förblir självständiga i alla andra avseenden. 

Mellankommunal samverkan har ökat i Sverige sedan 1980-talet och i dagsläget ingår de flesta 

av Sveriges kommuner samverkan för att lösa sina problem – även om det är svårt att exakt 

avgöra hur mycket samverkanslösningar det finns. (Anell & Mattisson 2009). Förekomsten av 

samverkan är så pass omfattande att det i forskningen beskrivits som ”en partiell 

kommunreform” (Gossas 2006).  

Mellankommunal samverkan tenderar att motiveras från både kommunalt och statligt håll med 

att det ger skalfördelar som i sin tur bidrar till högre effektivitet, bättre kvalitet i service eller 

större möjligheter till kompetensförsörjning. Om dessa förhoppningar faktiskt infrias saknar vi 

i dagsläget tillräcklig kunskap om, samtidigt som kritiska röster väckts om 

samverkanslösningarnas demokratiska legitimitet. Många samverkanslösningar i en kommun 

riskerar att göra det svårt för medborgare att överblicka kommunens organisation och arbetssätt. 

Dessutom blir ansvarsutkrävandet gentemot samverkanslösningar otydligt för medborgaren, då 

beslut fattas på en överkommunal nivå där den enskilda kommunen endast är en röst bland 

andra (SOU 2007:10: 271–273).  

Givet utvecklingen mot allt mer mellankommunal samverkan, att det uppmuntras från statligt 

håll och i ljuset av det bristande kunskapsläget om de mellankommunala 

samverkanslösningarnas effekter, är det av såväl inomvetenskaplig som utomvetenskaplig 

relevans angeläget att undersöka frågan ytterligare. För att öka kunskapen om de förmodade 

förhoppningarna och farhågorna som lyfts fram om mellankommunal samverkan, ämnar jag 

därmed undersöka dessa aspekter i föreliggande uppsats. 
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1.1 Studiens syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att studera mellankommunal samverkan på ett allsidigt vis 

genom att dels undersöka effekter på effektivitet och kompetensförsörjning, dels undersöka 

vilka konsekvenser det kan få för demokrati och styrning när kommuners verksamheter flyttas 

till mellankommunala samverkansformer. För att uppfylla detta syfte, avser jag besvara 

följande tre frågeställningar: 

- Hur påverkar mellankommunal samverkan effektivitet i service? 

- Hur påverkar mellankommunal samverkan förutsättningarna för kompetensförsörjning? 

- Vilka konsekvenser tycks mellankommunal samverkan få för demokrati och styrbarhet?  

1.2 Bakgrund till forskningsproblemet 

Sveriges kommuner förvaltar ungefär två tredjedelar av Sveriges offentliga utgifter. De bär 

ansvaret för offentliga kärnområden som grundskola, gymnasium, omsorg för äldre och 

funktionshindrade, förskolor och barnomsorg, individ- och familjeomsorg. Kommunerna är 

dessutom myndighet på flera områden såsom inom miljö-hälsoskyddsområdet, klimat- och 

energirådgivning samt plan-, kart- och mätfunktioner. Tilltagande urbanisering och krympande 

befolkningsunderlag leder till att i synnerhet småkommuner har svårt att utföra dessa uppgifter 

på ändamålsenliga sätt. För småkommunerna innebär befolkningsminskningen ett minskat 

skatteunderlag, dessutom blir det svårare att upprätthålla personal- och kompetensförsörjningen 

(Erlingsson med flera 2015: 2–3).  

Det har diskuterats, både från statligt håll och inom forskningen, huruvida den svenska 

kommunmodellen är ändamålsenlig för att möta framtidens utmaningar. Kan framtidens välfärd 

finansieras och hur ska en likvärdig och högkvalitativ kommunal service upprätthållas? För den 

växande kommunen består utmaningarna i att bygga ut den kommunala verksamheten, 

infrastrukturen och bostadsbeståndet i takt med att befolkningen växer. Den krympande 

kommunen har det ofta svårt att rekrytera specialistkompetens och annan personal som behövs 

för att säkra välfärdens kvalitet, dessutom riskerar kommunen att gå miste om stordriftsfördelar 

(Mörk med flera 2019: 10–11).  

Det har diskuterats om en ny kommunsammanläggningsreform vore på sin plats, eller om 

asymmetrisk ansvarsfördelning mellan kommuner vore ett lämpligt sätt att tillgodose deras 

skillnader utan att helt förändra kommunstrukturen. Dessa förslag har dock inte i realiteten varit 

nära att genomföras. Det har varit svårt att få ett brett politiskt stöd för sådana åtgärder, mycket 

på grund av att det skulle innebära ett rejält ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Istället har 



3 
 

man från statligt håll riktat in sig på att facilitera fördjupad samverkan mellan kommuner, för 

att få kommunerna själva att vidta åtgärder underifrån för att lösa sina problem.  

Gradvisa regelförändringar, som exempelvis möjligheten att skapa gemensam nämnd som 

introducerades på 1990-talet, har lett till att förekomsten av formaliserad mellankommunal 

samverkan ökat drastiskt de senaste decennierna.1  Under denna tid tycks det ha skett en 

förändring i kommunernas inställning till samverkan, från att ha varit en problemlösare till att 

vara en av flera verksamhetsformer. Syftet är inte bara att bli mer effektiv och spara pengar, 

utan ses numera framför allt som ett sätt att öka kompetensen i organisationen och skapa bättre 

beredskap för framtida utmaningar (SOU 2007:72: 282).  

Begreppet samverkan saknar en entydig definition, men i bred mening avser det 

mellankommunala avtal, gemensamma förvaltningar, mellankommunala bolag, gemensamma 

tjänster, projekt och andra typer av samrådsorgan. Det finns olika grad av samverkan och 

samarbeten, från sporadiska kontakter och informationsutbyten till gemensam politik på ett 

eller flera områden (SOU 2007:72: 279–280). De tre huvudsakliga formerna för samverkan som 

direkt avser kommunal verksamhet kan kategoriseras enligt följande: lös samverkan utan 

rättslig reglering; kommunalrättslig samverkan (kommunalförbund, gemensamma nämnder); 

och privaträttslig samverkan (ex. avtal och aktiebolag) (Anell & Mattisson 2009: 14).  

Det har visat sig svårt att kartlägga exakt hur mycket samverkan som pågår, men en 

sammanställning från 2014 visar att det vid den tiden existerade drygt 100 kommunalförbund, 

114 gemensamma nämnder och omkring 180 bolag (Folkesson 2014). Dessutom finns det en 

stor mängd mer eller mindre informell samverkan i form av avtal och överenskommelser, vilket 

enligt Mattisson och Knutsson (2015) utgör ungefär 75 procent av den befintliga 

mellankommunala samverkan i Sverige. Verksamhetsområden där det är vanligt 

förekommande med samverkan är utbildning, räddningstjänst och socialtjänst (SOU 2015:101: 

99), men även inom miljö- och livsmedelstillsyn (Anell & Mattisson 2009: 20). Även om 

mellankommunal samverkan är vanligt förekommande i Sverige som helhet finns det 

geografiska skillnader, exempelvis i Norrlands inland där det är mindre förekommande med 

samverkan vilket delvis beror på långa avstånd (SKL och Finansdepartementet 2006: 57). 

Kommuners benägenhet att samverka tycks inte bero på deras storlek, bland annat visar 

Folkesson (2014) att antalet samverkansprojekt inte är färre i större kommuner än i små 

                                                             
1 Utvecklingen mot mer mellankommunal samverkans återfinns även i Europa som helhet (red. Hulst & van 

Montfort 2007; Teles och Swianiewicz 2018) 
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kommuner. Likaså skriver Ansvarskommittén (SOU 2007:10: 271) att samverkan inte är något 

som bara de mindre kommunerna har behov av – snarare förutspår man en utveckling där i stort 

sett alla kommuner är med i flera samverkanskonstellationer. Alla är i behov av att lösa mer 

komplicerade uppgifter, effektivisera genom skalfördelar eller för att få tillgång till 

spetskompetens – något som mellankommunal samverkan förväntas kunna bidra till. Sett till 

de små kommunerna har det visat sig att samverkan i många fall hämmas på grund av att de 

inte har tillräckliga resurser för att aktivt kunna delta, både på den regionala nivån om 

strukturfonder, men även i mellankommunal samverkan (Tillväxtanalys 2011: 8–9; SOU 

2015:104: 99)2. Detta innebär att det finns en fragmentisering mellan starka och svaga 

kommuner som ökar, de blir mer icke-likvärdiga och pressen på utökad samverkan tilltar. Detta 

fick Långtidsutredningen att skriva följande slutsats: ”Frågan är hur länge det kommer att vara 

effektivt med samverkanslösningar i relation till att påverka själva kommunstrukturen.” (SOU 

2015:101: 100). 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I detta första kapitel presenteras studiens syfte och 

frågeställningar, samt en kortare bakgrundsbeskrivning av den kontext forskningsproblemet 

befinner sig i. I kapitel två presenteras en kunskapsöversikt som lägger grunden för hur ämnet 

ska beforskas i denna studie. I kunskapsöversikten behandlas dels hur mellankommunal 

samverkan har diskuterats i svensk offentlighet, dels hur det har forskats om ämnet – och vilka 

resultat man kommit fram till. I kapitel tre avhandlas studiens tillvägagångssätt och de 

metodologiska vägval jag gjort för att besvara studiens frågeställningar.  

I kapitel fyra definieras studiens teoretiska ramar, vilka närmare definierar de teoretiska 

förväntningar på mellankommunal samverkan som kunskapsöversikten belyst. I kapitel fem 

presenteras studiens resultat och analys. I kapitel sex sammanfattas studiens huvudslutsatser 

utifrån frågeställningarna, följt av en kortare diskussion där studiens resultat tolkas utifrån 

forskningsproblemets kontext. 

 

 

 

                                                             
2 Detta knyter an till Pano Puey med flera (2017) som med sina studier i Katalonien menar att väldigt små 

kommuner inte har kapacitet att på ett effektivt sätt kontrollera sina samverkanslösningar. 
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2 Kunskapsöversikt: debatt och tidigare forskning 

Stora som små kommuner står inför flera utmaningar som grundar sig i den demografiska 

utvecklingen, där små kommuner fortsätter tappa befolkning och kommuner i storstadsregioner 

växer hastigt (Mörk med flera 2019: 10–11). För att kunna utföra sina uppgifter på 

ändamålsenliga sätt har mellankommunal samverkan blivit en lösning för kommunerna. Det 

går att urskilja två centrala spår i diskussionen om mellankommunal samverkan: dels handlar 

det om dess demokratiska effekter, dels om de så kallade skalfördelarna samverkan förväntas 

ge upphov till. För att reda ut detta följer nedan en redogörelse för dessa två delar av 

diskussionen om mellankommunal samverkan, följt av en sammanfattning. 

2.1 En otydlig samhällsorganisation? 

I Ansvarskommitténs slutbetänkande från 2007 (SOU 2007:10: 22) konstateras det att 

mellankommunal samverkan är nödvändigt och mycket vanligt för kommunerna, men att det 

på sikt riskerar att skapa en alltför otydlig samhällsorganisation, med ett försvårat 

ansvarsutkrävande som följd. Utifrån denna farhåga föreslår kommittén att kommuner ska 

åläggas redovisa hur och kring vad de samverkar om, samt att staten bör utveckla ett 

informationssystem som ger en heltäckande bild av den mellankommunala samverkan rörande 

exempelvis vilka ekonomiska resurser som berörs och hur beslutsfattandet sker. Utredningen 

menade att många samverkanslösningar kring betydelsefulla uppgifter, ur både medborgarens 

och kommunens perspektiv, innebär demokratiska komplikationer. För medborgaren anses 

långtgående samverkan minska möjligheterna till insyn i en kommuns arbetssätt och 

organisation – vilket i sin tur gör det svårare för medborgaren att veta av vem de ska utkräva 

ansvar. För kommunen riskerar självstyrelsen att urholkas när man behöver samverka med 

många andra kommuner på många olika områden: 

Det skulle kunna hävdas att man i praktiken inrättar en överkommunal beslutsnivå: 

den enskilda kommunens röst blir bara en av många. (SOU 2007:10: 271–273) 

I ett kommittédirektiv till utredningen ”Kommunal kompetens i utveckling” (SOU 2007:72) 

skriver man att flera överlappande organisationslösningar på olika områden kan få 

konsekvenser för medborgares rätt till likvärdig service, men även för statens möjligheter att 

styra och följa upp kommunal verksamhet och den lokala demokratin (Kommittédirektiv 

2006:47).  
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I Konjunkturrådets rapport om kommunernas framtid (Mörk med flera 2019: 170–171) 

diskuteras förutsättningar för ansvarsutkrävande i kommunsektorn, varvid författarna menar att 

mellankommunala samverkanslösningar gör ansvarsförhållandena suddiga – vilket följaktligen 

ger ett försvårat, indirekt, ansvarsutkrävande. Möjligheten till att direkt utöva beslutsfattande 

över en verksamhet avsägs när kommuner bedriver verksamhet med andra kommuner. En 

enskild kommunfullmäktigeförsamling kan inte byta ut den totala sammansättningen i ett 

kommunalförbund eller en gemensam nämnd, utan har endast möjlighet att rösta bort 

representanter från den egna kommunen. Makt flyttas således över från kommunfullmäktige till 

samverkansorganet och kommunens handlingsfrihet minskar.  

Frågan man då bör ställa sig är om – och i så fall hur – det är problematiskt för demokratin i 

kommunen? Ett sätt att börja ta sig an den frågan är att som Falkerby och Gossas (2006, såsom 

återgiven i SOU 2012:30:  230–233) göra en distinktion mellan två demokratiteoretiska 

perspektiv – och därmed ta i beaktning att demokratisk legitimitet kan betraktas på olika sätt. 

Det första perspektivet är det formella som utgår från att en kommuns samverkanslösningar inte 

i sig kan betraktas som odemokratiska eftersom de demokratiskt valda ledamöterna i 

fullmäktige beslutat om det. Det andra perspektivet är det normativa där fler demokratiska 

värden än fullmäktiges beslutsmakt ska uppfyllas, såsom representativitet (att de styrande ska 

representera de styrdas åsikter) och insyn i beslutsprocesser (ansvarsutkrävande).3  

Denna distinktion mellan de två demokratiteoretiska perspektiven är viktig att bära med sig då 

den kritik som tenderar att riktas mot exempelvis kommunalförbund oftast handlar om 

normativa demokrativärden. Rent formellt kan medborgare, genom sitt eget fullmäktige, 

påverka vad som sker i förbundet. Ur det normativa demokratiperspektivet skulle det istället gå 

att hävda att det reella inflytandet över besluten i kommunalförbundet är bristfälligt eftersom 

de faktiska besluten tas bortom kommunfullmäktige i samråd och förhandling med andra 

kommuner. Falkerby och Gossas (2006) menar därmed att den demokratiska legitimiteten kan 

hotas även om den demokratiska styrningskedjan formellt sett fungerar – och att risken för detta 

troligtvis ökar ju fler av kommunens uppgifter som hanteras i samverkansorgan.  

En viktig observation som författarna gör är att medborgare i allmänhet ofta saknar kännedom 

om sin kommuns samverkanslösningar. På samma tema visar en undersökning från 2009 av 

Synovate, på uppdrag av SKL (SKL 2009) att en tredjedel av väljarna inte visste att kommuner 

                                                             
3 Det bör kommas ihåg att: olika typer av samverkan/organisationsformer presterar ju olika utifrån dessa 

perspektiv. 
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och landsting ansvarar för stora områden som vård, skola och omsorg. Om vi utgår från denna 

kunskap råder det bland medborgarna i många fall en bristfällig överblick över kommunernas 

verksamheter, vilket givetvis påverkar hur allvarligt exempelvis indirekt ansvarsutkrävande 

faktiskt uppfattas av medborgare.  

Utredningen ”Vital kommunal demokrati” (SOU 2012:30) tar stöd av ovanstående forskning 

och menar, i enighet med Ansvarskommitténs huvudbetänkande från 2007, att när antalet avtal 

med olika parter ökar blir systemet svårt att överblicka. Den snabba utvecklingen mot allt fler, 

överlappande samverkanskonstellationer kan komma att innebära att varken medborgare eller 

förtroendevalda till slut har någon överblick av den samverkan kommunen deltar i. I 

utredningen diskuteras den kritik som riktats mot kommunalförbund och gemensamma 

nämnder, nämligen att de anses vara svåra att påverka. Utredningen menar att kommunallagen 

har särskilda bestämmelser som ger kommuner och landstingsfullmäktige ett stort antal verktyg 

att styra och påverka dessa två typer av samverkansorgan. Utifrån detta ansågs det inte finnas 

ett behov av ytterligare lagstiftning. Istället ansåg man att tillämpningen av, och kunskapen om, 

det rådande regelverket måste stärkas - att kommunerna i högre utsträckning bör ha ett 

”demokratiskt perspektiv” när de samverkar (SOU 2012:30: 231–233).  

2018 infördes nya bestämmelser i kommunallagen i syfte att underlätta avtalssamverkan, och i 

anslutning till detta diskuterades möjliga demokratiska nackdelar med ökad samverkan i 

propositionen ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan” (Prop. 2017/18:151). Liksom 

i ovan nämnda utredningar tog propositionen fasta på svårigheten för enskild medborgare att 

överblicka den kommunala verksamheten när en stor del av den bedrivs i olika 

samverkansformer – samtidigt som man lyfter fram möjliga demokratiska vinster med 

samverkan. Om en kommun saknar specialistkompetens kan enskilda medborgare bli lidande, 

något som kan åtgärdas med hjälp av avtalssamverkan – vilket således blir en demokratisk vinst 

för kommunen. Eftersom medborgare har förväntningar på en effektiv och högkvalitativ 

offentlig service från kommuner och landsting – vilken samverkan kan bidra till – landar 

regeringen i slutsatsen ”att de demokratiska nackdelarna inte utgör tillräckliga skäl för att inte 

införa en generell möjlighet till avtalssamverkan.” (Prop. 2017/18:151). Organisatorisk 

handlingskraft och effektivitet förordas här framför den möjligt otydliga kommunala 

organisation som kan uppstå som följd.  

Särskilt ur rättssäkerhetssynpunkt är det givetvis av vikt att kommunerna har 

tillgång till den kompetens som krävs för att hantera de många och komplicerade 

regelverk som i dag kringgärdar den kommunala verksamheten. Vidare kräver en 



8 
 

fungerande lokal demokrati att kommuner och landsting verkligen har en 

organisatorisk handlingskraft att kunna genomföra demokratiskt fattade beslut. En 

avtalssamverkan som gör det möjligt att genomföra politiska beslut genom att 

exempelvis dela på relevant kompetens medför därför även demokratiska fördelar.  

(Prop. 2017/18:151)  

Frågan om demokrati kontra effektivitet har behandlats tidigare, det skedde bland annat i 

riksdagsdebatten rörande reformeringen av kommunalförbundens regelverk och införandet av 

gemensam nämnd under 1990-talet (SOU 2007:72: 318). Även där hävdades att 

beslutsfattandet flyttas längre från medborgarna och att insynen i beslutsprocessen försvåras – 

men att den ökade effektiviteten, höjda kompetens och minskade kostnader som samverkan 

bidrar med är vad som efterfrågas av medborgarna. Medborgarens främsta intresse ansågs alltså 

ligga i resultatet i form av exempelvis förbättrad service eller ökad valfrihet snarare än i 

beslutsprocessen som leder fram till genomförandet av politiken (SOU 2007:72: 318–319). 

Dessutom har det diskuterats om de demokratiska värdena, i meningen insyn i beslutsprocesser, 

är viktigare att värna i verksamheter som medborgare oftare berörs av i sin vardag, såsom 

socialtjänst eller barnomsorg – snarare än tekniska verksamheter som vatten och avlopp. Den 

mer tekniska kommunala servicen ansågs av SKL endast uppbåda medborgerligt intresse när 

det inte fungerar som det ska. Enligt samma utredning anses det finnas ett medborgerligt 

intresse för vägar, trafik, plan- och byggfrågor och miljö; men även kring innehåll och 

lokalisering av skolor, äldreboenden och hälso- och sjukvård (SOU 2007:72: 319). 

2.2 Mellankommunal samverkan som strukturell förändring 

På ett strukturellt plan tycks den intensifierade mellankommunala samverkan innebära att 

kommunens gränser blir allt otydligare, både organisatoriskt och institutionellt (Montin & 

Granberg 2013: 150). Utvecklingen har även beskrivits som ”lokaliseringsprincipens 

upplösning” och ”en partiell kommunreform” (Gossas 2006) på grund av samverkansformernas 

snabba utbredning. Den egentliga betydelsen av kommunallagens lokaliseringsprincip, att en 

kommun får ta hand om angelägenheter som har anknytning till dess område eller medlemmar, 

anses följaktligen upplösas när en kommun är med och fattar beslut som rör en annan kommun. 

Efter det att kommunsammanläggningarna på 1970-talet avslutades, inleddes en period av 

decentralisering av ansvar från staten till kommunerna, inom räddningstjänst, miljötillsyn, vård- 

och omsorg och skolan. Decentraliseringen föregicks av en vilja att minska statlig detaljstyrning 

för att istället stärka det kommunala självstyret. När ansvaret försköts ökade i sin tur 

kommunernas behov av samverkan (SOU 2007:72, 82). I sin avhandling om kommunal 

samverkan och statlig nätverksstyrning skriver Gossas (2006: 162–163) att den enskilda 
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kommunens handlingsutrymme blir beroende av i vilka samarbeten den ingår, vilket ställer krav 

på ledande politiker och tjänstemäns förmåga att förhandla till sig inflytande och identifiera 

fruktbara konstellationer. Systemet blir komplext och medborgarens möjlighet till insyn i hur 

beslut fattas och på vilka grunder begränsas i samverkan jämfört med en självständig kommun. 

Det blir helt enkelt oklart vad lokalt självstyre innebär i praktiken:  

Eftersom den geografiska avgränsningen för kommunens verksamhet varierar 

mellan olika frågor så varierar även vilka som påverkas av interkommunala beslut. 

Därmed uppstår olika företrädarskap, och en kommun kan delta i flera delvis 

överlappande samarbeten. (Gossas 2006: 163)  

Gossas (2006) sätter även utvecklingen i ett historiskt perspektiv genom att visa på hur den 

ökade mellankommunala samverkan i mitten av 1900-talet ansågs problematiskt. Likaså visar 

Erlingsson med flera (2012) på att i upptakten till de senaste större strukturella 

kommunreformerna 1952 och 1971 ansågs de enskilda kommunerna behöva öka sitt 

handlingsutrymme och sköta den kommunala verksamheten i egen regi snarare än genom 

samverkan. Samverkan ansågs medföra en geografisk fragmentisering och försvaga det 

kommunala självstyret, vilket var fog för större strukturreformer (SOU 1961:9: 131). Som 

Bergman (2013, 31–32) diskuterar var ambitionen med den förra kommunreformen att skapa 

kommuner där den administrativa gränsen stämmer överens med den funktionella gränsen, det 

vill säga det centrum som av olika geografiska och nationalekonomiska mönster4 växt fram 

över tid. Med mellankommunal samverkan behåller kommunerna sina administrativa gränser, 

men får flexibilitet att anpassa sig till den funktionella regionens förändringar, resonerar 

Bergman. 

I dagsläget tycks samverkan inte betraktas med skepsis från den svenska statsmakten, men i 

exempelvis Finland kan vi se liknande argumentationsmönster som det i Sverige under 1950- 

och 1970-talen. Innan den senaste större strukturreformen i Finland 2005–2014 var ett en de 

bakomliggande argumenten från statsmaktens sida att kommunerna inte längre skulle vara 

beroende av samverkan (Kettunen 2015: 14). En kommunstruktur som utgjordes av en stor del 

samverkan ansågs vara svåröverskådligt för medborgaren och till nackdel för den lokala 

demokratin – något kommunsammanläggningar ansågs kunna råda bot på. Argumentet, att 

genomföra sammanläggningar för att minska behovet av samverkanslösningar, har också 

funnits i den norska debatten (Erlingsson & Flemgård 2018: 48). 

                                                             
4 Bergmans resonemang är baserat på Christallers (1966) centralortsteori. 



10 
 

Argumentet som framförs är att ju större kommunerna blir, desto mindre blir behovet av 

mellankommunal samverkan, vilket får till följd att ansvarsutkrävandet blir mer renodlat (Mörk 

med flera 2019: 170–171). Utifrån detta antagande är det på sin plats att återigen påpeka att det 

inte tycks finnas ett samband mellan kommunstorlek och antal samverkanslösningar (Folkesson 

2014), dessutom visar flera forskningsstudier att sammanläggningar ger demokratiska 

nackdelar, något som bör vägas in i denna diskussion. Bland annat visar Kjaer med flera (2010) 

att strukturreformen i Danmark 2007 tycks ha inneburit demokratiska nackdelar i form av att 

många fritidspolitiker upplever att deras inflytande har minskat till förmån för 

heltidsarvoderade, ledande politiker. Medborgares politiska självförtroende tycks ha minskat 

efter samma strukturreform (Dreyer Lassen & Serritzlew 2011). Medborgarna tycks ha blivit 

mindre nöjda med politikens förmåga att svara på medborgarnas önskemål, har svårare att 

förstå/veta vad som händer i kommunpolitiken, samt att deras känslomässiga samhörighet med 

den nya, större kommunen har påverkats negativt (Houlberg 2015). 

Det är alltså inte bara i Sverige frågan om samverkan kontra sammanläggning diskuteras. Vissa 

forskare hävdar att samverkan är ett första steg mot sammanläggning – medan andra anser att 

samverkan minskar behovet av sammanläggning. Steiner och Kaiser (2012) avvisar båda dessa 

hypoteser och menar att strategierna är oberoende av varandra. Likaså tillbakavisar Shin 

Kimura och Yoichi Hizen (u.å.) dessa hypoteser. De menar att mellankommunal samverkan 

tenderar att gynna kommunernas självständighet – i motsats till att det skulle vara ett försteg 

till, och leda till, sammanläggningar.  

I Flandern har samverkan upplevts problematiskt i och med att det endast är indirekt 

demokratiskt legitimerande – men där tycks den samverkan som finns fungera så pass effektivt 

att behovet av en omfattande strukturreform uteblivit (Broekema med flera 2016). Broekema 

med flera menar här att det uppstår en decentraliseringsparadox. Detta genom att när staten 

decentraliserar uppgifter till kommuner blir de i sin tur nödgade att sammanslå enheten med en 

annan eller att samverka – vilket återigen leder till en slags centralisering, men där processen 

styrs underifrån. Ett liknande mönster återfinns i Slovenien, där Franzke med flera (2016) 

menar att samverkansnätverken fyller funktioner likt vad större enheter, eller en potentiell 

regional nivå skulle göra. Slutsatserna är särskilt intressanta i relation till den kommunala 

självstyrelsen och i fortsättningen lokaldemokratin. På ett sätt minskar självständigheten 

eftersom beslut flyttas till samverkanslösningar – på ett annat sätt behålls ett visst mått av 

självstyrelse i relation till eventuella sammanläggningar.  



11 
 

2.3 Skalfördelar till följd av mellankommunal samverkan? 

Mellankommunal samverkan antas ha positiva effekter på bland annat kompetensförsörjning, 

verksamhetens utgifter och effektivitet. Bland annat skriver Långtidsutredningen (SOU 

2015:104: 99) att ökad mellankommunal samverkan kan vara effektivt på sådant vis att 

kommuner kan dela kostnader och kompetens. Rekrytering av personal kan underlättas 

eftersom det ger möjligheten att erbjuda fler heltidstjänster. Vad gäller möjliga 

effektiviseringsmöjligheter till följd av samverkan är de desto mer tveksamma, eftersom 

samverkan bygger på olika typer av förhandlingar mellan parterna som ingår: 

”Kostnadseffektiva lösningar kan vara svåra att realisera om de skulle medföra för stora 

nackdelar för någon av de ingående parterna, ex. i form av tappade lokala arbetstillfällen” (SOU 

2015:104:  99). Dessutom menar man att samverkansmodellen, som en möjlig lösning på 

Sveriges demografiska utmaningar, är tidskrävande i och med att den bygger på lösningar 

genom förhandlingar. 

Nergelius (2013: 7–8) ställer sig frågan om inte ett mer systematiskt bruk av samarbeten mellan 

kommuner är ett väsentligt bättre alternativ än sammanslagningar av kommuner i stor skala. 

Han menar att samverkan, i motsats till sammanslagningar, minskar förekomsten av statligt 

styrd, standardiserad samhällsutveckling - samtidigt som det stimulerar mångfald baserad i 

kommunernas lokala förutsättningar. För att öka samverkan föreslår Nergelius bland annat 

statliga bidrag till kommuner som samverkar, och regelförenklingar i kommunallagen. 

Kommunallagsändringarna ska göra det enklare för kommuner att köpa in tjänster av rena 

kvalitetsskäl – och inte enbart på grund av ömsesidigt intresse eller inom ramarna för 

regelverken för kommunalförbund eller gemensam nämnd (Nergelius 2013: 14).  

Han knyter an till Ansvarskommitténs förslag om asymmetrisk ansvarsfördelning och menar 

att samverkan i högre grad möjliggör för en positiv asymmetri, eftersom kommunerna själva 

väljer ansvarsfördelning och organisationsformer. Så länge inte olikheter i 

levnadsförhållandena runtom i landet blir alltför stora bör större statliga ingrepp utebli. 

Fortsättningsvis menar Nergelius att ”bland de tydliga vinster som samverkan medför finns 

otvivelaktigt stordriftsfördelar av olika slag.” (Nergelius 2013: 50). 

För sådan samverkan i allmänhet talar således inte minst argument baserade på 

effektivitet, vilka bygger på att de enskilda medborgarnas främsta intresse och 

prioritet är att få tillgång till god och ändamålsenlig samt någorlunda lättillgänglig 

samhällsservice, medan drifts- och utförarformen normalt är mindre väsentlig. Mot 

kommunal samverkan kan från demokratisynpunkt å andra sidan anföras att den 

minskar medborgarnas möjligheter till insyn, påverkan och ansvarsutkrävande, 
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särskilt om den förekommer i stor skala och kanske sker i flera olika 

verksamhetsformer. Samverkansutredningen ställde här rentav frågan om en 

kommun till slut, när samverkan blivit väldigt vanlig, kan ”upphöra att vara en 

kommun”. (Nergelius 2013: 44) 

Möjligheten att skapa stordriftsfördelar tycks vara ett tungt skäl för i synnerhet små kommuner 

att samverka. Rosén (2005, såsom återgiven i Anell & Mattisson 2009: 49–51) menar att 

samverkan inte är någon generell lösning på mindre kommuners ekonomiska problem, men att 

det däremot kan innebära fördelar som är värda att ta fasta på. I ekonomiskt tunga verksamheter 

som vård, skola och omsorg är det svårt att få stordriftsfördelar, enligt Roséns undersökning. I 

motsats är möjligheterna större i områden som tillsynsfrågor, plan och bygg samt trafik. Detta 

eftersom det på sikt ger förbättrat ekonomiskt utrymme som kan återinvesteras i verksamheten 

för att utveckla den och höja kompetensen. Gymnasieskolan och räddningstjänsten pekas ut 

som exempel på verksamheter där fördelar uppstår men inte ger förbättrat ekonomiskt utrymme. 

Detta knyter an till Sundströms (2012: 28) studie som tyder på att kostnaderna kan skena när 

en gemensam organisation tillsätts – eftersom en gemensam organisation i sig oftast medför en 

ambitionshöjning som kräver investeringar.  

Samverkan kring administration ger stordriftsfördelar då ökad skala ger lägre kostnad per styck 

och därmed ett visst ekonomiskt utrymme. Likaså kan gemensamt IT-stöd användas för att 

dämpa kostnadsökningar i expansiva verksamheter – det blir helt enkelt billigare att dela på 

tillkommande resurser istället för att bygga upp nya på egen hand. Rosén menar att när interna 

förbättringar inte längre räcker till är det i samspelet med andra som en förbättringspotential 

kan finnas – samverkan anses i många sammanhang vara den enda framkomliga vägen för att 

klara uppgifterna och samtidigt bevara den kommunala självstyrelsen (Anell & Mattisson 2009, 

93).  

I Mattisson och Knutssons (2015: 94) intervjustudie av kommunchefer och 

kommunstyrelseordföranden undersöks bland annat vilket verksamhetsområde som det är mest 

lämpligt att samverka kring, vilka effekter mellankommunal samverkan ger upphov till samt 

om samverkan är en verkningsfull strategi för att skapa mer effektiva utvecklings- respektive 

produktionsförutsättningar. Inledningsvis menar forskarna att den mellankommunala 

samverkan som pågår kan tas som en indikation på att den enskilde huvudmannen (kommunen) 

upplever försämrade förutsättningar att ensam lösa sina uppgifter.  

De främsta skälen till att samverka sägs vara att samverkan kan minska kostnaderna eller ge 

utrymme till att erbjuda mer till samma totala kostnad. Det vill säga att rationaliseringsvinster 
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kan öka produktionsvolymen eller göra kvalitetsförbättringar; en större verksamhetsvolym ger 

utrymme för insatser kring utveckling och förnyelse; större organisationer erbjuder 

intressantare arbetsuppgifter både som specialist och generalist, vilket stärker möjligheter till 

kompetensförsörjning; det kan främja lokal tillväxt, likartad myndighetsutövning mellan 

kommuner samt politiska och kulturella syften. En grundregel som framkommer är att 

kommuner väljer att samverka när det finns en tydlig potential i att ha gemensamma resurser. 

Mattisson och Knutsson (2015: 95) menar att det tycks vara vanligare och enklare att samverka 

om både myndighetsbeslut och kommunal välfärdsproduktion som påverkar medborgaren 

indirekt.5 Tjänster med tät direktkontakt mellan den som utför tjänsten och den som tar emot 

den, såsom grundskola och hemtjänst, tycks vara mindre vanligt att samverka kring än 

exempelvis vattenrening och livsmedelshantering. 

2.4 Vad säger befintlig empirisk forskning?  

Samverkan tycks alltså anses vara både vanligt förekommande och nödvändigt för 

kommunerna. I teorin anses det ge upphov till ekonomiska skalfördelar, men även demokratiska 

effekter av både negativt och positivt slag. För att få grepp om hur effekterna yttrar sig i 

realiteten redogör jag här för forskning som på olika sätt försökt undersöka detta empiriskt. 

2.4.1 Intervjustudier och enkätundersökningar 

Det finns flera exempel på studier som försöker reda i effekterna genom att intervjua företrädare 

för samverkanslösningar, kommunfullmäktigeledamöter och kommuntjänstemän i olika 

befattningar. De inledande studierna som presenteras är masteruppsatser och kandidatuppsatser, 

av anledningen att de behandlar liknande forskningsproblem på samma akademiska nivå som 

föreliggande studie – men framförallt av anledningen att de bidrar med intressant kunskap. Till 

att börja med kan vi se till Bergman (2013) som undersöker om samverkan är en rimlig lösning 

på kommunernas utmaningar, genom att intervjua kommunchefer, kommunstyrelse-

ordföranden och rikspolitiker. Intervjuerna ger bland annat intressanta svar om 

stordriftsfördelar, där två kommunchefer menar att samverkan sällan ger direkta besparingar, 

utan att detta istället används till att förbättra kvaliteten. Särskilt pekas administrativa, tekniska 

uppgifter ut som verksamheter där de uppfattar klara stordriftsfördelar. Intervjupersonerna 

anser inte att samverkan är snabb och enkel lösning, utan att det gäller att ”skruva i det för att 

få ut effekter” (Bergman 2013: 77–78). 

                                                             
5 En uppfattning som delas av bland annat Prop 2017/18:151 och Holum & Jakobsen (2016). 
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Kompetensförsörjningen anses ha blivit tryggare, genom att professionaliteten drivs framåt när 

volymen ökat och därmed ger mer attraktivare tjänster. Vad gäller de demokratiska effekterna 

av samverkan menar en respondent att det leder till en ”elitisering av kommunpolitiken”, där 

endast ledande politiker och tjänstemän har möjlighet att överblicka påverka vad som sker. 

Vidare sägs det att det oftast handlar om att förankra samverkanslösningen i kommunen, att 

påtala fördelarna och överlag åskådliggöra hur samverkan fungerar.  

En annan politiker menar att kommunen inte helt släpper ifrån sig den demokratiska kontrollen 

när den samverkar med en annan kommun – det är ju alltjämt folkvalda som representerar 

kommunen i samverkanslösningen (Bergman 2013: 79–83). Från vissa respondenter sägs det 

att vissa samverkanslösningar kommer längre ifrån kommunala organisationen än vad som är 

önskvärt, att styrningen av det kan bli svår. Större budgetandelar kan bli låsta till gemensamma 

nivåer med övriga samverkanspartners, vilket minskar möjligheten till egen styrning. En 

intervjuad rikspolitiker menar att kommunernas samverkanslösningar bör göras mer uniforma 

för att komma bort från spretigheten, att ”kommunerna behöver samverka bredare vad gäller 

verksamheterna och mer samlat vad gäller territoriet” (Bergman 2013: 85).  

Slutsatserna från intervjustudien är att mellankommunal samverkan är en nödvändig lösning 

för kommunerna, och att fler kommuner bör anamma det som lösning på sina problem. Med 

detta blir kommunerna flerterritoriella, det vill säga inte knutna till givna geografiska 

territorium – vilket gör demokratin mer komplicerad. Vad gäller skalfördelar landar studien i 

slutsatsen att det behöver problematiseras mer då diskussionen är oftast förenklad och lutar sig 

sällan på empiriskt stöd (Bergman 2013: 104–109).6 

I Malin Nordhs (2016) kandidatuppsats intervjuas kommun- och kommunalförbundsföreträdare 

för att reda i vilka demokratiska aspekter de tar hänsyn till när de samverkar. De värden som 

berörs är huvudsakligen ekonomi, effektivitet, samt ”normativa demokrativärden” som 

ansvarsutkrävande, representation och insyn. Av resultatet från intervjuerna framgår det att det 

överordnade motivet för samverkan är effektivitet, följt av ekonomi och till sist de ovan nämnda 

normativa demokratiska värdena. Ansvarsutkrävande och insyn problematiseras sällan av 

intervjupersonerna, och överlag tycks medvetenheten om ett eventuellt demokratiskt underskott 

vara låg bland de intervjuade förtroendevalda menar Malin Nordh. 

                                                             
6 Bergman knyter an till Houlberg (1995) som menar att ett naturligt centrum med hög urbaniseringsgrad inom kommunen 

avgör eventuella stordriftsfördelar – i jämförelse med större produktionsvolym, som ofta lyfts fram i litteraturen på ämnet. 

Han knyter även an till Christallers (1966) centralortsteori, där empirin visar att om kommunen är en- eller flerkärnig har stor 

betydelse för möjligheterna att uppnå stordriftsfördelar (Bergman 2013: 104–109). 
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Vidare visar det sig att när företrädarna ser en demokratisk problematik med samverkan beror 

det på vilket politikområde som avses. När det gäller mjuka politikområden såsom skola vård 

och omsorg anses det desto viktigare att uppfylla medborgarnas rätt till inflytande och insyn – 

än när det gäller hårdare politikområdena, som företrädarna anser att medborgare i lägre grad 

är intresserade av. Därmed bör de demokratiska aspekterna, i första hand, tas hänsyn till i de 

mjuka politikområdena enligt företrädarna. I Malin Nordhs avslutande reflektioner frågor hon 

sig hur pass allvarligt det är att de normativa värdena underprioriteras, medborgarna kanske 

inte är intresserade av att ha inflytande över exempelvis ett kommunalförbund? (Nordh 2016: 

47–53). Även i Fredrik Larssons (2012: 60–61) masteruppsats visar det sig att effektivitet 

trumfar ansvarsutkrävande enligt de kommunalförbundsledamöter som han intervjuat, vilket 

leder honom till slutsatsen att det i dagsläget inte finns en önskvärd balans mellan de två 

värdena. Han menar även att man bör se detta ur perspektivet av det kommunala självstyret. Å 

ena sidan minskar självstyret med samverkan – men det tycks vara nödvändigt för kommunerna 

att ingå samverkan för att delar av verksamheten inte ska läggas ner. Å andra sidan kan 

självstyrelsen öka eftersom den enskilda kommunen blir starkare tillsammans med sina partners 

– och därmed får större möjlighet att göra påtryckningar gentemot andra aktörer. 

Albrecht (2018: 11) undersöker de demokratiska strukturerna i en samarbetskommitté 

bestående av elva närliggande kommuner som samverkar för att skapa regional tillväxt och 

utveckling. Uppsatsen är skriven inom fältet för fysisk planering, men frågorna som ställs 

knyter an till samverkanslösningarnas styrningsprocesser. Hon intervjuar bland annat politiker 

och tjänstepersoner som deltar i kommittén, för att granska deras förhållningssätt till 

representativitet, ansvarsutkrävande och legitimitet. Med detta försöker hon förstå hur 

beslutsprocessen går till, vilket utrymme den representativa demokratin har i detta, samt hur 

mellankommunala frågor konstrueras. Storleksasymmetrin mellan de samverkande 

kommunerna anses inte vara till en nackdel eftersom det finns en tillit och ett ömsesidigt 

beroende i kommittén. I kommittén sker planeringsprocessen till stor del utanför de traditionella 

beslutskedjorna, där tjänstepersoner såväl initierar som ansvarar för utförandet – därmed sker 

en slags politisk ansvarsförskjutning bort från de folkvalda politikerna (Albrecht 2018: 72–74). 

Ansvarsutkrävandet gentemot kommittén, genom de folkvalda politikerna från varje 

medlemskommun, anses fungera väl i teorin men brister i praktiken. Detta eftersom det saknas 

formella konstruktioner för hur förankringen av kommitténs verksamhet ska ske i de enskilda 

kommunerna – det existerar stora skillnader mellan kommunerna i hur man genomför detta 

(Albrecht 2018: 69). 
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Från Gutlic (2015) intervjuer med kommunala politiker och tjänstemän framkommer att 

samverkan i hög grad upplevs som en lösning på kommunernas problem, eftersom 

stordriftsfördelar uppstår i form av att rekryteringen av kompetent personal underlättas. 

Respondenterna menar dock att det krävs ett större statligt engagemang för att upprätthålla 

samverkan i landets kommuner och därmed göra det till en lösning på de kommunala 

utmaningarna i stort. Respondenterna menar att stordriftsfördelar sällan realiseras i praktiken 

likt hur det vanligtvis beskrivs i forskningslitteraturen – på kort sikt kan det handla om förlust, 

men på lång sikt finns det möjligheter till ekonomiska vinster. Intervjuerna påvisar att det 

förekommer svårigheter att balansera demokrativärden och effektivitetsvärden. Det föreslås att 

det bör ställas högre krav på uppföljning och redovisning av samverkanslösningar, samt krav 

på tydligare redogörelser för vad samverkan inneburit för kommunerna (Gutlic 2013: 67). 

De ovanstående studierna riktar in sig på enskilda fall för att få svar om samverkanslösningarnas 

effekter i Sverige. I internationell forskning finns det exempel på studier med liknande 

frågeställningar, med skillnaden att de undersöks med hjälp av enkäter till större populationer.7 

Giacomini med flera (2018) finner, genom en enkät skickad till 1 360 förvaltningschefer i totalt 

280 samverkande italienska kommuner, att två tredjedelar av dem genomfört besparingar och 

förbättrat verksamheters effektivitet till följd av samverkan. Genom en regression av 

enkätsvaren visar det sig att de kommuner som upplevde samverkan allra mest positivt var 

främst små kommuner som deltog i gemensamma organisationer snarare än genom 

avtalssamverkan av olika slag.  

I Nederländerna har Klok med flera (2018) genomfört en enkätundersökning riktad till 

chefstjänstemän i 393 kommuner. Bland annat testar forskarna om den mellankommunala 

samverkan lider av demokratiskt underskott och kommer fram till att undersökningen inte kan 

bekräfta detta. De menar att det inte tycks finnas något systematiskt demokratiskt underskott 

som följd av samverkan - samtidigt som man betonar att medborgarna i hög grad är beroende 

av sina kommunrepresentanter för att kunna påverka samverkansorganen, vilket inte är optimalt 

(Klok med flera 2018: 166).  

Holum och Jakobsen (2016) tar ett liknande avstamp som Klok med flera, nämligen att 

mellankommunala samverkansarrangemang ökar avståndet till servicen och kan resultera i ett 

försämrat ansvarsutkrävande i serviceutförandet och bristande insyn i kommunens verksamhet. 

                                                             
7 Det finns en variation i hur kommunstrukturen och uppgiftsfördelningen mellan förvaltningsnivåer ser ut 

mellan de länderna vari forskningen genomförts. Variationen är dock inte av större betydelse här, eftersom jag 

intresserar mig för de relativa demokratiska effekterna som forskare funnit i varje enskilt fall. 
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Detta menar man bör ha en påverkan på medborgares uppfattningar och nöjdhet med 

kommunens service – något man försöker ta reda på genom enkätundersökningar till 

medborgare i norska kommuner. Frågorna baseras på samverkansorgan för brandförsvar 

respektive källsortering. Resultatet från undersökningen visar att medborgare är missnöjda med 

samverkan inom brandförsvar, men desto mer nöjda med samverkan kring källsortering. Utifrån 

detta är forskarnas slutsatser att samverkansorganen överlag tycks påverka medborgarnas 

nöjdhet negativt, men att uppfattningarna varierar beroende på vilken grad av politiskt intresse 

tjänsten har. I detta fall är alltså brandförsvaret av högt politiskt intresse i jämförelse med 

källsorteringen där samverkan kan ske utan att medborgares uppfattningar förändras. 

2.4.2 Undersökningar baserade på objektiva indikatorer 

Den ovanstående forskningen presenterar intressanta empiriska fynd, i synnerhet gällande de 

demokratiska och styrningsmässiga effekterna. Intervjustudierna och enkätundersökningarna 

har dock brister vad gäller frågan om skalfördelar. Det som mäts för att undersöka 

skalfördelarna är informanters uppfattningar om skalfördelarna – snarare än objektiva 

indikatorer för detta. Som bland andra Folkesson (2017) menar är kunskapen om effekterna av 

samverkan mellan svenska kommuner påfallande låg, eftersom det saknas empiriska studier 

baserade på hårddata. Det går emellertid att finna internationell forskning som undersöker 

frågorna på detta vis, något som jag tittar närmare på nedan.  

Till att börja med kan vi se till Norge där Blåka (2017: 1103–1104) undersöker om samverkan 

minskar norska kommuners servicekostnader för brandförsvar och kommer fram till flera 

intressanta slutsatser. Resultatet visar att servicekostnaderna är lägre för kommunerna som utför 

servicen i samverkan i jämförelse med kommuner som utför det i egen regi. De minskade 

servicekostnaderna beror dock på om hur många kommuner som deltar i samarbetet – den 

positiva effekten minskar ju fler kommuner som samverkar. Detta anses bero på att 

transaktionskostnaderna blir högre ju fler kommuner som deltar – vilket motverkar 

skalfördelarna. Dessutom tenderar både servicekostnader och transaktionskostnader 

inledningsvis vara lägre vid avtalssamverkan i jämförelse med gemensamma organisationer 

som inte visar signifikanta resultat ur den aspekten. Detta förklarar Blåka genom att 

gemensamma organisationer kräver nya administrativa organ med en gemensam politisk 

styrelse, något som inte upprättas vid avtalssamverkan. Förhandlingar för att upprätta 

organisationen leder till högre transaktionskostnader inledningsvis. I ett längre perspektiv är 

det dock sannolikt att när en ytterligare part ska inkluderas i ett avtal leder det till högre 
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transaktionskostnader i – eftersom varje kommun måste genomgå förhandlingar – till skillnad 

från den gemensamma organisationen som redan har formerat en organisation.  

Med hjälp av paneldata från nederländska kommuner kommer Allers och De Greef (2018: 145–

147) fram till att samverkan inte reducerar kommuners utgifter per kommunmedborgare. 

Samverkan tycks öka utgifterna i både små och stora kommuner, medan medelstora kommuner 

förblir opåverkade. Inom ett specifikt område, skatteinsamling, tycks samverkan minska 

utgifterna – något som inte påverkar utgifterna på aggregerad nivå eftersom utgifterna inom 

detta är relativt låga. Givet att Allers och De Greef inte finner stöd för minskade utgifter till 

följd av samverkan, antar man hypotesen att eventuella besparingar används för att öka 

effektivitet och kvalitet i service – snarare än att minska utgifterna. För att få ett mått på kvalitet 

i kommunen på aggregerad nivå använder forskarna förändringar i huspriser som indikator för 

förändringar i servicenivåerna. Detta på basis av antagandet att högre kvalitet och bättre 

bekvämligheter i kommunen ökar huspriserna. Man finner emellertid inget stöd för denna 

hypotes heller, de finner alltså inget tillräckligt stöd för att samverkan minskar kommunens 

utgifter eller bidrar till effektivitetsvinster. 

Ferraresi med flera (2018) använder objektiva indikatorer för kostnadsutveckling för 

kommuner i Emilia-Romagna-regionen under tio år, varav ungefär hälften samverkar. Man 

använder sig av en difference-in-difference-metod för att kunna jämföra 

samverkanslösningarnas utveckling med hur det hade sett ut om kommunen bedrivit 

verksamheten i egen regi.  Resultatet visar att de kommuner som samverkar minskar sina 

kostnader med ungefär fem procent, utan någon särskild effekt på servicenivåerna i 

kommunerna. Vad gäller effektivitet i service visar Blaeshke och Haug (2018, 152) att 

kommuner i gemensamma organisationer kring avloppsanläggningar presterar sämre än 

kommuner som sköter det i egen regi eller genom avtalssamverkan. Av de undersökta 

kommunerna från den tyska delstaten Hessen finner forskarna endast stöd för skalfördelar för 

de mindre kommunerna, i synnerhet när de kontrakterar en annan kommun för att utföra 

servicen. 

De ovanstående studierna visar varierande resultat och det tycks vara svårt att se skalfördelar i 

termer av besparingar och effektivitet som ett universellt utfall av samverkan. I Bel och Warners 

(2015, 60–63) översikt av forskning om mellankommunal samverkan i flera länder är slutsatsen 

att skalfördelar tycks existera för små kommuner, men inte för stora. De menar att det är mer 

troligt med minskade kostnader till följd av samverkan ju mindre kommunerna är. De betonar 

att det är flera aspekter och omständigheter som kommer påverka utfallet, vilket förklarar de 
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varierande resultaten i forskningen om samverkan överlag. Faktorer som vilken typ av 

verksamhet det gäller, storleken på output och transaktionskostnader till följd av typen av 

samverkansarrangemang påverkar resultatet – vilket gör det svårt att dra långtgående slutsatser 

om samverkanseffekter. 8 

2.5 Sammanfattning: vad tar vi med oss från kunskapsöversikten? 

Med kunskapsöversikten ovan har ambitionen varit att dels lyfta fram de centrala aspekterna av 

mellankommunal samverkan som diskuteras, dels lyfta fram empirisk forskning som 

undersöker dessa aspekter. 

Ökad mellankommunal samverkan tenderar att skapa en otydlig kommunstruktur som är svår 

att överblicka, samtidigt som det blir oklart vad lokalt självstyre innebär i praktiken (Gossas 

2006; SOU 2007:10; SOU 2012:30: 231–233). Svårigheten för medborgaren att överblicka 

kommunens verksamheter antas försvaga ansvarsutkrävandet eftersom beslut fattas 

tillsammans med andra samverkansparter (Mörk med flera 2019: 170–171; Kommittédirektiv 

2006:47). Den formella styrkedjan fungerar – medborgare kan påverka beslut genom sina 

förtroendevalda – men det reella inflytandet förändras vilket kan påverka den demokratiska 

legitimiteten (Falkerby & Gossas 2006) I ljuset av detta vägs även andra demokratiska aspekter 

in i diskussionen om mellankommunal samverkan. Trots att beslutsprocessen är svårare att 

kontrollera för medborgaren kan samverkan resultera i en demokratisk vinst genom mer effektiv 

och högkvalitativ kommunal service (Prop 2017/18:151). Som SOU 2007:72 [s. 318] diskuterar 

är det möjligtvis så att medborgaren är mer intresserad av förbättrad service snarare än 

beslutsprocessen som ligger till grund för den. Det medborgerliga behovet av insyn antas 

dessutom vara högre i vissa verksamheter än andra (SOU 2007:72: 319).  

Från de intervjustudier som genomförts där kommunala företrädare i olika befattningar 

intervjuas tycks effektivitet vara den viktigaste aspekten som vägs in när man väljer att 

samverka, något som på sina håll upplevs svårt att balansera med andra demokratiska värden 

såsom ansvarsutkrävande och insyn (Nordh 2016: 47–53; Larsson 2012: 60–61; Gutlic 2013: 

67). Från Bergmans (2013: 79–83) intervjuer visar det sig bland annat att samverkan riskerar 

att ”elitisera” kommunpolitiken, att endast ledande politiker och tjänstemän har möjlighet att 

överblicka vad som sker i samverkanslösningar. Respondenterna betonar vikten av att förankra 

samverkanslösningen i kommunen, att påtala fördelarna och åskådliggöra processerna (något 

                                                             
8 Exempelvis tycks avgiftsbaserade verksamheter i samverkan, såsom avfallshantering (vilket är ett vanligt 

undersökningsområde inom samverkansforskningen), mer troliga att uppnå skalfördelar (Bel och Warner 2015: 

60).  
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som Albrechts [2018, 69] visar inte alltid genomförs framgångsrikt). Politikområden av högre 

politiskt intresse för medborgare, såsom vård, skola och omsorg tycks vara sämre lämpade att 

samverka kring (Nordh 2016; Klok med flera 2018: 166). Hårda politikområden som påverkar 

medborgaren indirekt tycks passa bäst för samverkan (Mattisson & Knutsson 2015; Prop 

2017/18:151). 

Samverkan antas ha positiva effekter på bland annat kompetensförsörjning, verksamhetens 

utgifter och effektivitet (Nergelius 2013; Mattisson & Knutsson 2015; SOU 2015:104). Från 

internationell forskning har de större kommunala verksamheterna som uppstår till följd av 

samverkan ersatt behovet av en ny kommunreform (Broekema 2016, Franzke med flera 2016) 

och resulterat i både besparingar och effektivitetshöjningar när kommunala tjänstemän 

tillfrågas (Giacomini med flera 2018).  

Detta tycks emellertid inte vara ett självklart antagande enligt alla studier. Som den ovan 

presenterade internationella forskningen belyser är det i många fall svårt att belägga eventuella 

effektivitetsförändringar (jämför Giacomini med flera 2018; Allers och De Greef 2018; 

Ferraresi med flera 2018; Bel och Warner 2018). Bergman (2013, 77–78) menar att antagandet 

om effektiviseringar bör problematiseras, det är inte säkert att detta realiseras i verksamheten 

(även Gutlic [2013, 67] respondenter uttrycker sig i liknande ordalag). Samverkan kan ge ett 

större ekonomiskt utrymme i verksamheten, men utrymmet återinvesteras vanligtvis – oftast 

för att stärka kompetensförsörjningen (Rosen 2005, såsom återgiven i Anell & Mattisson 2009: 

49–51) Kommunala tjänster blir mer attraktiva genom samverkan, eftersom det blir en större 

volym i verksamheten, med fler kollegor – vilket ger utrymme för specialisering snarare än att 

arbeta med en mängd områden (Bergman 2013:79) 

De studier av den svenska kontexten som återfinns har nästan enkom varit baserade på 

intervjuer med kommunala tjänstemän och politiker. Det innebär att den kunskap vi har att 

förlita oss på handlar om utsagor från centrala personer i kommunen snarare än objektiva 

mätinstrument. Från intervjustudierna ovan ser vi att det överlag råder en positiv uppfattning 

av mellankommunal samverkan och dess effekter. Likaså talar utvecklingen i sig, mot fler 

samverkanslösningar mellan kommuner, för att de flesta kommunerna anser att det fungerar 

väl. Trots det finns det ett behov till att försöka dissekera frågan ytterligare för att få fram något 

mer sofistikerad kunskap, både genom intervjuer och statistik. Som Folkesson (2017) finns det 

ett stort behov av fortsatta studier om hur kommunernas självständighet påverkas, men även ett 

behov av empiriska genomlysningar, baserade i hårddata, som undersöker effektiviteten och 

kompetensförsörjning påverkas av samverkan. De studierna av objektiva indikatorer som 
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berördes ovan visar upp blandade resultat, vilket även det är en indikation på att fler studier 

behövs. 

Jag menar därmed att det, med ovanstående kunskapsöversikt och diskussion, finns goda skäl 

att företa en undersökning inom detta fält som fokuserar på några av de mest återkommande 

aspekterna av mellankommunal samverkan – nämligen demokrati och styrning å ena sidan, 

samt effektivitet och kompetensförsörjning å andra sidan. Med utgångspunkt i 

kunskapsöversikten ämnar denna studie att undersöka hur mellankommunal samverkan kan 

påverka effektivitet och kompetensförsörjning, samt reda i vad det tycks ha för konsekvenser 

för demokrati och styrbarhet. Genom att undersöka detta förskaffas dels kunskaper som vars 

implikationer kan sättas i sammanhanget för kommunsektorns utmaningar, dels kunskaper som 

ger utrymme för en kritisk diskussion om samverkanslösningarnas implikationer för 

lokaldemokrati. 
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3 Tillvägagångssätt 

Med kunskapsöversikten ovan har jag kunnat mejsla fram ett antal centrala antaganden om 

mellankommunal samverkan. Skalfördelar som effektivisering och förbättrade möjligheter till 

kompetensförsörjning förväntas skapas som följd av samverkan. Styrningen antas bli mer 

komplicerad och insynen och möjligheten att överblicka den kommunala organisationen blir 

svårare för medborgaren. Det är dessa teoretiska antaganden som jag ämnar undersöka i 

förehavande studie. Studien kan därmed sägas ha en deduktiv ansats, där de teoretiska 

antagandena skall testas empiriskt. Fall har valts ut och empiri har samlats in för att undersöka 

hur samverkan har påverkat effektivitet och kompetensförsörjning å ena sidan, samt 

demokratiska och styrningsmässiga aspekter å andra sidan. Sättet jag valt att undersöka 

antagandet om demokrati och styrning angränsar dock även en induktiv ansats, då jag genom 

intervjuer har förhoppningen att få närmare beskrivningar av hur samverkanslösningar fungerar 

och upplevs i praktiken, vilket på sådant vis kan leda till en utvecklad förståelse av antaganden 

och teorier om mellankommunal samverkan. 

Detta är således en slags explorativ fallstudie, där jag försöker belysa mellankommunal 

samverkan på ett allsidigt vis. Ambitionen är att ge en riklig beskrivning av en kommunal 

verksamhet och de utvalda intervjufallen, snarare än att bidra med slutsatser som går att 

generalisera till all mellankommunal samverkan. För att nå långtgående slutsatser om de 

teoretiska antagandena som utgör grunden för undersökningen hade det krävts ett större 

dataunderlag, fler antal fall, och en mer genomgripande statistisk metod.  

Trots detta finns det goda skäl att undersöka antagandena genom deskriptiva statistiska mått 

och utvalda kvalitativa fall. Det behövs fler redogörelser för hur samverkan påverkar 

kommunernas output och kompetensförsörjning, men även om hur samverkan mellan 

kommuner fungerar i praktiken - från i synnerhet förvaltningens perspektiv. Det är viktigt att 

förstå hur exempelvis besparingar förhåller sig till effektivitet – att skalfördelar inte 

nödvändigtvis leder till besparingar, utan kanske snarare att skalfördelarna omvandlas till att 

effektivisera verksamheten och ge en högre kvalitet i service för medborgare. Genom rikliga 

fallbeskrivningar baserade i den lokala kontext mellankommunal samverkan pågår, följt av 

djuplodade analyser av densamma, blir det möjligt att öka förståelsen av de teorier och 

antaganden som diskuteras i anknytning till mellankommunal samverkan överlag.  En bred 

palett av karakteristik tas i beaktning, det blir möjligt att få en helhetsbild av samverkans olika 

aspekter, samtidigt som det går att belysa skillnader och likheter. Med ett fallinriktat 
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angreppssätt blir det därmed möjligt att ”gå bortom deskriptiva statistiska mått, mot en 

fördjupad förståelse av historiska processer och individuella motiv” (Della Porta 2008: 202). 

3.1 Studiens metoder och forskningsstrategi 

Denna uppsats är en flermetodsstudie, med inslag av både kvantitativa och kvalitativa 

angreppssätt och forskningsstrategier. Detta har sin utgångspunkt i forskningsfrågorna som är 

av olika karaktär och kräver olika tillvägagångssätt för att besvaras. Effekt på effektivitet och 

kompetensförsörjning besvaras inledningsvis mest lämpligt med ett kvantitativt 

tillvägagångssätt, där jag undersöker statistiska mått på dessa variabler över tid med så pass stor 

population som möjligt. Effekt på demokrati och styrning besvaras mest lämpligt med 

intervjuer, där jag på ett kvalitativt vis försöker förstå hur samverkanslösningen fungerar i 

praktiken. Intervjupersonerna får även svara på hur man ser på skalfördelar, för att komplettera 

den kvantitativa delen. De två strategierna utgör själva grundfundamenten för studien. 

Strategierna ska alltså inte ses som avskilda från varandra, istället är avsikten att kombinera 

dem. Intentionen är att kunna väva samman strategierna för att ge en heltäckande bild av 

mellankommunal samverkan, med syftet att de ska kompensera varandras förklaringsgrad och 

trovärdighet. Som exempel kan det statistiska måttet visa att effektiviteten i service inte har 

ökat nämnvärt, något som intervjusvaren kan förklara, bekräfta eller kanske bestrida. Sålunda 

är valet av dessa två strategier inte enbart beroende på forskningsfrågornas karaktär, utan det är 

även av kvalitetsskäl. 

3.2 Metodologiska överväganden kring den kvantitativa undersökningen 

3.2.1 Varför livsmedelskontroll? 

För att undersöka effekterna av samverkan på effektivitet i service och kompetensförsörjning 

har jag riktat in mig på den kommunala livsmedelskontrollen, vilket är en uppgift som det pågår 

relativt mycket mellankommunal samverkan kring idag. Att undersöka endast en kommunal 

uppgift begränsar givetvis slutsatsernas generaliserbarhet, men det kan trots det vara ett 

välkommet tillskott till kunskapsläget. 

Livsmedelskontroll är en kommunal uppgift som flera instanser har uppmanat kommunerna till 

att samverka kring för att göra den mindre sårbar personalmässigt, mer resurseffektiv och i 

högre grad utrustad med specialistkompetens (Lantto 2017; SKL 2014). Det första skälet till att 

undersöka just den kommunala livsmedelskontrollen är således dess samhälleliga relevans – 

det är en uppgift som upplevs som sårbar – och som förväntas förbättras av samverkan. Det 

andra skälet är det genomgripande statistiska dataunderlag som finns om livsmedelskontroll, då 
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kommunerna varje år rapporterar in data om bland serviceoutput och personalbehov till 

Livsmedelsverket, vilket publiceras årligen.9 Denna data har omsatts till variabler för 

effektivitet och kompetensförsörjning, vilket förklaras närmare i de respektive 

undersökningarna.  

Det andra skälet bör ses i ljuset av Ansvarskommittén (SOU 2007:10: 22) förslag att 

kommunerna bör rapportera in vad man samverkar kring med andra kommuner för att göra 

samhällsorganisationen mer överblickbar. Förslaget har i dagsläget inte infriats, och när det är 

svårt i allmänhet att veta vad kommunerna samverkar kring är det följaktligen svårt att få tag i 

statistik om hur samverkan fungerar. Sett utifrån detta är de årliga rapporterna från 

Livsmedelsverket tacksamma att förhålla sig till – för det första rapporteras det om kommuner 

ingår kommunalförbund eller gemensam nämnd, för det andra rapporteras en variation av data, 

för det tredje har rapporteringen pågått så pass länge att det blir möjligt att använda mätpunkter 

över tid. 10  

Vilken data som används, och hur de används, presenteras för enkelhetens skull löpande med 

de respektive kvantitativa undersökningarna som genomförs. Det är sålunda där som validiteten 

i de olika undersökningarna diskuteras, det vill säga hur den teoretiska uppsättningen förhåller 

sig till de operationella indikatorer som används. 

3.2.2 Metod för de kvantitativa undersökningarna 

Metoden för studiens kvantitativa undersökningar kan beskrivas som upprepade 

envariabelsanalyser (Esaiasson med flera 2017: 372) eftersom jag försöker erhålla 

referensramar för hur kommuner presterar vad gäller effektivitet och kompetensförsörjning. Jag 

samlar analysenheternas, antingen samtliga eller ett urval kommuners, numeriska 

prestationsvärden för olika variabler över tid – för att jämföra gruppen samverkande kommuner 

med gruppen inte samverkande kommuner.  

Även om det inte är direkta hypoteser som testas är undersökningarna i viss mån teoriprövande 

eftersom frågorna som efterforskas är baserade i teorin om skalfördelar. Genom att samla de 

två gruppernas prestationsmått över tid går det att se hur de förhåller sig till varandra, om de 

varierar prestationsmässigt eller om de är lika. Denna metod gör det inte möjligt att belägga 

kausalitet om huruvida samverkan är den bidragande orsaken till kommunernas prestation. 

                                                             
9 Se datamaterialet under rubriken empiriskt material i referensförteckningen. 
10 Det som redovisas här är så kallat kommunalrättsligt reglerad samverkan. Den samverkan som anses vanligast 

bland svenska kommuner, avtal och överenskommelser (Mattisson & Knutsson 2015), syns inte i datamaterialet 

– vilket även det hade varit intressant att undersöka.  
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Ambitionen är således inte att ge definitiva uttolkningar av teorin, utan snarare presentera 

deskriptiv statistik som kan bidra till förståelsen av samverkanseffekter – att helt enkelt ge en 

bild som visar hur samverkande kommuner presterar i relation till icke-samverkande 

kommuner.  

3.3 Metodologiska överväganden kring den kvalitativa undersökningen 

3.3.1 Val av samverkansfall och intervjupersoner 

Samverkansfall och intervjupersoner för denna studie har valts strategiskt. De två 

samverkansfallen som valts ut utgörs båda av en mindre och en större kommun, vilket ger en 

variation i kommunstorlek som kan ge intressanta skillnader i perspektiv sett till 

frågeställningen om demokrati och styrbarhet. De har samma storleksförhållande och fallen 

samverkar om samma kommunala verksamhet. Den stora skillnaden är att den ena samverkar 

genom gemensam nämnd och den andra har ett gemensamt kontor. Fallen är således strategiskt 

valda med syftet att de ska vara så lika som möjligt – förutom gällande en variabel. Detta är ett 

sätt reducera antalet variabler och hålla dem i kontroll sett till studiens frågeställningar och teori 

(jämför Franklin 2008).  

Valet av intervjupersoner, i anknytning till samverkansfallen, har även det baserats på 

ambitionen att öka variationen av perspektiv, för att på sätt nå en bredare förståelse. Dessa har 

valts utifrån principen att de ska vara centralt placerade i kommunens organisation och ha god 

inblick i kommunens mellankommunala samverkan, om än på lite olika sätt. Både politiska 

företrädare, i form av fyra kommunstyrelseordföranden (KSO) och en kommunfullmäktiges 

ordförande (KFO), och ledande tjänstemän i form av två miljöchefer (MC) har intervjuats.11 

KSO och KFO bidrar med ett mer överblickande och politiskt perspektiv på mellankommunal 

samverkan, medan förvaltningscheferna bidrar med närmare beskrivningar av 

samverkanslösningarnas organisation och verksamhet.  

Ett alternativ till dessa val av samverkansfall och intervjupersoner hade varit att fråga om 

samverkanseffekter till så många kommuner och kommunala företrädare som möjligt. Jag vill 

mena att ett sådant angreppssätt skulle förta djupet i intervjuerna, samtidigt som det inte hade 

varit möjligt att genomföra så pass många intervjuer att resultaten av dem kan generaliseras till 

                                                             
11 Som SOU 2007:72 (s. 321) anför är relationen mellan tjänstemän och politiker en viktig del i hur kontakt och 

sedermera formell samverkan skapas mellan kommuner. När samverkan har påbörjats är det inte ovanligt att 

nätverk bestående av KSO eller KC från respektive kommuner påverkar utvecklingen av samverkanslösningen – 

även om de formella besluten fattas av respektive fullmäktige. 
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alla kommuner. Samverkanseffekter är dessutom i hög grad beroende av kontextuella faktorer, 

vilket gör det angeläget att försöka göra djuplodade intervjuer. 

Jag anser att ett strategiskt urval är mer fördelaktigt för att, något sånär, få en heltäckande bild 

av samverkanslösningar. Som tabell 1 visar berör jag tre centrala positioner i relation till 

respektive samverkanslösning. 

Tabell 1 Strategiskt val av samverkansfall och intervjupersoner 

Samverkanslösning 1 Mindre kommun 1 Förvaltning 1 Större kommun 1 

Samverkanslösning 2 Mindre kommun 2 Förvaltning 2 Större kommun 2 

 

3.3.2 Intervju som metod 

I samtalsintervjuerna är intervjupersonerna huvudsakligen informanter, men även respondenter 

i viss utsträckning. I de flesta frågorna jag ställer är syftet att intervjupersonen ska informera 

om skeenden, i andra fall utgår frågorna från det teoretiska ramverket då jag ställer frågor som 

kan liknas vid påståenden. Sammantaget är intervjuerna halvt strukturerade, då jag fokuserar 

på utvalda teman i varje intervju (se bilaga 1 för intervjuguide). Följdfrågor baseras på de svar 

som ges, vilket innebär att ordningen ändras beroende på hur samtalet fortlöper. 

Frågeställningar kan utökas eller ändras i takt med att intervjupersonerna bidrar med 

information som utvecklar kunskapen om de teman som behandlas. Genom att justera 

frågeställningar succesivt torde frågorna bli mer sofistikerade – vilket i sin tur ökar möjligheten 

till att få de mest relevanta svaren. 

Intervjupersonerna har anonymiserats för att i högsta möjliga grad få helt uppriktiga svar. Även 

om frågor om mellankommunal samverkan inte inbjuder till särskilt känsliga utsagor kan 

utfästelser om förhållanden i kommunen, eller de förhandlingar de genomgått med andra, trots 

allt få konsekvenser för intervjupersonerna. För att intervjupersonerna ska slippa bekymra sig 

för detta har de kodats, vilket jag redogör för i resultatkapitlet. 
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4 Teori 

Genom kunskapsöversikten framgår att effektivitet och kompetensförsörjning å ena sidan, samt 

demokrati och styrning å andra sidan, är återkommande aspekter i både diskussion kring, och 

forskningen om, effekter av mellankommunal samverkan. De förmodade effekterna är för det 

mesta baserade i teorier om skalfördelar och demokrati – och även denna studies 

forskningsproblem tar teoretisk utgångspunkt i detta. Teorier rörande detta har i någon mån 

redan berörts i kunskapsöversikten, men trots det finns det ett behov av att utförligt beskriva 

denna studies teoretiska definitioner. Det är nödvändigt för att förstå de teoretiska 

utgångspunkterna som sådana, men även hur de operationaliseras i denna studie. Den teoretiska 

uppsättningen består av två delar som vävs samman. 

Den första delen av den teoretiska uppsättningen består av teorin om skalfördelar, vilken 

används på två huvudsakliga sätt. För det första används det för att formulera de 

forskningsfrågor som ställs till det empiriska materialet, främst i anknytning till den kvantitativa 

undersökningen - men även i form av intervjufrågor till intervjupersonerna. För det andra 

används ramverket för att tolka de sammanvägda resultaten av hela studien. 

Den andra delen av den teoretiska uppsättningen består av transaktionskostnadsteorin, vilken 

jag identifierat som gynnsam för att förstå samverkanseffekterna på demokrati och styrning. 

Även denna teori används på två sätt. Till att börja med formuleras intervjufrågorna utifrån 

teorin, då jag med intervjuerna försöker beröra de olika transaktionskostnaderna och 

kontextuella faktorerna som utgör detta ramverk, om än i andra ordalag. Därefter kommer det 

att användas som verktyg för att öka förståelsen av intervjusvaren.  

Slutligen, i studiens analytiska del, vävs de empiriska fynden och teorierna samman. Det är inte 

nödvändigtvis så att alla aspekter av den teoretiska uppsättningen kommer att beröras i den 

analytiska bearbetningen av empirin, utan den bör ses som en större verktygslåda som ramar in 

de frågor som är intressanta utifrån forskningsproblemet. Teorin om skalfördelar och 

transaktionskostnadsteorin kan förstås i relation till varandra. Samverkan kan leda till 

skalfördelar, men det leder i sin tur även till transaktionskostnader. De potentiella vinsterna 

med samverkanslösningen får inte överskridas av de potentiella transaktionskostnaderna för att 

avtalet ska träda i kraft och fungera (Bel och Gradus 2018: 18; Blåka 2017). För att ta ett 

exempel, om produktionskostnaderna minskar och effektiviteten ökar till följd av samverkan 

kan det väga upp för transaktionskostnaderna samverkansavtalet ger upphov till (Thomasson 

2018: 16).  
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4.1 Teorin om skalfördelar 

Små kommuner har det i många fall svårt att utföra sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. 

Befolkningen, och därmed skatteintaget, är för litet för att på ett effektivt sätt upprätthålla 

service på ett effektivt sätt. Men, även större kommuner ser behovet av att ingå olika former av 

samverkanslösningar (Folkesson 2014). Samverkan om en uppgift utökar skalan för 

kommunerna – det blir helt enkelt en större verksamhet som tillgodoser ett större territoriellt 

område gemensamt (Ferraresi med flera 2018: 1017).  

Med detta finns det möjlighet till skalfördelar (även benämnt som stordriftsfördelar), vilket är 

ett begrepp vars innebörd härstammar från ekonomisk teori. I grundläggande mening innebär 

det att när en organisation blir större kan bestämda kostnader spridas ut över större 

produktionsvolymer, samtidigt som en mer extensiv arbetsfördelning kan öka produktiviteten 

(Ferraresi med flera 2018). En större kommunal organisation antas, utifrån denna teori, alltså 

kunna öka produktiviteten – det vill säga stärka sin förmåga att producera en tjänst. I synnerhet 

används mellankommunal samverkan ofta med målet att realisera storleksberoende fördelar. 

Ekonomiska fördelar ger möjlighet att öka effektiviteten i offentlig service – det vill säga 

använda resurserna på bästa sätt och uppnå en högre grad av måluppfyllelse. Om samverkan 

inte resulterar i besparingar, kan skalfördelarna användas för att öka effektiviteten. 12 I stället 

för att använda besparingar till att sänka kommunens utgifter, kan kommunen använda dem till 

att finansiera mer eller bättre service (Allers och De Greef 2018). 

Ett annat sätt att se på skalfördelarna är genom tre resultatdimensioner; den interna, externa 

samt den dynamiska effektiviteten (Wiberg och Limani 2015: 68). Den interna effektiviteten är 

ett mått på produktiviteten, det vill säga kostnadseffektiviteten inom organisationen – medan 

den externa effektiviteten bland annat avser förmågan att producera service enligt medborgares 

önskemål. Den tredje resultatdimensionen är den dynamiska effektiviteten som avser 

organisationens innovativa kapacitet att hantera nya utmaningar som kan uppstå. 

Utifrån dessa teorier ämnar jag undersöka hur mellankommunal samverkan påverkar 

effektivitet i service och förutsättningarna för kompetensförsörjning. 

                                                             
12 Det är viktigt att komma ihåg att organisationsförändringen som samverkan innebär skapar en 

utvecklingspotential som de lokala beslutsfattarna kan utnyttja eller låta bli att utnyttja. Meklin och Pekola-

Sjöbloms (2013) studie om de senaste kommunsammanläggningarna i Danmark visar att det fanns förväntningar 

om besparingar som inte realiserades. Potentialen för effektivisering och kvalitetsutveckling utnyttjades inte, då 

beslutsfattarna inte genomförde de organisatoriska förändringarna som kunde realisera detta.  
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4.2 Teorin om transaktionskostnader 

För att förstå de demokratiska och styrningsmässiga effekterna av att en eller flera kommuner 

samverkar har jag tagit utgångspunkt i teorin om transaktionskostnader. Teorin i dess 

grundläggande mening används för att beskriva och förklara de kostnader som uppstår i 

samband med att två eller flera parter ingår en relation för att genomföra en transaktion 

(Thomasson 2018: 6). Med detta perspektiv blir det möjligt att fokusera på de utmaningar 

kommunerna måste hantera för att samverkan ska ge upphov till de förväntade fördelarna. De 

samverkande parterna måste koordinera sina intressen och förväntningar, men också klara av 

att skapa och styra den gemensamma organisationen. I denna relation mellan parterna genereras 

kostnader, så kallade relationsspecifika kostnader (Thomasson 2018: 4).  

I denna studie används det teoretiska perspektivet för att förstå de svar som intervjupersonerna 

ger om mellankommunal samverkan – samtidigt som de intervjufrågor jag ställer knyter an till 

teorin. Som Thomasson (2018: 17) redogör för är transaktionskostnaderna som uppstår 

beroende på vilken typ av samverkan som kommuner ingår, såsom avtalssamverkan, gemensam 

nämnd, gemensamt bolag eller kommunalförbund. Valet av organisationsform beror bland 

annat på vilken risk parterna är villiga att ta, hur lätt det är att dra sig ur samverkan, eller vilken 

möjlighet parterna har att påverka verksamheten det samverkas om. De två 

samverkanslösningarna som utgör fallen i denna studie är en gemensam nämnd, respektive ett 

gemensamt kontor med två skilda nämnder. Utifrån detta har jag valt att se till de 

transaktionskostnaderna som förväntas uppstå när kommuner samverkar genom gemensam 

nämnd. Även om det ena fallet inte är en gemensam nämnd, utan istället har ett gemensamt 

kontor som lyder under de två kommunernas nämnder, gör jag antagandet att 

transaktionskostnaderna även är tillämpliga på detta fall.  

4.2.1 Transaktionskostnader för gemensam nämnd 

Inledningsvis gör jag indelningen mellan kostnader som uppstår innan en transaktion, ex ante, 

och kostnader som uppstår efter en transaktion, ex post. Kostnader ex ante är avser i huvudsaken 

processen att förhandla fram ett avtal mellan kommunerna, medan ex post-kostnaderna i 

huvudsak avser uppföljning av avtalet (Thomasson 2018: 8–9). 

Kostnader ex ante 

Ex ante den gemensamma nämnden har bildats uppstår informations-kostnader, sökkostnader, 

förhandlingskostnader, kontraktskostnader och politiska transaktionskostnader (Thomasson 

2018: 27). Informationskostnader, sökkostnader, förhandlingskostnader och kontrakts-



30 
 

kostnader uppstår för att hitta en part att samverka med, samt utforma och förhandla fram 

överenskommelsen. Villkor och reglemente för den gemensamma nämnden förhandlas fram 

och reglerar hur parternas relation kommer att se ut när den gemensamma nämnden har bildats. 

Villkor och reglemente innehållandes vilken kommun som ska vara värdkommun, vem som ska 

inneha ordförandeposten och hur många ledamöter respektive part ska utse. Förhandlingar kan 

ta tid, vilket innebär att det uppstår politiska transaktionskostnader (Thomasson 2018: 19).  

Hur förhandlingen går till påverkas av graden av förtroende, upplevd risk och 

maktförhållandena mellan parterna – kostnaderna varierar med om finns det förtroende eller ett 

ömsesidigt beroende mellan parterna. Om exempelvis den ena kommunen är större än den 

andra, innehar värdskapet och ordförandeskapet, kan den kommunen upplevas få mer 

inflytande i den gemensamma nämnden än den andra parten. Den mindre kommunen tar därmed 

en större risk och kan förväntas få större kostnader för om samverkan skulle misslyckas – då 

den större kommunen är värdkommun och därmed inte fört över sin verksamhet till en annan 

kommuns förvaltning. Hur parterna upplever dessa frågor kan även påverkas av vilket 

förtroende de har för varandra sedan tidigare, förhandlingar underlättas av att parterna känner 

varandra. I motsats ökar risken och de upplevda kostnaderna om parterna är ovana vid 

samverkan.  

En ytterligare aspekt som påverkar gäller de ekonomiska förbindelserna, desto mer parterna 

investerar i samverkan och gemensamma tillgångar desto mer har de att förlora om motparten 

inte uppfyller sina åtaganden. Om investeringarna är likvärdiga blir risken likvärdig och 

beroendeförhållandet mer ömsesidigt – det uppstår helt enkelt inlåsningseffekter som antas öka 

sannolikheten för att båda parterna anstränger sig för att få samverkan att fungera (Thomasson 

2018: 20). 

Kostnader ex post 

Ex post uppstår övervaknings-kostnader, kontrollkostnader, tvist-kostnader, organisatoriska 

kostnader, styr- och koordineringskostnader, administrativa kostnader och politiska 

transaktionskostnader (Thomasson 2018: 27). Alla parter utser ledamöter till den gemensamma 

nämnden, men hur stort inflytandet blir och hur styrningen går till beror på hur reglementet är 

utformat. Det krävs en politisk samordning mellan de samverkande kommunerna i nämnden, 

men även med den politiska ledningen i respektive medlemskommun. Med detta förväntas det 

uppstå politiska transaktionskostnader för koordinering på politisk nivå. Förhandlingar mellan 

politiker och styrande tar tid och resurser från verksamheten – vilket i sin tur påverkas av att 
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hur stabilt ett politiskt styre är. Om styret tenderar att ändras ofta mellan mandatperioder ökar 

det osäkerheten och därmed kostnader. Komplexiteten i den politiska styrningen av nämnden 

ökar, vilket tordes ge upphov till ökade kostnader för samordning och koordinering (Thomasson 

2018: 20; Blaeschke & Haug 2018: 154). 

Ex post måste samverkande parter bevaka sina intressen och att den andra parten fullföljer sin 

del av överenskommelsen. Om motparten inte fullföljer sina åtaganden och samverkan upplöses 

uppstår tvist-kostnader, vilka varierar beroende på vad som är reglerat i överenskommelsen. 

Tvister är resurskrävande och kan ha negativ inverkan på verksamheten under tiden tvisten 

pågår. En gemensam nämnd är inte en juridisk person vilket bör göra det relativt enkelt att 

administrativt föra tillbaka ansvaret för verksamheten till respektive kommuns förvaltning. För 

en liten kommun som inte är värdkommun torde detta dock vara väldigt resurskrävande att föra 

tillbaka verksamheten i den egna förvaltningens organisation – men även det beror på 

samverkan utformats vad gäller gemensam personal och gemensamma tillgångar (Thomasson 

2018, 21). Vid samverkan tenderar tjänstemännens makt och inflytande öka i relation till de 

styrande politikernas, samtidigt som det reducerar i vilken utsträckning tjänstemän övervakas 

(Thomasson 2017; Allers och De Greef 2018). Detta varierar beroende på vilken typ av 

samverkansform kommunerna använder, men en organisation som ligger utanför den 

traditionella vertikala relationen för ansvarsutkrävande har en annan relation till 

kommunledningen än vad verksamheter som är organiserade i förvaltningar har (Thomasson 

2018: 12) 

Kontextuella faktorer 

Som Thomasson (2018: 28–29) skriver finns det, utöver de ovan nämnda kostnader, andra 

kostnader som kan antas uppstå vid mellankommunal samverkan, kostnader som är förknippade 

med den offentliga och demokratiska kontexten inom vilken kommuner verkar. Hur kontexten 

ter sig kan antas påverka storleken på transaktionskostnaderna som uppstår. För att, i någon 

mån, täcka in kontextbundna faktorer vill jag tillföra vad Thomasson (2018: 14) beskriver som 

strukturella faktorer, tjänsters komplexitet och externaliteter till det teoretiska ramverket. Dessa 

faktorer är mer breda och övergripande vilket utökar förståelsen av de mer snäva kostnaderna 

som det redogjordes för ovan. 

Storleken på de samverkande kommunerna påverkar som redan nämnt transaktionskostnaderna, 

men även geografi och demografi kan antas ha betydelse för val av samverkansparter. Detta 

kan antas ha effekt på transaktionskostnaderna både innan och efter samverkan upprättats. 
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Kommuner som liknar varandra, upplever liknande problem och utmaningar har lättare att 

förhandla med varandra. Samverkan sker oftast mellan närliggande kommuner, vilket begränsar 

urvalet och påverkar sök- och informationskostnader ex ante. Kostnaderna för att inte samverka 

om en verksamhet kan överstiga kostnaderna för att samverka i fall där det finns så kallade 

externaliteter, där effekterna av en orsak hos den ena kommunen spiller över till den andra 

kommunen. I sådant fall finns det tydliga incitament för att samverka som påverkar 

transaktionskostnaderna överlag. Vilken typ av tjänst som det samverkas kring kan antas ha 

betydelse för hur stor vilja det finns till att initiera samverkan, likaså hur tjänstens komplexitet 

upplevs och hur pass stort medborgarnas intresse antas vara för tjänsten (se Nordh 2016; Klok 

med flera 2018, 166; Bel och Warner 2015, 62). 

Om en kommun är beroende av att producera en tjänst tillsammans med en medpart kommer 

kommunen att begränsas i förhandlingen. Den lokala politiska kontexten, i form av relationen 

med medborgarna, kommer därmed ha en övergripande betydelse för den övriga kostnadsbilden 

(Thomasson 2018: 8; Rodrigues med flera 2012: 618–621). Om samverkan har en negativ effekt 

på transparens och inflytande kan det innebära demokratiska kostnader för medborgare och 

folkvalda, vilket i sin tur påverkar kommunens legitimitet. Legitimiteten kan ses utifrån det 

bristande ansvarsutkrävande (SOU 2007:10: 271–273) som mellankommunal samverkan i 

många fall resulterar i. Med detta uppstår ett så kallat principal-agent-problem, när 

medborgaren (principalen) får det svårare att kontrollera den förtroendevaldas (agentens) 

utförande – eftersom den service denne är tillsatt för att utföra sker i en samverkanslösning – 

det vill säga ett steg bortom agenten.  

Det uppstår således en kostnad för agentskapet, agentkostnader, eftersom samverkan ökar 

avståndet mellan medborgaren och verksamheten som utförs ett steg bortom den kommunala 

organisationen (Durose med flera 2015; Skelcher med flera 2011). En särskild agentkostnad rör 

preferenser och uppstår eftersom företrädare, som förhandlar fram och ingår samverkan, har 

andra preferenser än medborgarna de företräder. Det agenten utför bör stämma överens med 

medborgarnas intressen. Desto större skillnader i preferenser, vad gäller exempelvis vilken 

verksamhet som bör genomföras i samverkan eller reglementet för det, desto mindre sannolikt 

att ett samverkansarrangemang accepteras av medborgarna. Om en sådan samverkanslösning 

genomförs trots att det finns skillnader i preferenser riskerar den förtroendevalda att bli 

bortröstad i nästa val. Demografisk homogenitet inom en kommun reducerar sådana problem, 

likaså om kommunerna som ingår samverkan är lika. Skiljer sig preferenserna åt är det svårare 
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att aggregera dem och genomföra samverkan – samt i fortsättningen hålla agenten ansvarig 

gentemot medborgarna (Feiock 2007; Feiock 2013).  

De möjliga agentkostnaderna bör emellertid, återigen, ses utifrån den institutionella kontexten 

inom vilken kommunen finns. Om kommunens legitimitet främst är beroende av att de kan 

leverera sin grundläggande service på ett tillfredsställande vis kan det vara rättmätigt att ge upp 

en del av autonomin för att säkerställa detta (Andersen och Pierre 2010: 231–232). 

Legitimiteten knyts då istället till samverkanslösningen, och så länge den levererar kan det 

demokratiska underskottet genom bristande ansvarsutkrävande tolereras. Om det inte levererar 

kommer det skapas ett missnöje och därmed agent-kostnader för kommunen. 

Utifrån ovanstående redogörelse av möjliga transaktionskostnader för en gemensam nämnd och 

de kontextuella faktorernas betydelse presenteras ett analytiskt ramverk i tabell 2. Tabellen är 

baserad på Thomassons (2018: 27) tabell men utvidgad med kontextuella faktorer. 

Tabell 2 Analytiskt ramverk för transaktionskostnader 

Transaktionskostnader ex ante Transaktionskostnader ex post Kontextuella faktorer 

Informationskostnader 

 

Sökkostnader 

 

Förhandlingskostnader 

 

Kontraktskostnader 

 

Politiska transaktionskostnader 

 

Övervakningskostnader 

 

Kontroll 

 

Eventuell tvist 

 

Kostnader för eventuell tvist och 

avbrott – exit 

 

Organisatoriska kostnader 

 

Styr- och koordineringskostnader 

 

Administrativa kostnader 

 

Politiska transaktionskostnader 

Demografisk kontext 

 

Politisk kontext 

 

Tjänstens komplexitet 

 

Agentkostnader 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet från undersökningarna om effektivitet och 

kompetensförsörjning, följt av resultatet från intervjustudien. Därefter analyseras de empiriska 

fynden från de kvantitativa och kvalitativa undersökningarna. 

5.1 Effektivitet och kompetensförsörjning i den kommunala 
livsmedelskontrollen 

Kommuners livsmedelskontroll är ett exempel på en tillsynsverksamhet där kommunerna är 

myndighetsutövare enligt 14 § livsmedelslagen (2006:804). Även Länsstyrelserna och 

Livsmedelsverket utför former av livsmedelskontroller, men kommunerna ansvarar för den 

största delen, såsom exempelvis organisationer, dricksvattenproducenter, butiker, restauranger 

och skolkök (Lantto 2017: 10). Det sorteras in under miljö- och hälsoskydd som en av 

kommunernas obligatoriska uppgifter, och är en uppgift som kräver specialistkunskap – något 

som småkommuner i regel har svårt att fokusera på och rekrytera personal till (Erlingsson med 

flera 2015, 3). 

Statskontoret gav ut rapporten ”Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan” 

2017 (Lantto 2017), vilken undersöker och föreslår åtgärder som säkerställer att nödvändiga 

livsmedelskontroller genomförs av alla kommunala kontrollmyndigheter. Rapporten föregicks 

av att många kommuner, i synnerhet mindre kommuner, rapporterades ha en bristfällig kontroll 

som inte utförs på ett riskbaserat sätt. Det råder brister i livsmedelskontrollen i hela landet, som 

exempelvis för få livsmedelsinspektörer, men kommuner med få invånare i glesbefolkade 

områden har i genomsnitt större brister – vilket gör dem mer sårbara.  

Ett ytterligare problem är att bristerna i många fall beror på att livsmedelskontrollen inte 

prioriteras i tillräckligt hög utsträckning. I rapporten analyseras i vilken utsträckning olika 

former av kommunal samverkan respektive statligt övertagande av livsmedelskontrollen kan 

lösa problemen. Likvärdighets- och rättssäkerhetsskäl talar för ett statligt övertagande, 

emellertid är ett sådant övertagande förknippat med stora effektivitetsrisker (som ex. höga 

omställningskostnader). Ett statligt övertagande skulle vara svårmotiverat eftersom det innebär 

ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen, något som Statskontoret inte utesluter i framtiden 

om situationen inte förändras.  

Slutsatsen från Statskontoret är att kommunerna ska samverka kring kontrollen för att lösa 

problemen, åtminstone som en första åtgärd. Målet är att ingen kommunal kontrollmyndighet 

ska ha färre än tre arbetsårskrafter inom livsmedelskontroll 2025. Om kommuner samverkar 
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om både livsmedelskontroll och miljötillsyn bedömer Statskontoret att de minsta kontroll- eller 

tillsynsmyndigheterna skulle ha omkring 12 årsarbetskrafter totalt inom dessa områden. I 

Statskontorets rapport menar man, om än i försiktiga ordalag, att samverkan kan leda till ökad 

effektivitet. Faktorer som storlek och geografiskt läge och typ av samverkan påverkar dock i 

vilken grad effektivitetsvinster uppstår. En gemensam organisation antas kunna leda till större 

effektivitetsvinster än samverkan om specifika uppgifter, eftersom det blir möjligt att 

rationalisera kommunernas administration och minska dubbelarbetet.  

I linje med detta skriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL 2014) att livsmedelskontroll, 

liksom andra uppgifter inom miljö- och byggområdet, skulle kunna genomföras bättre med mer 

samverkan. Detta för att arbetsuppgifterna är många, i vissa fall svåra och komplexa. Kraven 

på kommunen ökar från invånare och företag som är föremål för tillsyn och kontroll. Utökat 

samarbete mellan en eller flera grannkommuner ökar möjligheterna till specialistkompetens och 

minskar sårbarheten. Livsmedelskontrollen är alltså en kommunal uppgift som under en tid 

ansetts angelägen att stärka. Statskontoret och SKL förordar att kommuner tillhandahåller 

uppgiften tillsammans för att göra den mindre sårbar, effektivare och högre prioriterad. Det 

förkommer redan flera kommunala samverkansarrangemang för denna uppgift, något som jag 

undersöker nedan. 

Varje år rapporterar Sveriges kommuner in statistik till Livsmedelsverket, som gör en samlad 

bedömning av hur livsmedelskontrollen fungerar och vilka brister som kan behöva åtgärdas. 

Det är denna årliga rapportering, från 2005 till 2017, av livsmedelskontrollen som utgör 

datamaterialet för de empiriska undersökningarna som genomförs nedan. Hur materialet 

används beskrivs närmare i de respektive undersökningarna som följer. 

5.1.1 Effektivitet 

I detta avsnitt undersöks hur mellankommunal samverkan påverkar effektiviteten i den 

kommunala livsmedelskontrollen, men först krävs en begreppslig definition. Begreppet 

effektivitet är knutet till målet med verksamheten, i meningen att en effektiv verksamhet 

använder sina resurser på ett optimalt sätt till dess mål (Jacobsen och Thorsvik 2014: 43). För 

denna undersökningen görs antagandet att målet för kommunerna är att utföra så mycket 

livsmedelskontroll som möjligt. Med en större organisation, i detta fall i form av samverkan, 

kan ekonomiska fördelar uppstå som gör det möjligt att använda resurserna på bästa sätt och 

uppnå en högre grad av måluppfyllelse (Allers och De Greef 2018).  
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Prestationsmåttet för effektivitet som undersöks är kommunernas respektive totala antal 

genomförda livsmedelskontroller – och kommunernas respektive totala antal anläggningar som 

är föremål för kontroll. Siffran för antalet kontroller delas med antalet anläggningar för att visa 

på hur stor andel av anläggningarna som undersökts.  

Nära knutet till effektivitet är begreppet produktivitet, vilket avser de resurser som krävs för att 

producera något (Jacobsen och Thorsvik 2014: 43), men även begreppet kvalitet vilket i detta 

fall skulle kunna innebära hur väl livsmedelskontrollen fungerar enligt medborgare. En effektiv 

organisation måste vara produktiv och kvalitativ, men dessa två begrepp är inte möjliga att mäta 

med det datamaterial som finns till förfogande här. Det skulle gå att hävda att den kommunala 

livsmedelskontrollen är mer produktiv – eller kvalitativ ur medborgares synvinkel - ju högre 

andel av anläggningar som undersöks, men för enkelhetens skull används fortsättningsvis 

begreppet effektivitet. 

Empirin utgörs av livsmedelsrapporter för perioden 2005–2017 (med undantag för 2010 och 

201613). Såsom livsmedelskontroll fungerar, och som datamaterialet presenteras, är det 

emellertid ett antal omständigheter jag tagit i beaktning. Det totala antalet kontroller kan 

innefattas av att samma anläggning har besökts flera gånger. Livsmedelsanläggningarna är 

riskklassade, vilket innebär att verksamheter som är extra känsliga får mer kontroll och 

eventuellt fler besök än en verksamhet som är mindre känslig (Livsmedelsverket 2009: 11). Jag 

kan således inte påvisa exakt hur många av kommunens anläggningar som har undersökts varje 

år, utan resultatet är en uppskattning av kontrollfrekvensen.  

Rapporteringen ser olika ut över tid, vilket bland annat beror på att Livsmedelsverket ändrat 

vilken data man begär ut från kommunerna, samtidigt som regelverken för livsmedelskontrollen 

ändrats vilket gör vissa mått mer relevanta än andra. Eftersom dataunderlaget ser annorlunda ut 

över tid, är måttet totalt antal kontroller/totalt antal anläggningar det jag bedömt vara mest 

beständigt över tid sett till dataunderlaget – det är helt enkelt de siffror som enklast går att 

handskas med över tidsperioden 2005–2017. Dessutom använder Livsmedelsverket detta 

uppskattningsmått i dataunderlaget från 2005 där det benämns som ”tillsynsbesöksfrekvensen 

per totala antalet anläggningar”, vilket inkluderar inspektioner och övriga tillsynsbesök 

(Livsmedelsverket 2006: 6). I 2008 och 2009 års rapporter används ett liknande mått då det 

redogörs för totala antalet kontrollbesök per besökt anläggning (Livsmedelsverket 2009, 

                                                             
13 Rapporteringen för 2010 saknas på grund av att den saknade de relevanta undersökningspunkterna. 2016 

saknas för att det inte publicerades någon rapport det året. 



37 
 

Livsmedelsverket 2010). Detta mått är möjligen mer träffsäkert, då det tar i beaktning hur 

många anläggningar som har besökts – snarare än endast det antal anläggningar som finns i 

kommunen. Dessvärre finns detta mått inte att tillgå för hela perioden 2005–2017, vilket är 

anledningen till att jag inte använder det i undersökningen. 

Eftersom regelverket för kommunernas livsmedelskontroll ändrats över åren, är det svårt att 

säga alltför mycket om hur bra ett värde är för ett givet år. Det finns flera kontextuella 

anledningar till att effektiviteten varierar mellan kommuner som mitt mått inte tar i beaktning.  

Generell effektivitetsförändring inom kommunal livsmedelskontroll 

Här undersöks den generella effektivitetsförändringen i livsmedelskontroll för samverkande 

kommuner respektive kommuner som bedriver verksamheten i egen regi. Detta för att se om de 

två grupperna skiljer sig åt, det vill säga hur kommuner som samverkar år 2017 har ökat sin 

effektivitet i relation till kommuner som utför uppgiften själva.  

Först samlas 272 kommuners enskilda effektivitetsvärde för 2005 respektive 2017 - där 

samtliga utförde livsmedelskontroll i egen regi 2005.14 Dessa delas sedan in i två grupper, 

kommuner som utför livsmedelskontroll i egen regi 2017 respektive kommuner som utför 

tjänsten i samverkan 2017. Gruppen som samverkar 2017 har ingått sin samverkan någon gång 

under tidsperioden. 

Medelvärdet och median för gruppernas prestation 2005 respektive 2017 beräknas, sedan 

subtraheras värdet för 2017 med värdet för 2005. Tabell 3 visar gruppernas värden för de två 

mätpunkterna, samt den beräknade generella effektivitetsförändringen i medelvärde och 

median. 

 

 

 

 

                                                             
14 Totalt har 18 kommuner exkluderats antingen för att de är outliers värdemässigt, eller för att de redan hade 

samverkan 2005 och därmed inte är tillämpliga. 
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Tabell 3 Effektivitetsprestation för de två kommungrupperna 2017 och 2005, samt den generella 

effektivitetsförändringen mellan mätpunkterna (medelvärde och median) 

 2017 (%) 2005 (%) Generell 

effektivitetsförändring 

Egen regi, 

medelvärde (221 

kom.)  

178, 62  158,08 0, 092946 = 9 %15 

Samverkan (51 kom.) 44, 98 38,06 0,135686 = 14 % 

    

Egen regi, median 

(221 kom.) 

79,81 64,00 0, 1516 = 16 % 

Samverkan, median 

(51 kom.) 

83,02 64,21 0,1881 = 19 % 

 

Som tabell 3 visar är den generella effektivitetsförändringen i livsmedelskontroll, genom 

gruppernas medelvärden, 14 procent för samverkande kommuner och 9 procent för kommuner 

som utför det i egen regi. Utifrån gruppernas medianvärde är den generella 

effektivitetsförändringen för samverkande kommuner 19 procent i jämförelse med den andra 

gruppens 16 procent. Nedan presenteras resultatet i två diagram, figur 1 visar medelvärde, figur 

2 visar median. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Uträkningen (samma princip gäller för de samverkande kommunerna) är således: (178,62–158,08) /221 = 9 %.  
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Figur 1 Generell effektivitetsförändring (medelvärde) för kommunal livsmedelskontroll utifrån 

mätpunkterna 2005 och 2017, för kommuner som utför det i samverkan respektive kommuner som utför 

det i egen regi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Generell effektivitetsförändring (median) för kommunal livsmedelskontroll utifrån 

mätpunkterna 2005 och 2017, för kommuner som utför det i samverkan respektive kommuner som utför 

det i egen regi. 
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De två mätpunkterna visar att effektivitet är högre 2017 än 2005 för alla kommuner. Märk väl 

att undersökningen inte tar möjliga mellanliggande variabler (lagändringar, ändring av 

standarder etcetera) i beaktning, vilket påverkar den generella utvecklingen över tid. 

Kommuner som ingick samverkan någon gång efter 2005 (51 kommuner) har generellt sätt 

högre effektivitet i tjänsten 2017 än kommuner som utför den i egen regi 2017 (221 kommuner).  

Resultatet visar att kommuner som ingick samverkan om livsmedelskontrollen någon gång efter 

2005 (51 kommuner) tycks ha ökat effektivitet (antalet kontroller i relation till antalet 

anläggningar i kommunen) i tjänsten mer än kommuner som genomfört det själva under samma 

period (221 kommuner). Skillnaden är emellertid inte avsevärd och undersökningen tar endast 

två mätpunkter i beaktning vilket gör det svårt att dra alltför långtgående slutsatser om 

effektivitetsförändringen över tid. Vid de två mätpunkterna bör man även ta i beaktning att den 

relativa variationen inom grupperna är stor, men mindre 2017, vilket syns i tabell 4 nedan. Fler 

kommuner ligger alltså närmare medelvärdet 2017. 

Tabell 4 Variationskoefficienten för de två kommungrupperna vid de två mätpunkterna 

Variationskoefficient 2005 2017 

Egen regi 2005, samverkan 

2017 

55 % 27 % 

Egen regi 2005 och 2017 53 % 35 % 

 

Effektivitetsförändring för Östergötlands kommuner 

För att ge en närmare bild av hur effektivitet i kommunal livsmedelskontroll kan se ut över tid 

undersöks ett urval kommuner i form av Östergötlands tretton kommuner. Figur 3 illustrerar 

variationen mellan kommunerna för tolv mätpunkter (år). Kommunerna är sorterade i fyra 

grupper efter invånarantal (SCB 2018) för att se hur grupperna förhåller sig till varandra (se 

tabell 5). Därtill står Mjölby och Boxholm, samt den gemensamma nämnden för Mjölby-

Boxholm som uppstod 2011, för sig själva. Detta för att på ett mer detaljerat vis illustrera hur 

samverkan kan påverka effektivitet. 
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Tabell 5 Östergötlands kommuner indelade i grupper efter invånarantal 

Grupp 1 (>140 000) Grupp 2 (>20 000) Grupp 3 (>9000) Grupp 4 (>3000) 

Linköping Motala  Söderköping Valdemarsvik 

Norrköping (Mjölby) Åtvidaberg Vadstena 

 Finspång Kinda (Boxholm) 

   Ödeshög 

   Ydre 

 

Figur 3 Effektivitetsförändring för fyra grupper östgötska kommuner perioden 2015–2017 (resultatet 

för mätpunkterna i median). 

16 

Det som undersöks i figur 3 är medianen för grupperna, då det inom dem alla råder variation 

som hade förvrängt medelvärdet. Även denna gång är det utförda kontroller i relation till antal 

anläggningar i kommunen som undersöks.  Till att börja med visar figur 3, liksom ovanstående 

figur 1 och två, att effektiviteten är högre 2017 än 2005. Effektiviteten skiftar dock från år till 

                                                             
16 Data för 2016 saknas, men i grafen har det inkluderats med samma värde som föregående år. 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Effektivitetsförändring, Östergötlands kommuner (median)

Mjölby Boxholm Mjölby-Boxholm Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4



42 
 

år, vilket knyter an till den olikvärdighet och sårbarhet som Livsmedelsverket har rapporterat 

om. Tillsammans ger kommungrupperna en god bild av olika typer av kommuners prestation, 

då de utgörs av större städer, mellanstora pendlingskommuner och småkommuner på 

landsbygden. 

Vad gäller frågan om hur samverkan påverkar effektiviteten är generaliserbarheten emellertid 

låg då endast ett sådant fall undersöks genom Mjölby och Boxholm. Utan att dra alltför stora 

slutsatser finns det dock anledning att titta närmare på just denna utveckling. Mjölby, den större 

av dem två, hade ungefär samma effektivitet i tjänsten som de andra kommungrupperna – 

medan Boxholm under flera år låg lägst av alla. När samverkan ingicks 2011 ser vi en viss 

nedgång följt av ett rejält uppsving. 2015–2017 befinner de sig på en nivå i paritet med grupp 

1, vilket är de största kommunerna som således bör ha störst förutsättningar att ha bra 

effektivitet i tjänsten. Samverkanslösningen tycks effektivitetsmässigt vara närmare kommuner 

i Mjölbys storlek än kommuner i Boxholms storlek, vilket möjligtvis innebär att Boxholm är 

den ännu större vinnaren av dem två. 

5.1.2 Kompetensförsörjning 

Kommuners generella behov av ytterligare personal inom livsmedelskontrollen 

Med en större organisation till följd av samverkan kan organisationen få större möjlighet att 

förbättra kompetensförsörjningen. Här undersöks kommuners behov av ytterligare personal i 

livsmedelskontroll, i form av inspektörer och administrativa resurser. Variabeln som undersöks 

är kommunernas behov av ytterligare personal uttryckt i årsarbetskrafter, där en årsarbetskraft 

är cirka 200 dagar (Livsmedelsverket 2010). Ett viktigt påpekande är att detta mått på 

kompetensförsörjning är grovmaskigt och förenklat. Frågan om kompetensförsörjning kan 

exempelvis handla om vilken typ av kompetens som finns organisationen, exempelvis om det 

finns generalister eller specialister. Trots det kan behovet av ytterligare personal åtminstone 

säga oss något om hur det står till med kommunernas kompetensförsörjning i 

livsmedelskontrollen. 

Samverkande kommuners generella behov - respektive kommunerna som utför 

livsmedelskontroll i egen regis generella behov – av ytterligare årsarbetskraft för perioden 

2005–2017 (2016 saknas) presenteras i figur 4. Detta för att se hur mellankommunal samverkan 

kan påverka förutsättningar för kompetensförsörjning. Det är alltså tolv mätpunkter (år) som 

undersöks, och i tabell 6 presenteras de två undersökta gruppernas population för varje 

mätpunkt. 
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Figur 4 Ytterligare behov av arbetskraft i kommunal livsmedelskontroll 2005–2017 för kommuner som 

utför det i samverkan respektive kommuner som utför det i egen regi (medelvärde för de två grupperna). 

Tabell 6 Undersökta populationer för de två kommungrupperna för respektive mätpunkt 

Mätpunkt (år) Population egen regi Population samverkan 

2005 239 5 (13 kom.) 

2006 264 3 (7 kom.) 

2007 249 10 (27 kom.) 

2008 237 10 (27 kom.) 

2009 239 12 (33 kom.) 

2010 242 15 (45 kom.) 

2011 236 19 (53 kom.) 

2012 237 19 (52 kom.) 

2013 232 20 (56 kom.) 

2014 230 22 (60 kom.) 

2015 230 22 (60 kom.) 

2017 225 24 (65 kom.) 
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Resultatet (figur 4) visar att de två linjerna följer samma utveckling – generellt har behovet av 

ytterligare personal minskat för kommunerna inom livsmedelskontrollen. Generellt sett har 

alltså de flesta kommunerna sett till att ha tillräckligt med personal ju längre fram vi kommer i 

mätperioden. Grafen visar även att de samverkande kommunerna har rapporterat in ett större 

behov av arbetskraft de flesta åren. Vi bör emellertid bära med oss att, som tabellen ovan visar, 

den undersökta populationen är liten från 2005 till 2009 – vilket gör att det generella värdet i 

högre utsträckning riskerar att öka till följd av enstaka extremvärden.  

I den data som ligger till grund för undersökningen tycks kommuner rapportera in ett större 

behov första året i samverkan, vilket drar upp det generella behovet. En möjlig förklaring till 

detta kan vara att kommuner som ingår samverkan gör det av skälet att kompetensförsörjningen 

varit bristfällig (jämför Lantto 2017). Det vill säga att när de börjat samverka får de möjlighet 

att fylla det behov av personal som krävs för att komma upp i minimum-nivå personalmässigt 

– vilket leder till ett större rapporterat behov. Det kan tänkas att man exempelvis går från att ha 

köpt tillsynstjänster från en annan kommun – till att få möjligheten att anställa en egen 

inspektör. En annan möjlig förklaring till detta kan vara att när kommuner går samman blir det, 

med den större organisationen, möjligt att höja ambitionsnivån i form av att öka personalstyrkan 

för att kunna öka effektiviteten i servicen (jämför Allers och De Greef 2018). Därmed kan det 

rapporterade behovet ha att göra med ökad ambitionsnivå – snarare än att all rapporterad 

personal ses utifrån ett minimum-behov.  

För att undersöka detta närmare exkluderas därmed värden för de samverkande kommunernas 

första år i figur 5. 
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Figur 5 Ytterligare behov av arbetskraft i kommunal livsmedelskontroll 2006–2017 för kommuner som 

utför det i egen regi respektive i samverkan – med skillnaden att kommuners första år i samverkan har 

exkluderats för varje mätpunkt. 

 

De två linjerna är mer lika med samverkanslösningarnas första år exkluderade. Överlag visar 

resultatet alltjämt att samverkande kommuner har ett större behov av ytterligare arbetskraft. 

Antagandet att ambitionsnivån ökar kan alltjämt stämma, och kan ha effekt fler år än det första 

i samverkan. De höga värdena för de samverkande kommunerna under de första mätpunkterna 

kan, som nämnt ovan, dessutom bero på att antalet fall är litet i jämförelse med den andra 

gruppen. 

För att ge en närmare beskrivning av hur kompetensförsörjningen inom livsmedelskontrollen 

ser ut över tid har ett antal kommuner från Östergötland valts ut för en mer detaljerad 

redogörelse. De ovanstående graferna beräknade sammanlagt behov av ytterligare personal. I 

figur 6 ställs behovet i relation till hur mycket arbetskraft som redan finns i 

livsmedelskontrollen (både inspektörer och administrativ personal), med syftet att göra bilden 

av kommunernas behov mer åskådlig. Detta beräknas genom att det totala behovet 

årsbetskrafter subtraheras med hur många årsarbetskrafter som finns i livsmedelskontrollen. 

Den röda linjen visar när behovet av personal är uppfyllt, om kommunen ligger under 0-värde 

innebär det således att kommunen har för mycket årsarbetskraft i relation till sitt behov. 
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Figur 6 Ett urval östgötska kommuners beräknade behov av ytterligare personal (i årsarbetskrafter) i 

relation till existerande personalstyrka. 

1718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Boxholm och Mjölby går samman 2011, redovisat här med den grå linjen. 
18 Data för 2016 saknas, men i grafen har det inkluderats med samma värde som föregående år. 
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5.2 Intervjustudie med två samverkanslösningar 

Nedan följer resultatet från intervjuerna med de två samverkanslösningarna. Totalt 

genomfördes sju intervjuer, fyra för det första fallet, tre för det andra. En intervju genomfördes 

över telefon, de andra sex skedde på tu man hand. Totalt tog samtalsintervjuerna 20–60 minuter, 

och spelades in med intervjupersonernas tillåtande (förutom telefonintervjun som antecknades).  

5.2.1 Fall 1, samverkanslösning 1 

Det första fallet består av två grannkommuner som samverkar i en gemensam miljönämnd 

sedan 2011. Sedan 1960-talet har kommunerna samverkat inom miljö-området, huvudsakligen 

i form av att den mindre kommunen köpte tjänster av den större. Den ena och större kommunen 

beskrivs i SKL:s (2016) kommungruppsindelning som en pendlingskommun nära större stad; 

den andra och mindre kommunen beskrivs som en pendlingskommun nära mindre stad. Under 

nämnden lyder det gemensamma miljökontoret, vilket är beläget i den större kommunen. 

Miljökontoret arbetar med naturvård, energi- och klimatrådgivning, samt bedriver tillsyn inom 

livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd.  

Tabell 7 Kodning för intervjupersonerna i samverkanslösning 1 

Samverkanslösning 1 Intervjupersoner och kodning 

 

Mindre kommun 1 

Kommunstyrelsens ordförande (KSO 1) 

 

Kommunfullmäktiges ordförande (KFO 1) 

 

Förvaltning/miljökontor 1 

 

Miljöchef (MC 1) 

 

Större kommun 1 

 

Kommunstyrelsens ordförande (KSO 2) 

 

 

Två kommuner med varierande utmaningar 

KSO 1 och KFO 1 beskriver sin kommun som liten och nära medborgarna, att det i den mindre 

kommunen krävs ett annat arbetssätt för att hantera de kommunala uppgifterna än i en större 

kommun. Tjänstemännen jobbar med ett brett spektrum av frågor, jämfört med en större 

kommun där personalen är mer specialiserad. Eftersom kommunen inte kan hantera alla tjänster 

själva ingår man mellankommunal samverkan enligt KSO 1. De båda beskriver samverkan som 

en överlevnadsstrategi, som ”ett motgift mot att behöva slå ihop till större enheter”.   
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KFO 1 framhåller att en av fördelarna med att vara en liten kommun är att beslutsvägarna är 

korta, att det går snabbare att komma fram till ett beslut: ”Det är inte så att vi tar saker på volley, 

utan det måste ju gå den vanliga beslutsvägen, men det är ju enklare att få folk med sig”. De 

mest angelägna frågorna för kommunstyrelsen rör budget och omorganisationer, ärendena 

förbereds i kommunstyrelsen innan de diskuteras i fullmäktige. KFO 1 menar att ärendena i 

regel är så pass förberedda att det sällan leder till några större debatter i fullmäktige. En viktig 

aspekt för att förstå detta, enligt KFO 1, är att antalet ledamöter i fullmäktige sällan varit fullsatt, 

många tomma stolar har lett till att man minskat man minskat antalet från 35 till 29.  

Den större kommunen beskrivs av KSO 2 som expansiv i relation till dess storlek. De senaste 

tolv åren har antalet medborgare ökat stadigt. De senaste åren har medborgarantalet ökat med 

ungefär 350 personer, vilka främst är barnfamiljer. Hon beskriver det som positivt att 

kommunen växer, men att det är utmanande att få ihop den ekonomiska kalkylen när behovet 

av investeringar ökat: ”Det är ju inte det att vi bygger några äventyrsland, utan vi bygger skolor, 

förskolor, LSS-boende och äldreboenden”. Vad gäller samverkan ser kommunen delvis 

ekonomiska skäl till samverkan, men främst handlar det om att stärka kompetensförsörjningen. 

KSO 2 menar att man inte klarar av att rekrytera personal helt själva, vilket leder dem till att 

samverka med andra kommuner.  

Intervjupersonerna menar att det finns ett stort mått av samförstånd mellan kommunerna, något 

som återspeglas i den långtgående samverkan kommunerna haft. 

Behov av fortsatt mellankommunal samverkan 

Båda kommunerna ingår i ett nätverk tillsammans med andra kommuner från samma länsdel, 

vilket i regel utgörs av kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer från fem 

kommuner. Tidigare fanns en plattform för samverkan genom ett regionförbund som bland 

annat hade regionala utvecklingsfrågor på sitt bord. Utvecklingsfrågorna flyttades sedan till 

regionen och förbundet upplöstes, vilket gjorde det angeläget för kommunerna i länsdelen att 

skapa ett nytt nätverk. Det beskrivs som en strategisk samverkan där kommunerna diskuterar 

möjliga verksamhetsområden där samverkan kan ske såväl regionalt som mellan enskilda 

kommuner i nätverket. Man har en övergripande diskussion om vad samverkan skulle kunna 

leda till, vilket i vissa fall resulterar det i att man utreder det vidare.  

KSO 2 berättar att man exempelvis undersökte vad slutresultatet skulle kunnat bli om alla 

kommunerna i nätverket skulle samverka om räddningstjänsten, då flera av kommunerna hade 

väldigt höga kostnader för räddningstjänst sett per invånare. Förstudien, som gjordes av en 
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person utifrån, kom fram till att kommunernas storlek och därmed skatteintag alltjämt utgjorde 

ett för litet underlag - även om de gick ihop. Frågan om räddningstjänst beskriver KSO 2 som 

en större process som tar tid, där kommunerna istället försöker samverka i mindre skala under 

tiden de större omtagen diskuteras igenom. 

Hon lyfter även fram kommuners uppgifter gällande totalförsvar som ett område där 

grannkommunerna kopplar samman sina respektive ansvariga för att de ska få stöttning i arbetet 

– ”i allt från det stora till det vardagliga i arbetet.” Kommunerna diskuterar även olika sätt att 

komplettera varandra genom att ta ansvar för exempelvis olika IT-tjänster: 

Om vi blir riktigt bra på support, kan någon annan vara bra på e-tjänst? Kan någon 

annan kommun se till att rikta sig mot något annat, operativsystem exempelvis? 

Sen kan vi nyttja varandras kompetenser, eftersom vi inte klarar av att ha alla 

kompetenser själva. (KSO 2) 

KSO 1 upplever nätverken som jättebra och nödvändiga, men att de enskilda kommunerna gör 

på lite olika sätt i slutändan. KSO 2 delar denna syn, men betonar att kommunerna behöver bli 

bättre på att gå från prat till verkstad snabbare, att samverkan behöver bli mer handfast särskilt 

gällande de större frågorna som kräver mer än avtalssamverkan. Arbetskraften kommer inte att 

räcka till och kommunallagen har öppnat upp för mer samverkan, vilket gör det både angeläget 

och möjligt att agera snabbare menar hon. 

Kontakten mellan de två kommunerna beskrivs som positiv, och det är endast sinsemellan de 

respektive kommunerna har mer handfasta samverkansarrangemang. Kommunerna samverkar 

bland annat om räddningstjänst (deltidsbrandkår) och säkerhets- och trygghetsfrågor. Den 

mindre kommunen har inte klarat av att ha någon som arbetar med exempelvis skydd mot 

olyckor – istället har man avtal med den större kommunen om den tjänsten. Den större 

kommunen anställer, med stöd av de gemensamma resurserna, en extra person vars tjänster den 

mindre kommunen nyttjar. 

Den gemensamma miljönämnden 

Redan 1968 började de två kommunernas respektive miljökontor och miljönämnder att 

samverka, i regel genom att den mindre kommunen köpte tjänster av den större. 2011 bestämde 

man att samverka genom en gemensam nämnd, ett beslut som enligt MC 1 berodde på att båda 

parterna upplevde det som ineffektivt för verksamheten att ha två politiska nämnder. 

I förhandlingen som föregick upprättandet av nämnden var det för det mesta praktiska detaljer 

som diskuterades, om hur kontoret skulle skötas – men det var även en fråga om nämndens 
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sammansättning. Som MC 1 menar att det tog väldigt lång tid från att man hade samverkan på 

förvaltningsnivå till att man var mogen för samverkan även på politisk nivå. Man var tvungen 

att hitta en sammansättning där den mindre kommunen inte skulle känna sig överkörd av den 

större kommunen. 

KFO 1, som deltog i förhandlingarna, beskriver dem som stundtals hårda då han ville se fler 

ledamöter från den mindre kommunen. Utgångsläget var att den större kommunen skulle ha sju 

ledamöter och den mindre kommunen två. Efter kompromisser blev det en sammansättning av 

åtta ledamöter, fem för den större och tre för den mindre. Ordförandeskapet har den större, vice 

ordförandeskap har den mindre. Andelarna till den gemensamma budgeten baseras procentuellt 

på kommunernas respektive invånarantal. 

KFO 1 menar att detta till en början inte var en optimal lösning, men att det funkar bra nu. Till 

en början var han skeptisk till att gå samman, han hade farhågan att den större kommunen skulle 

bestämma över den lilla i för hög utsträckning, men denna inställning har förbytts till att 

beskriva det som en vinnarsituation. KSO 2 upplever även hon den gemensamma nämnden och 

kontoret som positivt, hon beskriver det som en ”win-win-situation” för båda kommunerna. 

Hon betonar att detta inte handlar om att den större kommunen gör det för att ”vara snäll och 

se till att dom kommer på banan”, utan att denna samverkan även gynnar den större kommunen.  

För den mindre kommunen innebar förändringen en bättre kontinuitet i nämndarbetet. Tidigare 

var ärendena så pass få att nämndsammanträdena, som då skedde varannan månad, kanske 

skulle ha behövt ske ännu mer sällan enligt KFO 1. Detta menar han skulle innebära att intresset 

och kompetensen skulle sjunka. Varken KFO 1 eller KSO 1 upplever att kommunen lämnat 

ifrån sig makt till följd av den gemensamma nämnden. De säger att man ”ger och tar”, att man 

har verksamheten tillsammans snarare än att makt forslas över till andra kommunen. I liknande 

termer menar KSO 2 att det är viktigt att komma ihåg att man gör något gemensamt, att alla är 

ansvariga, och att detta inte ska ses som en maktöverlämnande. I många fall får kommunen 

rentav mer makt, eftersom de kan rekrytera personal de annars inte har råd med anser hon. 

Lämnar man ifrån sig något vill man ju ha något tillbaka ju? Det anser jag att vi 

fick tillbaka. Tätare nämnder och kontinuerligare, och att folk blir mer engagerade. 

(KFO 1) 

Att gå från en långtgående samverkan via avtal till att upprätta en gemensam nämnd menar 

KFO 1 delvis berodde på ekonomiska orsaker – men framförallt var det en fråga om att få till 
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stånd ett effektivare organisationssätt. Att kommunernas samverkan inom miljöområdet pågått 

så pass länge beror i huvudsak på personalmässiga skäl anser han. 

Utan samverkan hade den mindre kommunen endast haft råd med två inspektörer – med 

samverkan har man tillgång till 13–14 inspektörer. Tillsammans med den större kommunen får 

man fler experter, inspektörer som är särskilt inriktade på avlopp, hälsoskydd eller livsmedel. 

Hade man inte gått den vägen hade man endast kunnat ha ett fåtal inspektörer som behövt kunna 

hantera alla dessa delar, enligt KFO 1 och KSO 1. KSO 2 anser att det även för den större 

kommunen skulle vara svårt att rekrytera tillräckligt med personal utan samverkan, samtidigt 

som det skulle vara svårt att få ett fåtal inspektörer att stimuleras av sitt arbete med så få 

kollegor. Utan samverkan hade den mindre kommunen troligtvis haft svårt att rekrytera 

personal som motsvarar den tid och kompetens som det gemensamma miljökontoret kan 

erbjuda, menar MC 1. 

Tiden var mogen för samverkan på den politiska nivån menar MC 1, men hon anser inte att det 

gjort någon större skillnad för miljökontoret eftersom kommunerna länge delat på 

personalresurserna. 

För vår del blev det inte någon större skillnad på det sättet när vi slog ihop 

nämnderna, men däremot blev det en budget, ett verksamhetssystem – där blev det 

ju skillnad. (MC 1) 

Hon menar fortsättningsvis att det är enklare som förvaltning att bara ha en nämnd att förhålla 

sig till. Nivån på nämndarbetet har höjts och det är lättare att prata gemensamma mål och 

projekt. I verksamhetsplaneringen behöver inte resurserna delas upp, utan man kan se till 

nämndens gemensamma resurser när man planerar vad som ska genomföras. Det har blivit en 

slags effektivisering inom organisationen, där man numera har möjlighet att se till den 

sammantagna bilden av uppgifterna i de två kommunerna. För tjänstemännen tycks detta inte 

inneburit att man fått mer spelrum, det är detsamma som innan enligt MC 1. 

Eftersom kommunernas samverkan pågått så pass länge på förvaltningsnivån uttalar sig 

samtliga intervjupersoner om samverkanseffekterna över tid, och inte nödvändigtvis i 

anslutning till upprättandet av nämnden. Som redan nämnt pekar alla intervjupersoner ut 

möjligheten att rekrytera personal med rätt kompetens till båda kommunerna som den mest 

positiva effekten av denna miljösamverkan. KSO 1 och KFO 1 upplever att verksamheten blivit 

starkare. KSO 2 anser att den blivit mindre sårbar och att kontinuiteten ökat. Det blir mer 

kontinuitet i arbetet med fler anställda menar hon, men det finns verksamheter som exempelvis 
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hållbarhetsfrågorna där de anställda i regel vill arbeta bredare och därmed kan vara färre. MC 

1 anser att det absolut kan uppstå skalfördelar, men från hennes perspektiv har upprättandet av 

nämnden i huvudsak haft effekten att förvaltningen numera endast behöver förhålla sig till 

exempelvis en budget och en verksamhetsplan istället för två. 

Politisk förhandling och förhållandet till medborgare 

Det tycks, utifrån intervjupersonerna, inte vara svårt för ledamöterna från de två kommunerna 

att komma överens i nämnden. Det finns ett stort mått av samförstånd, och i de fall det finns 

uppdelningar baseras det i politisk övertygelse eller opposition respektive majoritet - snarare än 

vilken kommun man kommer ifrån, menar MC 1. Politiken i frågorna tycks inte hänga ihop 

med om man kommer från den mindre eller större kommunen, vilket kan vara ett hypotetiskt 

utfall av att kommunerna lämnar ifrån en del av sin beslutsmakt till ledamöter från den andra 

kommunen. Exempelvis vittnade KFO 1 om att han till en början var rädd för att kommunen 

skulle tappa en del av sin beslutsmakt – men att den farhågan förbyttes när han vägde det mot 

fördelarna med samverkanslösningen.  

Samtliga fyra intervjupersoner problematiserar antagandet att kommunerna förlorar en del av 

sin beslutsmakt till följd av den gemensamma nämnden. För det första betonar man att det ger 

fördelar som väger upp för en sådan eventualitet, för det andra återkommer man till vikten av 

närhet. De menar att man går miste om ett visst mått av närhet när man samverkar på detta vis, 

men att man kommer runt denna problematik genom att bland annat ha nämndsammanträden i 

båda kommunerna. KSO 1 och KFO 1 återkommer flera gånger till att man har lika stor tillgång 

till tjänstemännen från miljökontoret som den större kommunen, vari kontoret är belagt. Ibland 

sitter tjänstemännen i den mindre kommunen, ibland i den större. Detsamma gäller de tjänster 

man köper av andra kommuner, de har sett till att ha den personalen på plats i den mån det går. 

Även KSO 2 betonar vikten av att upprätthålla närheten, att möta upp varandra och hitta ett bra 

arbetssätt som gör att avståndet inte upplevs som problematiskt ur såväl kommunens som 

medborgarnas perspektiv. Vad gäller den gemensamma nämndens kontakt med andra delar av 

kommunernas respektive förvaltningar upplevs även den som välfungerande. ”Som gemensam 

nämnd är vi ju en del av kommunerna till skillnad från exempelvis ett kommunalförbund” 

menar MC 1.  

Från medborgarnas håll har ingen av intervjupersonerna erfarit något negativt om den 

gemensamma nämnden, även om det är något som de har resonerat kring. KFO 1 menar att man 

måste förklara det på ett bra sätt, att presentera fördelarna och nackdelarna med ett sådant 
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arrangemang så att man förstår att det är nödvändigt för kommunen. MC 1 tror inte att 

medborgare fokuserar på den eventuella maktförskjutningen, utan att man kanske kan vara 

orolig för att servicen inte ska bli utförd på den lokala nivån – att servicen endast utförs i 

värdkommunen. Liksom kommunföreträdarna som upprättade nämnden tror hon att även 

medborgarna värdesätter den kompetens och kvalitet på kompetens som samverkan ger. I 

liknande termer tror KSO 2 inte att medborgarna bryr sig om hur verksamheten är organiserad, 

så länge man får den servicen som man önskar och vill. 

Det där med kommungränsen tror jag är jätteviktigt för oss, men inte lika viktigt 

för medborgaren. De vill att det ska fungera. (KSO 2) 

Hon menar fortsättningsvis att det funnits tillfällen när medborgare har varit kritiska till 

samverkanslösningar. När kommunen samverkade om överförmyndarverksamheten väckte det 

känslor hos medborgarna då sätet för verksamheten flyttades till en grannkommun. Medborgare 

ansåg det viktig att ha någon på plats även i den andra kommunen – ”även om man inte tänkt 

att gå dit så upplevs det som mentalt viktigt.”. Detta löstes genom att personal tog utgångspunkt 

i båda kommunerna under en tid. Detta har man numera slutat med, vilket hon menar beror på 

att en tillit utvecklats mellan verksamheten och medborgarna som gör det möjligt att ha 

personalen endast i värdkommunen. 

De intervjuade politiska företrädarna från de två kommunerna upplever inte att samverkan 

diskuteras särskilt mycket i respektive fullmäktigen. KSO 2 tror inte att frågan påverkas av 

vilken färg de politiska majoriteterna i samverkande kommuner har, hon har inte märkt av det 

skulle förändra det grundläggande synsättet på samverkan. 

Skillnader beroende på typ av verksamhet 

Det KSO 2 ger sken av, och som flera tidigare studier diskuterar, är om vissa verksamheter är 

mer lämpade för samverkan än andra ur demokratisk synpunkt. När den gemensamma 

miljönämnden förhandlades fram föreslog den större kommunen att de skulle göra den till en 

bygg- och miljönämnd. Den mindre kommunen sa nej eftersom det upplevdes mer ”känsligt” 

att samverka även om den saken, en fråga som man tycker kräver mer lokal kännedom.  

Det är skillnad på vad man samverkar om menar KSO 1, ”miljönämnden är i hög grad 

myndighetsstyrd vilket gör det enklare”. KFO 1 menar att frågorna går ihop med varandra i 

många fall, och att de då ofta har olika perspektiv vilket skulle göra det svårt att samsas under 

samma nämnd. MC 1 har uppfattningen att det är mer politik i bygg-frågorna, byggplaner vill 
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kommuner ofta ha egen kontroll över. Hon menar fortsättningsvis att det finns miljörelaterade 

frågor som det kan vara svårare för flera kommuner att kalibrera tillsammans. Exempelvis inom 

hållbarhetsområdet där det mer handlar om ambition och resurser – snarare än reglerad 

myndighetsutövning. 

KSO 2 menar att det tidigare varit enklare att samverka om ”hårdare” verksamheter (ex. 

myndighetsstyrda verksamheter, administrativa tjänster, IT-tjänster), vilket till stor del berodde 

på att det inte fanns möjligheter fullt ut för kommunerna att samverka om annat. Hon påpekar 

fortsättningsvis att den stora kommunen tidigare har samverkat med den mindre kommunen 

även på den ”mjuka sidan”, genom exempelvis sjuksköterskor. Hon tror samverkan kring dessa 

verksamheter kommer öka i framtiden på grund av de lagliga möjligheterna som nu finns. 
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5.2.2 Fall 2, samverkanslösning 2 

Det andra fallet består av två grannkommuner som sedan 2016 samverkar genom ett gemensamt 

miljökontor. Den ena och större kommunen beskrivs i SKL:s (2016) kommungruppsindelning 

som en pendlingskommun nära större stad; den andra och mindre kommunen beskrivs som en 

lågpendlingskommun nära större stad. Det är alltså de två förvaltningsenheterna som slagits 

ihop till ett gemensamt kontor, kommunernas nämnduppbyggnad ser olika ut. Miljökontoret, 

som är belagt i den större kommunen, lyder under den större kommunens 

samhällsbyggnadsnämnd respektive den mindre kommunens miljö- och byggnämnd. 

Miljökontoret arbetar med naturvård, energi- och klimatrådgivning, samt bedriver tillsyn inom 

livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd. 

 

Tabell 8 Kodning för intervjupersonerna i samverkanslösning 2 

Samverkanslösning 2 Intervjupersoner och kodning 

Mindre kommun 2 Kommunstyrelsens ordförande (KSO 3) 

 

 

Förvaltning/miljökontor 2 

 

Miljöchef (MC 2) 

 

Större kommun 2 

 

Kommunstyrelsens ordförande (KSO 4) 

 

 

Kommunernas utmaningar och behov av samverkan 

KSO 3 beskriver den demografiska utvecklingen och dess följdverkningar som den absolut 

största utmaningen för den mindre kommunen. Med en åldrande befolkning krävs många 

insatser och investeringar för att ta hand om kommunens gamla och sjuka, man måste få dit fler 

personer i arbetsför ålder, genom pendling eller inflyttning. 

KSO 4 menar att den större kommunen är i en god sits i jämförelse med mindre kommuner, att 

det finns goda förutsättningar för att utvecklas. Med hjälp av större regionala infrastruktur-

satsningar som kommer ske framöver kommer kommunen att bli enklare att pendla till och från. 

Bostadsbyggandet är den mest angelägna frågan menar han, ”ökar vi takten på bostads-
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byggandet får vi inflyttning”. Han framhåller att kommunen är billigare att bo i än de större 

städerna i närheten, vilket gör att folk vill flytta dit. 

Den mindre kommunen har ett väldigt stort behov av samverkan enligt KSO 3, ”det är den enda 

ekonomiska framtidslösningen som går att se”. På grund av detta efterlyser han mer samverkan 

för kommunen i framtiden, utöver de enstaka administrativa tjänster man köper från andra 

kommuner och det gemensamma miljökontoret som finns i dagsläget. Han tror att den digitala 

utvecklingen gör det möjligt att göra saker på annorlunda sätt än tidigare, och han anser att 

kommuner behöver dela på tjänster och täcka upp för varandra i högre utsträckning än i 

dagsläget. 

Kanske kan man dela på investering och kostnader. Det är något vi absolut behöver 

titta på när ekonomin blir sämre – vi måste vända på vartenda öre – vilket gör det 

viktigt att försöka hitta samordningsvinster. (KSO 3) 

Även den större kommunen ett behov av samverkan, men inte i den utsträckningen mindre 

kommuner är det, menar KSO 4.  Båda kommunerna ingår i ett förbund för räddningstjänsten i 

länsdelen, och man deltar även i strategiska samråd på regionnivå. KSO 4 menar att det arbetet 

är väldigt bra för kommunen, och banar väg för samarbeten i framtiden. I regel görs en regional 

översikt, där man diskuterar vad mark ska nyttjas till i framtiden och hur kommunerna kan 

synka det, en slags regional samordning som KSO 4 anser är vitalt.  

Det gemensamma miljökontoret 

Miljökontoret i den större kommunen fick en förfrågan från den mindre kommunen om 

eventuell samverkan, varvid man började undersöka vilka samarbetsformer som var möjliga 

och vilka möjligheter en större enhet skulle ge. MC 2 hade erfarenhet och kunskap från att ha 

arbetat i samverkanslösning 1, vilket hon menar var en bidragande orsak till att kommunerna 

skred till verket och slog samman enheterna. 

Ingen av intervjupersonerna upplever förhandlingen som särskilt komplicerad, även om den 

mindre kommunens ledande politiker fick utstå intern kritik för att arbetstillfällen flyttade från 

kommunen. Inledningsvis fanns det en oro för att lämna ifrån sig makt till den större kommunen 

menar MC 2. I och med detta ville den mindre kommunen ha bemanning från miljökontoret 

även i sitt kommunhus. Hon menar att det fanns en praktisk fördel med att ha kvar bemanning 

på båda ställena, vilket gjorde frågan relativt enkelt att handskas med i förhandlingarna. Om 

personal finns på plats blir det lättare att kommunicera med övriga delar av kommunen upplever 

MC 2. 
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De två respektive enheterna var relativt små och hade brister i utförandet menar de båda 

kommunstyrelseordförandena. Den mindre kommunen hade endast möjlighet att arbeta brett, 

det fanns ingen möjlighet till specialister enligt KSO 3. Bägge kommunerna hade 

tillsynsskulder, det vill säga att miljöenheterna inte hade utfört den tillsyn som man tagit betalt 

för. KSO 4 menar att det var detta som var grunden för samarbetet, att kunna bygga upp en 

tillsynsenhet med mer personal och effektivare utförande. Kompetensförsörjningen var det 

viktigaste motivet för samverkan enligt KSO 3, och till följd av det har man fått mer inspektion 

utförd. 

Det blir mer folk och det blir effektivare. Det hade väldigt bra genomslagskraft. 

Det kostar mindre när man gör så. (KSO 4) 

MC 2 bekräftar att det viktigaste och primära handlade om kompetensförsörjning. Tidigare hade 

kommunerna det svårt att rekrytera personal med bra erfarenhet, i synnerhet erfarna inspektörer. 

Med det gemensamma miljökontoret har personalstyrkan blivit större, vilket innebär fler 

kollegor som tillsammans gör att verksamheten blir trygg. Från fyra medarbetare i de respektive 

kommunerna till tolv medarbetare idag. Kontoret har inte gjort några ekonomiska besparingar 

menar hon, men med samma budget som tidigare har man kunnat tjäna in pengar genom fler 

inspektioner. Arbetet har blivit mer standardiserat vilket gör att man kan utöva mer tillsyn, 

vilket i sin tur genererar intäkter som gör att man kan finansiera fler tjänster. Till en början hade 

det gemensamma kontoret kunnat innebära uppsägningar eftersom personalstyrkan kunde anses 

vara överflödig. I det läget övertalade MC 2 politiker och förvaltningschefer i de två 

kommunerna att kontoret, med den ökade personalstyrkan, kunde generera mer pengar än 

tidigare – för samma två budgetar.  

Hon betonar även det interna organisatoriska arbetet som gjort verksamheten effektivare. Med 

fler rutiner och standarder har man möjlighet att i högre grad än tidigare följa de krav som finns 

på myndighetsstyrda verksamheter. Exempelvis gällande livsmedelskontroll har organisationen 

blivit bättre på att följa Livsmedelsverkets anvisningar och kontrollpunkter. 

Enligt MC 2 har den förbättrade organisationen fått effekt på hur man kommunicerar med 

övriga förvaltningar. Med den höjda kompetensen i organisationen kan man ställa mer krav på 

övriga verksamheter än tidigare. Det tycks inte finnas något problem med att kommunicera med 

den mindre kommunens förvaltningar till följd av kontorets placering i den större kommunen - 

MC 2 betonar att det är absolut nödvändigt att ha en dialog och ett samarbete för att även den 

kommunen ska fungera som helhet. 
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Miljökontoret ansvarar för båda nämnderna i de respektive kommunerna, medan förvaltningen 

endast går under den större kommunens budget. På frågan om det är svårt för miljökontoret att 

hantera politik från två håll, svarar MC 2 att det fungerar väl beroende på att ett förtroende har 

utvecklats mellan parterna – men även beroende på att verksamhetens utförande fungerar väl. 

Skiftande majoriteter i kommunernas respektive fullmäktige har inte förändrat denna process, 

utan det finns alltjämt en respekt för myndighetsrollen menar MC 2. Hon tror dock inte att det 

gemensamma kontoret hade varit möjligt om inte de två kommunerna hade haft samma 

politiska färg vid den tiden, men att det spelar mindre roll nu när samverkanslösningen är på 

plats. 

Även om tjänstemannasidan spelar en stor roll i hur verksamheten fortlöper anser MC 2 inte att 

tjänstemännens inflytande ökat till följd av det gemensamma kontoret. Delegationen är lika 

lång i båda kommunerna och kommunikationen mellan kontoret och de respektive 

nämndordförandena är god enligt samtliga intervjupersoner. För att verksamheten ska fungera 

smidigt krävs det att tjänstemännen kan fatta vissa beslut själva, uppger KSO 3 och KSO 4. 

Vad gäller delegationsordningen uppger MC 2 emellertid att det funnits enstaka beslut där 

delegation inte används fullt ut i den mindre kommunen, för att man ”verkligen vill att politiken 

ska ställa sig bakom våra beslut”.  

Politisk förhandling och förhållandet till medborgare 

KSO 4 menar att samverkan innebär en balansgång mellan att behålla kommunens suveränitet 

– och att upprätthålla en bra service till skattebetalarna. För den mindre kommunen blev denna 

fråga kännbar i upprinnelsen till det gemensamma miljökontoret. Som nämndes ovan fick 

kommunen utstå kritik för att arbetstillfällen plockades bort från kommunen. I det läget var man 

tvungen att betona fördelarna med samverkan gentemot medborgarna. 

Det kan vara lite tudelat, att man upplever att ”nu försvinner det”, att man urholkar 

det som finns. Men det är inte kontentan, det är tvärtom så att vi får fördelar av det. 

Det är en pedagogisk sak att förklara det på rätt sätt. (KSO 3) 

Han menar fortsättningsvis att det hade varit önskvärt att belägga gemensamma verksamheter 

i den mindre kommunen, men att han förstår att verksamheten kräver en utbildnings- och 

erfarenhetsgrad som kommunen inte har tillgång till. Utifrån dessa nackdelar och fördelar 

tycker han inte att kommunen släppt ifrån sig makt eftersom man alltjämt kan påverka 

verksamheten. MC 2 menar att den mindre kommunen var ”orolig för att man skulle bli uppäten 

av den stora kommunen, att det inte skulle utövas någon kontroll och tillsyn i den lilla 
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kommunen”. Utifrån detta blev det inledningsvis viktigt att bemanna båda kommunerna, ett 

behov som MC 2 tror har minskat i dagsläget. Hon tror att det tar tid innan samarbetet accepteras 

fullt ut av alla medborgare, och att man behöver bli bättre på att kommunicera det. 

KSO 4 har upplevt viss kritik mot kommunens samverkan överlag, men menar att den stora 

massan oftast accepterar det så länge man förklarar det på ett bra sätt. Det var enkelt att peka 

på det bristande utförandet i de båda kommunerna som ett argument för att ha ett gemensamt 

miljökontor. 

Som politiker kan man alltid försvara det med skattekronan, för det är ju det som 

blir konsekvensen. Gör man det inte [ingår samverkan] så måste man höja skatten. 

För mig så är det är ganska lätt. De flesta kan förstå det.  

(KSO 4) 

Samtliga intervjupersoner anser att miljöverksamheten det gemensamma kontoret bedriver är 

mer lämplig att samverka kring än andra kommunala uppgifter. Om det är myndighetsstyrt och 

standardiserat är en stor faktor till att det är görbart, men oftast dikterar det rättsliga utrymmet 

om samverkan sker eller inte, menar KSO 3. 

Eftersom nämndstrukturen ser olika ut i de två kommunerna gick det inte att upprätta en 

gemensam nämnd enligt MC 2. Det tycks heller inte finnas en politisk vilja att göra det, menar 

MC 2 och jämför med hur lång tid det tog för samverkanslösning 1 att övergå till gemensam 

nämnd. KSO 3 respektive KSO 4 menar att det tidigare inte varit möjligt att samverkan inom 

exempelvis plan- och bygg, men att det kan bli möjligt att genomföra det gemensamt i 

framtiden. 

Från miljöchefens sida ser hon lika stora möjligheter till samverkansfördelar även inom plan- 

och bygg som inom miljöområdet. Hon menar att det hade varit klokt att samverka kring det, 

eftersom det även i den verksamheten finns ett behov av starkare kompetensförsörjning för att 

minska sårbarheten. 
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5.3 Analys  

I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet med studiens teoretiska uppsättning. 

Teorierna användes tidigare i studien som ett sätt att formulera forskningsfrågor och styra 

datainsamlingen. I detta avsnitt används teorierna för att tolka det sammanvägda resultatet från 

både de kvantitativa och kvalitativa undersökningarna, i syfte att ge en helhetsbild som kan öka 

förståelsen av de empiriska fynden. Den första delen behandlar teorin om skalfördelar, den 

andra delen behandlar teorin om transaktionskostnader. 

5.3.1 Skalfördelar till följd av samverkan? 

Mellankommunal samverkan förväntas kunna innebära skalfördelar. Teorin om skalfördelar 

säger att om organisationen blir större kan den öka sin produktivitet genom att den får möjlighet 

till en mer extensiv arbetsfördelning (Ferraresi med flera 2018). En kommunal verksamhet kan 

alltså stärka effektiviteten och personalstyrka (och dess kompetens) genom samverkan.  

Utifrån effektivitetsundersökningen, som endast tar två mätpunkter i beaktning märk väl, har 

kommuner som ingått samverkan efter 2005 generellt högre effektivitet år 2017 – i jämförelse 

med kommuner som gör det i egen regi 2017. Skillnaden mellan de två grupperna är dock 

marginell - för de samverkande kommunerna är den generella effektivitetsförändringen 14 

procent i jämförelse med den andra gruppens 9 procent. Alla kommuner tycks således ha blivit 

effektivare med åren, och likvärdigheten mellan dem i utförandet har ökat. Så, effektiviteten 

kan stärkas av samverkan – men tillvägagångssättet kan inte belägga kausalitet.  

Utifrån kompetensförsörjningsundersökningen tycks behovet av ytterligare personal inom 

kommunal livsmedelskontroll generellt sett minskat för samtliga under tidsperioden 2005–

2017. Måttet som användes är förenklat utifrån begreppet kompetensförsörjning, som även 

innefattar vilken typ av kompetens som finns i organisationen – och inte enbart hur många. 

Trots det ger måttet en bild av utvecklingen på ett övergripande sätt. Resultatet visar att 

samverkande kommuner tenderar att ha ett större behov av ytterligare personal över de tolv 

mätpunkterna.  

Men, det behöver inte innebära att samverkande kommuner är sämre på att försörja sin 

gemensamma organisations kompetens. Många kommuner har haft svårt att uppnå tillräckligt 

stor personalstyrka för att verksamheten ska vara trygg (se Lantto 2017). Samverkan tycks vara 

en lösning på denna problematik i och med att skalan för – och resurserna i – verksamheten blir 

större och kan användas för att åtgärda bristerna som tidigare fanns. Med detta kan alltså det 
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rapporterade ytterligare behovet tvärtom vara en indikator på att brister korrigeras, snarare än 

att kompetensförsörjningen brister. 

Vad gäller både effektivitet och kompetensförsörjning kan samverkan innebära att kommunen 

använder skalfördelarna till att finansiera mer eller bättre service (Allers och De Greef 2018), 

att ambitionen höjs i organisationen. Av intervjuerna med de två samverkansfallen att döma 

tycks denna teori stämma – vilket kompletterar förståelsen av de kvantitativa undersökningarna. 

Som de totalt sju intervjupersonerna beskriver det har samverkan resulterat i skalfördelarna som 

gör att de har möjlighet att ha mer personal än tidigare – som kan utföra mer tillsyn än tidigare.  

Utifrån de tre resultatdimensionerna (Wiberg och Limani 2015: 68) tyder intervjuerna från båda 

fallen på att den interna effektiviteten ökat. Miljöcheferna beskriver exempelvis att 

verksamheten blivit mer rättssäker, fokuserad och specialiserad till följd av större 

personalstyrka, men även att det blivit effektivare att verkställa den politiska styrningen när 

kontoret endast har en nämnd att förhålla sig till i jämförelse med två. Med samverkan säger de 

sig ha kunnat förbättra och vässa organisationen, vilket de menar ökar produktiviteten. Den 

externa effektiviteten, det vill säga serviceoutput till medborgare, anses ha ökat enligt samtliga 

intervjupersoner – vilket i sådant fall stämmer överens med resultatet från 

effektivitetsundersökningen ovan. Den dynamiska effektiviteten, organisationens innovativa 

kapacitet, har stärkts sett från intervjupersonernas perspektiv. Med mer personal och mer 

varierad kompetens (från generell kunskap till specialister) anser intervjupersonerna att 

verksamheten blivit tryggare, vilket ger beredskap för utmaningar i framtiden. 

5.3.2 Demokratiska och styrningsmässiga effekter genom transaktionskostnader 

Samverkanslösning 1 

Samverkanslösning 1 består av två grannkommuner, vilket innebär att informations- och 

sökkostnaderna för att ingå samverkan är låga. Dessutom har kommunerna samverkat på 

förvaltningsnivå sedan 1960-talet, vilket har underlättat bildandet av den gemensamma 

nämnden då kommunerna redan har en långtgående relation. 

Kontrakts- och förhandlingskostnader uppstod när kommunerna förhandlade om den 

gemensamma nämndens villkor och reglemente. Den mindre kommunen ville ha fler ledamöter 

än vad som först föreslogs eftersom man upplevde en risk att kommunens inflytande inte skulle 

vara tillräckligt. Som miljöchefen säger var man tvungen att hitta en sammansättning där den 

mindre kommunen inte skulle känna sig överkörd av den större. Kommunerna förhandlade fram 

en kompromiss.  
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Intervjusvaren avslöjar inte om förhandlingarna tog lång tid, vilket skulle inneburit politiska 

transaktionskostnader. Den lokala politiska kontexten som intervjupersonerna beskriver säger 

oss att den mindre kommunen i hög grad är beroende av den större kommunens organisation 

och resurser. Detta påverkar troligtvis de politiska transaktionskostnaderna i förhandlingen, då 

den mindre kommunens anspråk begränsas av deras beroende av den större kommunen. Det 

förtroende som finns mellan kommunerna tycks ha minskat den upplevda risken, vilket talar 

för att förhandlingen, trots behovet av kompromisser, var relativt smidig. 

En annan övergripande och kontextuell faktor rör tjänstens komplexitet, det vill säga att vilken 

typ av tjänst som det ska samverkas kring påverkar hur stor viljan är att initiera samverkan. 

Samtliga fyra intervjupersoner uppger att miljöområdet är enklare att samverka kring än andra 

kommunala uppgifter. I förhandlingarna lyftes frågan om kommunernas plan- och bygg-

verksamhet skulle inkluderas i den gemensamma nämndens ansvarsområden, något den mindre 

kommunen avböjde eftersom de ville ha kvar närheten till den tjänsten. Det antogs även vara 

ett område av större intresse för medborgare, vilket var ett skäl till att vilja sköta det själva. 

Således går det att säga att tjänstens komplexitet haft stor betydelse för den övergripande 

kostnadsbilden. Tjänsten har även stor betydelse för de agentkostnader som kan uppstå om 

medborgaren upplever att verksamheten är svår att kontrollera till följd av att den genomförs i 

samverkan. Samtliga intervjupersoner anser att myndighetsstyrda verksamheter är av lågt 

intresse hos medborgarna, vilket gör agentkostnaderna låga i det här fallet.  

Vad gäller kommunernas ekonomiska förbindelser till det gemensamma miljökontoret har 

deras respektive investeringar baserats på kommunernas respektive storlek, vilket gör deras 

respektive risk är likvärdig. Det går samtidigt att fundera över om det finns risk för ett så kallat 

free-rider-problem eftersom den större kommunen står för den största andelen av budgeten. En 

sådan hypotes finns det dock inget stöd för från intervjupersonernas sida, 

kommunstyrelseordföranden i den större kommunen betonar att det är en vinnarsituation för 

båda kommunerna. 

När samverkan har upprättats kan det uppstå politiska transaktionskostnader för att få till en 

politisk samordning mellan kommunerna i nämnden, vilket tar tid och resurser från 

verksamheten. Av intervjusvaren att döma tycks det inte ha funnits någon sådan komplexitet, 

varken inom nämnden eller med ledningen i respektive medlemskommun. Den koordinering 

som sker inom nämnden baseras på politisk tillhörighet, i form av partibeteckning eller 

opposition respektive majoritet, snarare än att det baseras på vilken kommun politikerna 
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kommer ifrån. Vilken politisk majoritet som styr i respektive fullmäktige har inte haft någon 

effekt på samverkanslösningen uppger intervjupersonerna. 

Vid samverkan tenderar tjänstemännens och inflytande att öka i relation till de styrande 

politikerna. Miljöchefen upplever inte att så är fallet, det är ingen skillnad mellan den 

långtgående förvaltningssamverkan som funnits och den gemensamma nämnden ur den 

aspekten. Dessutom tillhör en gemensam nämnd alltjämt den traditionella vertikala relationen 

för ansvarsutkrävande. 

Överenskommelsen anses fungera bra enligt de två kommunerna, och det tycks inte finnas några 

problem att kontrollera så att miljökontoret fullföljer sina åtaganden. Men, här är det viktigt att 

ta fasta på vad i synnerhet den mindre kommunen betonar – nämligen vikten av närhet. Att 

personal från miljökontoret emellanåt sitter i den mindre kommunen upplevs som viktigt för 

kommunikationen med kommunens politiker och förvaltningar. Med denna samverkan uppges 

närheten minska, en effekt som inte upplevs som lika påtaglig när personalen från miljökontoret 

inte enbart har kontorsplats i värdkommunen. Utan att en ny form av närhet skapas går det 

därmed att tro att kontrollkostnaderna skulle varit högre. 

Detta knyter an till vad KSO 2 berättade om sin kommuns samverkan om överförmyndarnämnd, 

där medborgare var väldigt kritiska till det ökade avståndet till de ansvariga. Det hon beskriver 

kan sägas vara en agentkostnad, eftersom medborgare kritiserade avståndet och hade andra 

preferenser för hur verksamheten skulle utföras i jämförelse med kommunen. Där blev 

lösningen att låta personal utgå från båda samverkanskommunerna. Hon menar att det med 

vissa verksamheter är viktigt för medborgare, främst ur en symbolisk synvinkel, att bibehålla 

närheten till verksamheten.  

Agentkostnader bör ses utifrån den institutionella kontexten som kommunerna befinner sig i. 

Båda kommunerna står inför stora utmaningar, om än olika. Alla intervjupersoner uppger att 

kommunerna är beroende av samverkan i någon mån för att bibehålla sin legitimitet gentemot 

medborgarna. När den eventuellt minskade autonomin diskuteras framhåller intervjupersonerna 

vikten av att pedagogiskt kommunicera fördelarna med samverkan till medborgare. Detta bör 

ses som ett sätt att hantera ett eventuellt demokratiskt underskott, att istället peka på 

samverkanslösningens förmåga till att skapa en mer högkvalitativ tjänst för medborgarna. 
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Samverkanslösning 2 

Eftersom samverkanslösning 2 består av ett gemensamt miljökontor som styrs av de två 

respektive kommunernas nämnder yttrar sig transaktionskostnaderna något annorlunda. Detta 

är en intressant skillnad i sig, då det förändrar den grundläggande risken för kommunerna som 

ingår samverkan. 

Informations- och sökkostnaderna är låga då de båda parterna är grannkommuner. Eftersom 

fallet är en förvaltningssamverkan uppstod inte några kostnader för att förhandla fram en 

politisk sammansättning som en gemensam nämnd hade inneburit. Dock uppstod kontrakts- 

och förhandlingskostnader gällande var det gemensamma kontoret skulle beläggas, i synnerhet 

förordade den mindre kommunen att det skulle finnas bemanning i båda kommunerna. Detta 

tycks emellertid inte varit en särskilt stor knäckfråga i förhandlingen, utan båda parter kunde se 

fördelen med en sådant arrangemang.   

Den mindre kommunen upplevde inledningsvis en större risk med att samverka, man upplevde 

att deras inflytande riskerade att minska till följd av det gemensamma kontoret. Risken 

förstärktes troligen av det medborgerliga missnöje som riktades mot den mindre kommunens 

förhandlare. Men, till följd av bemanning även i den mindre kommunen, adderat med att 

kommunerna alltjämt fick behålla sina investeringar för sig själva under de respektive 

nämnderna, tycks risken ha balanserats ut. Båda kommunerna styrdes av samma parti vid 

förhandlingen, vilket var en avgörande faktor enligt miljöchefen. Utifrån detta hade risken 

troligtvis varit högre om parterna inte delade politisk tillhörighet. 

Som KSO 4 beskriver det fanns det inget motstånd mot det gemensamma kontoret från den 

större kommunens medborgare, och han tror inte att det hade fått kommunen att ha agerat 

annorlunda. Utan samverkanslösningar överlag kan det bli nödvändigt att höja skattesatsen, 

något KSO 4 menar är betydligt mer kontroversiellt än att ge upp en bit av sin suveränitet. Detta 

bör ses som ett sätt att agera utefter medborgarnas preferenser. Om det finns en dissonans 

mellan politikers och väljares preferenser uppstår det agentkostnader som kan få politiker 

bortröstade i nästa val.  

Samtliga intervjupersoner tycks ha uppfattningen att fördelarna med samverkan överträffar 

demokratiska nackdelar, såsom minskad närhet för den mindre kommunen. Det tycks därmed 

vara som så att kommunernas legitimitet knyts till samverkanslösningen – så länge den är 

välfungerande kan bristande närhet accepteras. De har inte heller märkt av att medborgare 

skulle ha svårare att kontrollera verksamheten till följd av det gemensamma kontoret, något 
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som troligtvis har att göra med tjänstens komplexitet – det är helt enkelt en kommunal uppgift 

vars styrning medborgare bryr sig relativt mindre om. 

I förhandlingsläget tycks den demografiska och politiska kontexten ha spelat stor roll för den 

övergripande kostnadsbilden. Båda kommunernas miljöverksamheter var eftersatta. Det fanns, 

från båda sidorna, således ett behov av att stärka servicen – vilket annars kan innebära att deras 

legitimitet tar skada. Eftersom båda hade problem med verksamheten fanns det större 

incitament för dem att genomföra den tillsammans.  

Kontoret styrs av de två respektive nämnderna och deras respektive budget. Med detta krävs 

det ingen särskild politisk samordning mellan kommunerna, utan kontoret förhåller sig till två 

enskilda parter i det dagliga arbetet. Ex post kan det uppstå kostnader från kommun till kontor, 

då de måste kontrollera att service utförs på det sättet den politiska styrningen anger. Utifrån 

den risken som det mindre kontoret upplevde är detta särskilt angeläget. Här menar dock 

kommunstyrelseordföranden i den mindre kommunen att utförandet har blivit effektivare, att 

kontoret utför mer service i kommunen än vad som var fallet tidigare – vilket håller 

kontrollkostnaderna nere. Om så inte skulle vara fallet skulle det dessutom troligtvis vara 

komplicerat för den mindre kommunen att föra tillbaka verksamheten från värdkommunen, 

vilket ger en slags inlåsningseffekt.  

Vad gäller tjänstemännens eventuellt ökade makt till följd av samverkan betonar samtliga 

intervjupersoner att delegationsordningen är densamma, och att kontoret alltjämt ingår i samma 

vertikala struktur för ansvarsutkrävande. Det tycks dock vara en viss skillnad i hur detta 

efterlevs, beroende på var kontoret är belagt, då miljöchefen pekar på att det finns enstaka 

tillfällen där tjänstemännen tar beslut utan full delegation i den mindre kommunen. Det går inte 

att dra stora slutsatser av den beskrivningen, och man bör komma ihåg att KSO 3 själv betonar 

vikten av att tjänstemän måste kunna ta beslut själva för att kommunen ska fungera effektivt. 

Skalfördelarna i relation till transaktionskostnaderna 

Som nämnt tidigare kan teorin om skalfördelar förstås i relation till transaktionskostnadsteorin 

i meningen att de potentiella vinsterna med samverkanslösningen påverkas av de potentiella 

transaktionskostnaderna (Thomasson 2018; Bel och Gradus 2018; Blåka 2017). I 

intervjusvaren, och analysen av dem, går det att se att dessa två vägs mot varandra. Det 

sammantagna intrycket av intervjusvaren är att eventuella demokratiska nackdelar överträffas 

av de potentiella vinsterna med samverkan. Således ger den teoretiska behandlingen vid handen 

att de totala transaktionskostnaderna inte överskrider de potentiella skalfördelarna. 
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6 Slutsatser och diskussion 

Syftet med studien har varit att studera mellankommunal samverkan på ett allsidigt vis genom 

att dels undersöka effekter på effektivitet och kompetensförsörjning, dels undersöka de 

demokrati- och styrningseffekter som uppstår när kommuners verksamheter flyttas till 

mellankommunala samverkansformer. För att uppfylla detta syfte har jag sökt svar på tre 

forskningsfrågor med flera tillvägagångssätt.  

6.1 Hur påverkar mellankommunal samverkan effektivitet i service? 

Utifrån studiens resultat, som är baserat på kommunal livsmedelskontroll, är det inte möjligt att 

dra definitiva slutsatser om hur samverkan påverkar effektiviteten. Den sammantagna slutsatsen 

av både de kvantitativa och kvalitativa undersökningarna är emellertid att samverkan tycks leda 

till ökad effektivitet i service. 

En sådan slutsats ligger i linje med hur flera statliga utredningar argumenterat (SOU 2015:104; 

Prop 2017/18:151) och hur flera studier har diskuterat (Nergelius 2013; Mattisson & Knutsson 

2015; Bergman 2013; Giacomini med flera 2018; Bel och Warner 2015). Men, det är viktigt att 

komma ihåg att samverkan inte i sig innebär att effektiviteten höjs och att medborgare får en 

mer högkvalitativ tjänst. Om två kommuner skapar en gemensam organisation är dess påverkan 

på effektivitet beroende på hur den nya organisationen agerar, om organisationen väljer att 

investera skalfördelarna i verksamheten i form av exempelvis en högre inomorganisatorisk 

effektivitet. I de två samverkansfallen var så fallet, men det går att tänka sig omständigheterna 

där, likt vad transaktionskostnadsteorin belyser, samverkan inte påverkar effektiviteten alls. 

6.2 Hur påverkar mellankommunal samverkan förutsättningarna för 
kompetensförsörjning? 

Mellankommunal samverkan tycks förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjning i 

meningen att det blir möjligt att ha en större personalstyrka när kommunernas respektive 

verksamheter går samman – och med detta få möjligheter att ha personal som ägnar sig åt mer 

specialiserade uppgifter. Resultatet från den kvantitativa undersökningen av kommunal 

livsmedelskontroll ger dessvärre inte upphov till självklara tolkningar.  

Samverkande kommuner inom livsmedelskontroll har under en tolvårsperiod rapporterat in ett 

större behov av ytterligare personal än kommuner som utför det i egen regi. Det skulle kunna 

tyda på att samverkande kommuner har större brister i kompetensförsörjningen – men desto 

mer troligt är det att samverkan lett till ökade möjligheter att rekrytera mer personal för att 

åtgärda personalunderskott som funnits eller höja ambitionsnivån i service, vilket leder till att 
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de rapporterar in ett större behov av personal. Åtminstone är det en sådan tolkning den 

kvalitativa undersökningen ger vid handen. 

En sådan slutsats finns det stöd för i den kvalitativa undersökningen där centrala politiker och 

tjänstemän uttalar sig. Samtliga intervjupersoner uppger att kompetensförsörjningen till 

miljöverksamheten överlag stärkts till följd av samverkan. I detta har i synnerhet de mindre 

kommunerna i de respektive konstellationerna fått tillgång till fler, och mer specialiserade, 

inspektörer. Med en större organisation, och budget från två kommuner, tycks det öka 

förutsättningarna för att ha en större personalstyrka som kan specialisera sig på särskilda 

uppgifter – i motsats till innan samverkan när färre personer hade mer generella arbetsuppgifter. 

Denna slutsats ligger i linje med vad som har hävdats i både debatten och forskningen om, 

mellankommunal samverkan (bland annat Nergelius 2013; Mattisson & Knutsson 2015; SOU 

2015:104).    

6.3 Vilka konsekvenser tycks mellankommunal samverkan få för 
demokrati och styrbarhet? 

Mellankommunal samverkan tycks ha konsekvensen att det ger upphov till såväl demokratiska 

som styrningsmässiga risker men att den faktiska verkan riskerna har, enligt de fall som 

undersökts i denna uppsats, inte effektueras fullt ut beroende på kontextuella faktorer och 

samverkansöverenskommelsens utformning. Slutsatsen är således att de demokratiska och 

styrningsmässiga riskerna alltid finns med i bilden, men att deras faktiska effekt beror på 

faktorer som varierar beroende på sammanhanget vari mellankommunal samverkan sker.  

Även om inte fallen kan generaliseras till all mellankommunal samverkan tycks faktorer som 

behov av samverkan, typ av verksamhet, form av närhet till verksamheten och tillit mellan 

parterna vara centrala i förståelsen av det. Slutsatsen kan kompletteras till rådande kunskapsläge 

om mellankommunal samverkan och dess styrning och demokratiska förankring (jämför 

Gossas 2006; SOU 2007:72; SOU 2007:10; SOU 2012:30). 

De demokratiska och styrningsmässiga farhågor som mellankommunal samverkan ger upphov 

till har i denna studie belysts genom intervjupersonerna och sedermera 

transaktionskostnadsteorin. Från kommunen som ska samverka finns det en risk för att dess 

beslutsmakt över en verksamhet minskar när man delar den med en annan kommun. Det krävs 

alltså en politisk koordinering mellan kommunerna för att det ska fungera. Det tycks även finnas 

en farhåga om att verksamheten inte kommer bli utförd i kommunen om den är belagd i en 

annan kommun. Det riskerar att bli svårt för kommunen att upprätthålla kommunikationen med 
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verksamheten som sköts i samverkan. Dessutom kan det vara svårt att kontrollera vad som sker, 

vilket riskerar att göra att verksamheten i högre grad styrs av tjänstemän.  

Dessa farhågor rör först lokala politikers möjlighet till att styra verksamheten, men det får 

samtidigt betydelse för medborgarens relation till sin kommunala service. Farhågorna ovan 

innebär att medborgarens möjlighet till kontakt med, tillgång till, och insyn i, verksamheten 

försvåras. Detta i synnerhet om kommunen inte är värdkommun. Dessutom försvåras 

ansvarsutkrävande gentemot politiker när flera kommuner delar på beslutsmakten. Effekten på 

lokala politikers möjligheter till styrning härrör ur en mer formell demokratiteoretisk tolkning, 

medan effekten på medborgare rör ett mer normativt demokratiperspektiv, där fler 

demokratiska värden än lokala politikers beslutsmakt ska uppfyllas (se även Falkerby & Gossas 

2006). Utifrån denna studies resultat, och sedermera analys, visar det sig att dessa farhågor inte 

helt realiserats ur intervjupersonernas perspektiv. Detta främst beroende på kontextuella 

faktorer och överenskommelsens utformning.  

I synnerhet uppger de mindre kommunerna i de två fallen att de är beroende av att sköta 

verksamheten i samverkan för att uppnå en bra nivå i service för medborgarna. I andra ordalag 

har de värderat demokrativärdet effektivitet före exempelvis representativitet och 

ansvarsutkrävande när samverkan ingåtts, med förhoppningen att en bättre verksamhet minskar 

missnöje över eventuella demokratiska försämringar kring densamma. De betonar vikten av att 

förmedla denna prioritering till medborgare. Att det är miljöverksamheten det samverkas kring 

stävjar även det eventuell problematik då tjänsten upplevs åtnjuta mindre medborgerligt intresse 

än flera andra kommunala verksamheter (se även Mattisson & Knutsson 2015; Prop 

2017/18:151). Så länge verksamheten fungerar effektivt tenderar intresset vara lågt, vilket 

därmed reducerar de demokratiska nackdelarna, enligt intervjupersonerna. 

Det verkar dessutom vara en viktig förutsättning att det finns en tillit mellan kommunerna. Att 

utforma överenskommelsen på sådant vis att ett visst mått av närhet bibehålls mellan icke-

värdkommun och samverkanslösningen tycks ha stor betydelse för styrbarheten och 

demokratin. De ovan nämnda farhågorna gällande styrning underlättas av att personal finns i 

båda kommunerna, de demokratiska farhågorna underlättas av att medborgare i någon mån 

fortfarande har närhet till personerna som utför servicen.  

 



70 
 

6.4 Diskussion och förslag på vidare forskning 

Som Gossas (2006) skriver kan den ökade mellankommunala samverkan beskrivas som en slags 

kommunreform i sig, som i praktiken innebär att lokaliseringsprincipen upplöses. Sett utifrån 

de demokratiska farhågorna som de kommunala företrädarna lyfter i denna studie – rörande två 

samverkanslösningar märk väl – är det alltjämt legitimt att fråga sig vad fler 

samverkansarrangemang skulle innebära för dessa aspekter.  

Utifrån denna studies resultat tycks de demokratiska (och styrningsmässiga) farhågorna vara 

beroende av vilken typ av verksamhet det gäller, vilken form av närhet/kommunikation man 

har till verksamheten, vilken tillit det finns mellan parterna – och framförallt: vilket behov man 

har av samverkan och vilka fördelar kommunerna upplevs få genom samverkan. Att 

lokaldemokratin, genom samverkan, blir handlingskraftig nog att genomföra sina demokratiskt 

fattade beslut anses väga upp för de demokratiska nackdelarna med verksamhetsformen (även 

Prop. 2017/18:151 resonerar på detta sätt).  

Denna studies resultat ger inte upphov till självklara tolkningar av effekter på effektivitet och 

kompetensförsörjning. Alltjämt finns det behov vidare forskning som bidrar med utförlig 

empirisk kunskap om mellankommunal samverkan - likaså behöver medborgares uppfattningar 

om samverkan efterforskas. Den gängse uppfattningen tycks vara att samverkan är en 

fungerande lösning, som kanske inte ger omvälvande effekter på kommunal service – men 

åtminstone bidrar till att en kritisk massa ekonomiska- och personella resurser uppnås för att få 

verksamheter att fungera. Detta är åtminstone en försiktig tolkning vi kan göra utifrån hur 

statsmakten, kommuner och intervjupersonerna i denna studie resonerar. 

Men, vad kommer att ske om skillnaderna blir större mellan de krympande kommunerna och 

de växande kommunerna? Om den demografiska utvecklingen fortsätter kommer i synnerhet 

de små kommunernas behov av samverkan öka för att uppnå en kritisk massa resursmässigt och 

tillgodose medborgarnas förväntningar, troligtvis till den grad att man behöver samverka om 

verksamheter som anses vara av större intresse för medborgare. I ett sådant scenario kan det bli 

desto svårare att kontrollera verksamheterna, att behålla någon slags närhet, eftersom antalet 

samverkanslösningar är desto fler till antalet – och troligtvis innefattar fler medlemskommuner. 

Märk väl att detta scenario är väl tilltaget, men man bör fundera över hur de demokratiska och 

styrningsmässiga riskerna skulle ta sig uttryck i sådant fall. Förmodligen är det mer troligt att 

farhågorna realiseras ju fler samverkanslösningar en kommun ingår – sett utifrån de intervjuer 

som genomförts i denna studie. Om inte heller effekterna på kompetensförsörjning och 
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effektivitet är självklara går det inte att luta sig helt och hållet på att skalfördelar kommer finnas 

i framtiden - och i takt med att den demografiska klyftan ökar blir den kritiska massan troligtvis 

svårare att uppnå.  

Kommunstrukturen riskerar, i värsta fall, att bestå av ett trögrörligt lapptäcke av samverkans-

lösningar med demokratiska nackdelar och kommunala verksamheter som har svårt att möta 

sina utmaningar på ändamålsenliga sätt. I sådant fall kan det vara läge att överväga större 

strukturreformer som bättre tillgodoser såväl demokratiska som verksamhetsmässiga aspekter 

av kommunsektorn. 

  



72 
 

7 Referenser 

Albrecht, Isabelle (2018). Mellankommunal samverkan och demokrati - en fallstudie av 

Familjen Helsingborg. Masteruppsats. Blekinge Tekniska Högskola: Masterprogrammet i 

Strategisk Fysisk Planering. 

Allers, Maarten A och J.A. de Greef (2018). “Intermunicipal cooperation, public spending and 

service levels”, Local Government Studies 44(1), 127–150. 

Andersen, Ole Johan och Jon Pierre (2010). ”Exploring the Strategic Region: Rationality, 

Context, and Institutional Collective Action”, Urban Affairs Review 46(2), 218–240. 

Anell, Anders och Ola Mattisson (2009). Samverkan i kommuner och landsting: en 

kunskapsöversikt. Lund: Studentlitteratur.  

Bel, Germà och Mildred E. Warner (2015). ”Inter-municipal cooperation and costs: 

Expectations and evidence”, Public Administration 93, 52–67. 

Bel, Germà och Raymond Gradus (2018). ”Privatisation, contracting-out and inter-municipal 

cooperation: new developments in local public service delivery”, Local Government Studies 

44(1), 11–21. 

Bergman, Erik (2013). Interkommunal samverkan – en nödvändig lösning på kommunala 

utmaningar? Masteruppsats. Göteborgs Universitet: Förvaltningshögskolan.  

Blaeschke, Frédéric och Peter Haug (2018). ”Does intermunicipal cooperation increase 

efficiency? A conditional metafrontier approach for the Hessian wastewater sector”, Local 

Government Studies 44(1), 151–171. 

Blåka, Sara (2017). “Does cooperation affect service delivery costs? Evidence from fire 

services in Norway”, Public Administration 95(4), 1092–1106. 

Broekema, Wout, Trui Steen och Ellen Wayenberg (2016). ”Explaining trajectories of 

municipal amalgamations: A case comparison of the Netherlands and Flanders”, i Sabine 

Kuhlman och Geert Bouckaert (red) Local Public Sector Reforms in Times of Crisis. 

Basingstoke: Palgrave MacMillan. 

Christaller, Walter (1966). Central places in southern Germany. New Jersey: Prentice Hall. 

Della Porta (2008). “Comparative analysis: case-oriented versus variable-oriented research”, i 

Della Porta, Donatella & Keating, Michael (red.). Approaches and methodologies in the 

social sciences: a pluralist perspective. Cambridge: Cambridge University Press. 

Durose, Catherine, Jonathan Justice och Chris Skelcher (2015). ”Governing at arm’s length: 

eroding or enhancing democracy?”, Policy and Politics, 43(1), 137-153. 

Erlingsson, Gissur Ó, Erik Wångmar och Jörgen Ödalen (2012). 

”Kommunsammanläggningarna 1952–1974. Hur blev de politiskt möjliga?”, Scandinavian 

Journal of Public Administration 14 (3–4): 3–36. 

Erlingsson, Gissur Ó. och Johan Flemgård (2018). ”Att (om)organisera den politiska 

basorganisationen: Forskningsöversikt om kommunreformer i utvecklade demokratier – med 

fokus på effekter av kommunsammanläggningar och mellankommunala samarbeten”. 

Linköpings Universitet: Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Linköping: Liu-

Tryck. 



73 
 

Erlingsson, Gissur, Josefina Syssner och Jörgen Ödalen (2015). ”Strategier för att möta 

småkommuners utmaningar”, SNS Analys nr 26. Stockholm. 

Esaiasson, Peter, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann E. Towns och Lena Wängnerud 

(2017). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad (5 uppl.). 

Stockholm: Wolters Kluwer. 

Falkerby, Julia och Markus Gossas (2006). ”Kommunal samverkan och demokrati”, Institutet 

för framtidsstudier, Dnr Fi2006:04/2006/5. 

Feiock, Richard C. (2007). ”Rational choice and regional governance”, Journal of Urban 

Affairs, 29 (1), 47-63. 

Feiock, Richard C. (2013). ”The Institutional Collective Action Framework”, The Policy 

Studies Journal 41 (3), 397-425. 

Ferraresi, Massimiliano, Giuseppe Migali och Leonzio Rizzo (2018). ”Does intermunicipal 

cooperation promote efficiency gains? Evidence from Italian municipal unions”, Journal of 

Regional Science, (early view). 

Folkesson, Anders (2014), Är samverkan en gyllene medelväg? Tankar kring kommunernas 

framtid. Stockholm: Arena för tillväxt. 

Folkesson, Anders (2017). ”Lucka #16: Mellankommunal samverkan – den bortglömda 

kommunreformen”, Politologerna. 17 december. 

https://politologerna.wordpress.com/2017/12/16/lucka-16-mellankommunal-samverkan-den-

bortglomda-kommunreformen/ (Hämtad: 2019-04-11). 

Franklin, Mark (2008). ”Quantitative analysis”, i Della Porta, Donatella & Keating, Michael 

(red.). Approaches and methodologies in the social sciences: a pluralist perspective. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Franzke, Jochen, Daniel Klimovsky och Uros Pinteric (2016). ”Does intermunicipal 

cooperation lead to territorial consolidation? A comparitive analysis of selected European 17 

countries in times of crisis”, i Sabine Kuhlmann och Geert Bouckaert (red). Local public 

sector reforms in times of crisis. Basingstoke: Palgrave MacMillan. 

Giacomini, Davide, Alessandro Sancino och Anna Simonetto (2018). “The introduction of 

mandatory inter-municipal cooperation in small municipalities: Preliminary lessons from 

Italy”, International Journal of Public Sector Management 31(3), 331–346.  

Gossas, Markus (2006). Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning. Stockholm: 

Institutet för framtidsstudier. 

Gutlic, Selmira (2015). Samverkan mellan kommuner - en fallstudie om fyra kommuner i 

Västra Götaland. Masteruppsats. Göteborgs Universitet: Förvaltningshögskolan. 

Holum, Marthe L. och Tor G. Jakobsen (2016). ”Inter-municipal cooperation and satisfaction 

with services: Evidence from the Norwegian citizen study”, International Journal of Public 

Administration 39, 597–609. 

Houlberg, Kurt (1995). ”Kommunale stordriftsfordele – myte eller realitet?”, Nordiskt 

Administrativt Tidsskrift 76 (1). 

Houlberg, Kurt (2015). ”Politisk lederskap og demokrati i sammenslåtte kommuner i 

Danmark”, KORA. Köpenhamn.  



74 
 

Jacobsen, Dag Ingvar och Jan Thorsvik (2014). Hur moderna organisationer fungerar (4 

uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Kettunen, Pekka (2015). ”The Finnish municipal reform”, Anali Hrvatskog politološkog 

društva: časopis za politologiju, 11(1), 55–70. 

Kimura, Shin och Yoichi Hizen (u.å.). “Does Inter-municipal cooperation lead to 

amalgamation”, opublicerad konferensuppsats. Nås via: https://editorialexpress.com/cgi-

bin/conference/download.cgi?db_name=IAAE2017&paper_id=656. (Hämtad 2019-05-25) 

Kjaer, Ulrik, Ulf Hjelmar och Asmus Leth Olsen (2010). “Municipal amalgamations and the 

democratic functioning of local councils: The case of the Danish 2007 structural reform”, 

Local Government Studies 36(4), 569–585. 

Klok, Pieter-Jan, Marcel Boogers, Bas Denters och Maurits Sanders (2018). ”Intermunicipal 

cooperation in the Netherlands”, i Felipe Teles och Pawel Swianiewicz (red). Inter-municipal 

Cooperation in Europe. Basingstoke: Palgrave MacMillan. 

Kommittédirektiv 2006:47. Frågor om den kommunala kompetensen och kommunal 

samverkan. Finansdepartementet. 

Lantto, Johan (2017). Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan, 

Statskontoret 2017:9. Stockholm. 

Larsson, Fredrik (2012). Kommunalförbund och demokrati – en studie om hur 

kommunalförbund påverkar demokratin. Masteruppsats. Göteborgs universitet. 

Lassen, David Dreyer och Sören Serritslew (2011). “Jurisdiction size and local democracy: 

evidence on internal political efficacy from large-scale municipal reform”, American Political 

Science Review 105, 238-58.  

Mattisson, Ola och Hans Knutsson (2015). ”Samverkan för en fungerande lokal 

samhällsstruktur”, i Urbanisering: Utmaningar för kommuner med växande minskade 

befolkning. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Meklin, Pentti och Marianne Pekola-Sjöblom (red) (2013). Forskarperspektiv på kommun- 

och servicestrukturreformen i Finland [sammanfattande resultat från utvärderingsprogrammet 

ARTTU 2008–2012]. Helsingfors: Finlands Kommunförbund. 

Montin, Stig och Mikael Granberg (2013). Moderna kommuner (4 uppl.). Malmö: Liber. 

Mörk, Eva, Gissur Ó Erlingsson och Lovisa Persson (2019). Kommunernas framtid, 

Konjunkturrådets rapport 2019. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle: Stockholm 

Nergelius, Joakim (2013). Samarbete vs. Storkommuner: vad kan småkommuner vinna på 

vidgat samarbete? Stockholm: Reforminstitutet. 

Nordh, Malin (2016). Mellankommunal samverkan och demokrati: En fallstudie om kommun- 

och kommunalförbundsföreträdares syn på samverkan. Kandidatuppsats. Karlstads 

Universitet. 

Pano Puey, E., L. M. Tejado, C. P. Mussons, and J. M. Ferran (2017). “Layer upon Layer: 

The Position of Inter-Municipal Cooperation in the Spanish Quasi-Federal System – The Case 

of Catalonia.” i Filipe Teles och Pawel Swianiewicz (red). Inter-municipal Cooperation in 

Europe. Basingstoke: Palgrave MacMillan. 

https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=IAAE2017&paper_id=656
https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=IAAE2017&paper_id=656


75 
 

Proposition. 2017/18:151. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. 

Finansdepartementet. Statsråd Ardalan Shekarabi.  

Rodrigues, M., Tavares, A. F. och Araújo, F. J. (2012). Municipal service delivery: The role 

of transaction costs in the choice between alternative governance mechanisms, Local 

Government Studies, 38(5), 615-638. 

Rosén, Tommy (2005). Samverkan pågår, möjligheter och begränsningar. Stockholm: 

Sveriges kommuner och landsting. 

Rosén, Tommy och S Wiksell (2007). Kommunalförbund och gemensamma nämnder. Studie 

på uppdrag av Kommunala kompetensutredningen. Stockholm: Sveriges kommuner och 

landsting. Återges i SOU 2007:72 på s. 319. 

SCB (2018). Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars 2018 och 

befolkningsförändringar 1 januari–31 mars 2018. Statistiska Centralbyrån. Nås via: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--

kommun-lan-och-riket/kvartal-1-2018/ (Hämtad 2019-05-25). 

Skelcher, Chris, Erik-Hans Klijn, Daniel Kübler, Eva Sörensen och Helen Sullivan (2011). 

”Explaining Democratic Anchorage of Governance Networks: Evidence from four European 

countries”, Administration Theory and Practice, 33(1), 7-38. 

SKL (2009). Dålig kunskap om lokalt ansvar. En fråga om demokrati. Stockholm: Sveriges 

Kommuner och Landsting. 

SKL (2014). Vägar till samarbete: mellankommunal samverkan inom miljö- och 

byggområdet. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

SKL (2016). Kommungruppsindelning 2017: omarbetning av Sveriges Kommuner och 

Landstings kommungruppsindelning. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

SKL och Finansdepartementet (2006). ”Färre kommuner? Om små kommuners problem och 

utmaningar.” Arbetsmaterial på uppdrag av Ansvarskommittén. Nås via: 

http://www.norrbotten.se/upload/IB/lg/regio/Regional%20demokrati%20och%20-

organisation/Smakommuner20060216.pdf (Hämtad 2019-05-24) 

SOU 1961:9, Principer för en ny kommunindelning: betänkande. Stockholm: Beckman. 

SOU 2007:10. Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft. Stockholm: Fritzes.  

SOU 2007:72. Kommunal kompetens i utveckling. Stockholm: Fritez. 

SOU 2012:30. Vital kommunal demokrati. Stockholm: Fritzes  

SOU 2015:101. ”Demografins regionala utmaningar”, Bilaga 7 till Långtidsutredningen. 

Stockholm: Erlanders Sverige AB. 

SOU 2015:104. Långtidsutredningen 2015, huvudbetänkande. Stockholm: Erlanders Sverige 

AB. 

Steiner, Reto och Claire Kaiser (2012). “Intermunicipal cooperation: alternative or first step 

to amalgamation?”, uppsats presenterad vid IPSA-konferensen i Madrid.  

Sundström, Björn (2012). Framtidsstudie för Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och 

Torsås. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Nås via 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-1-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-1-2018/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-1-2018/


76 
 

http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/%C3%B6vrigt/framtidsstudie.pdf (Hämtad 

2019-05-24). 

Thomasson, Anna (2017). ”Professionalization vs democratic control – are they mutually 

exclusive in collaboration for local service provision?”, Statsvetenskaplig tidskrift 2017 (1), 

137-153. 

Thomasson, Anna (2018). ”Studie av mellankommunal samverkan ur ett 

effektivitetsperspektiv med fokus på transaktionskostnader – en kunskapsöversikt”. 

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 

Tillväxtanalys (2011). ”Utvecklingskraft i kommuner och regioner – tillväxtarbete i 

flernivåstyrningens tidevarv”, Rapport nr. 2011 (1). Östersund: Myndigheten för 

tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 

Wiberg, Ulf och Ilmi Limani (2015). ”Intermunicipal collaboration – a smart alternative for 

small municipalities?”, Scandinavian Journal of Public Administration 19(1), 63-82. 

 

7.1 Empiriskt material 

7.1.1 Rapporter från livsmedelsverket 

Livsmedelsverket (2006). Rapportering av livsmedelstillsynen år 2005. Livsmedelsverkets 

rapport nr 11, 2006. 

Livsmedelsverket (2007). Rapportering av livsmedelskontrollen 2006, 

Kontrollmyndigheternas rapportering av livsmedelskontrollen, av Doris Rosling. 

Livsmedelsverkets rapport nr 15, 2007. 

Livsmedelsverket (2008). Rapportering av livsmedelskontrollen 2007, 

Kontrollmyndigheternas rapportering av livsmedelskontrollen, av Doris Rosling. 

Livsmedelsverkets rapport nr 6, 2008. 

Livsmedelsverket (2009). Rapportering av livsmedelskontrollen 2008, 

Kontrollmyndigheternas rapportering av livsmedelskontrollen, av Doris Rosling. 

Livsmedelsverkets rapport nr 7, 2009. 

Livsmedelsverket (2010). Rapportering av livsmedelskontrollen 2009, 

Kontrollmyndigheternas rapportering av livsmedelskontrollen, av Doris Rosling och Katarina 

Bäcklund Stålenheim. Livsmedelsverkets rapportserie nr 10, 2010. 

Livsmedelsverket (2011). Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av 

livsmedelskontrollen 2010, av Cecilia Svärd och Linda Eskilsson. Livsmedelsverkets 

rapportserie nr 30, 2011. 

Livsmedelsverket (2012). Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av 

livsmedelskontrollen 2011, av Linda Eskilsson. Livsmedelsverkets rapportserie nr 15, 2012. 

Livsmedelsverket (2013). Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av 

livsmedelskontrollen 2012, av Linda Eskilsson. Livsmedelsverkets rapportserie nr 12, 2013 

Livsmedelsverket (2014). Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av 

livsmedelskontrollen 2013, av Linda Eskilsson och Mats Eberhardson. Livsmedelsverkets 

rapportserie nr 14, 2014. 



77 
 

Livsmedelsverket (2015). Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av 

livsmedelskontrollen 2014, av Linda Eskilsson och Mats Eberhardson. Livsmedelsverkets 

rapportserie nr 10, 2015. 

Livsmedelsverket (2016). Rapport om Sveriges livsmedelskontroll 2015, av Åsa Eneroth och 

Heléne Enghardt Barbieri. Livsmedelsverkets rapportserie nr 18, 2016. 

Livsmedelsverket (2018). Sveriges livsmedelskontroll 2017. Livsmedelsverkets rapportserie 

nr 18, 2018. 

7.1.2 Intervjuer 

KFO 1, intervju med kommunfullmäktiges ordförande 1. 13:e mars 2019. 

KSO 1, intervju med kommunstyrelseordförande 1. 13:e mars 2019. 

KSO 2, intervju med kommunstyrelseordförande 2. 23:e april 2019. 

KSO 3, intervju med kommunstyrelseordförande 3. 15:e maj 2019. 

KSO 4, intervju med kommunstyrelseordförande 4 (telefonintervju). 14:e maj 2019. 

MC 1, intervju med miljöchef 1. 27:e mars 2019. 

MC 2, intervju med miljöchef 2. 24:e april 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

7.2 Bilaga 1 - Intervjuguide 

Inledning 

• Kan du berätta om din roll i kommunen?  

• Vad är din roll i styrkedjan, från politik till verkställande? 

• Hur skulle du beskriva kommunen? Vilka är de främsta utmaningarna för kommunen? 

 

Mellankommunal samverkan i kommunen (överlag) 

• Vad samverkar kommunen om?  

• I vilka former sker det inom? Avtalssamverkan? Kommunalförbund? Gemensam nämnd? 

• I vilken utsträckning skulle du säga att din kommun är i behov av samverkan? 

• Hur har kommunen resonerat kring mellankommunal samverkan överlag, både politiker och 

tjänstemän? 

• Vilka aspekter väger tyngst när kommunen väljer att samverka? (Ekonomi, effektivitet eller 

demokrati exempelvis) 

• I vilken utsträckning kommer demokratiska aspekter på tal när din kommun väljer att samverka?  

• Ser man olika på saken som politiker eller tjänsteman tror du? 

• Hur har det gått till när samverkan initieras? Vem tar oftast initiativet till samverkan? Föregås det av 

politisk debatt?  

• Vad är svårast/enklast med att samverka? 

• Förhandlingskostnader, kräver det tid och kraft att komma överens? 

• Uppstår politiska kostnader till följd av förhandling? Ses det som en förlust att börja driva 

verksamhet gemensamt med en annan kommun? 

• De totala transaktionskostnaderna kontra de totala vinsterna med samverkan = det jämnar ut sig? 

 

Vad bör man samverka om? 

• Finns det skillnader gällande vilken kommunal verksamhet man bör samverka inom enligt dig? Finns 

det vissa uppgifter som är mer lämpliga än andra att samverka kring? 

• Livsmedelskontrollen, men även Miljötillsyn överlag, kan uppfattas som en uppgift som inte är 

särskilt politiskt laddad eftersom det handlar om myndighetstillsyn och i hög grad är regelstyrt. 

Påverkar detta hur väl det fungerar? På vilket sätt?  

• Samverkar ni om detta? Varför/varför inte? 

• Hur kom det till?  

• Upplever du att det är en kommunal uppgift som varit/är sårbar? 

• På vilket sätt har samverkan påverkat verksamheten enligt dig? 
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Motiv och effekter 

• Vilka motiv/förhoppningar hade ni? Har det infriats upplever du?  

• Vilka positiva effekter har mellankommunal samverkan enligt dig? 

• Ger det upphov till stordriftsfördelar? Större organisation leder till ”tryggare” verksamhet? 

• Har effektiviteten ökat? 

• Har kvaliteten ökat? 

• Är verksamheten mindre sårbar på grund av samverkan? Stabilare ekonomi överlag? 

• Har kompetensförsörjningen stärkts? Specialisering? Professionalisering? Enklare rekrytering? 

Enklare att behålla kompetent personal? (Från generalister till specialister?) 

• I vilken utsträckning skulle du säga att mellankommunal samverkan bidrar till en effektivare 

verksamhet? (Enklare/snabbare beslutsvägar, större frihet, flexibilitet, intern effektivitet är bl.a. vad 

som åsyftas här) 

• Vilka negativa effekter har mellankommunal samverkan enligt dig?  

• Anser du att vinsterna med mellankommunal samverkan överväger förlusterna? 

• I vilken utsträckning kommer demokratiska aspekter på tal när din kommun väljer att samverka? 

 

Styrning och demokrati 

• Vilka konsekvenser får samverkan för lokaldemokratin? Jag tänker utifrån att man på sätt och vis 

lägger en uppgift ett steg bort från kommunens förvaltning. I forskningen pekar man på att samverkan 

kan leda till demokratiska nackdelar eftersom en del av fullmäktiges beslutsmakt förskjuts till 

samverkanslösningen, är det problematiskt upplever du? 

• Är det problematiskt att medborgarna inte kan rösta bort representanter från den andra kommunen? 

• Effektivitet/handlingskraft kontra närhet? 

• Finns det en risk att verksamheten blir avskild från kommunens andra verksamheter? 

• Har samverkan lett till ökad makt åt tjänstemännen? Är tjänstemännen mer ledande/initiativtagande 

till följd av samverkan? 

• Hur funkar kontrollen? Mer fritt spelrum för de delar av förvaltningen som samverkar? 

• Upplever du att ni är beroende av den andra kommunen? I hur hög utsträckning? Hur upplever ni 

det? 

• Hur har den mellankommunala samverkan som sker här påverkat den politiska styrningen av 

verksamheterna enligt dig? 

• Har ni stött på problem med styrningen av något samverkansarrangemang? Tillgodoses båda 

kommunerna? Finns det en risk att verksamheten blir svår att styra? 

• Ser du några skillnader i styrning/demokratisk förankring mellan exempelvis avtalssamverkan och 

gemensam nämnd? (Avtalssamverkan kanske upplevs olika beroende på om man är den säljande 

parten eller den köpande parten? Är man köpande part kanske man saknar önskvärd möjlighet att 

påverka?) 
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• Är det svårt att komma överens? Varför/varför inte? 

• Hur fungerar miljönämndens kommunikation med andra delar av kommunens förvaltning? (kan bli 

svårt när nämnden inte är kopplad på samma sätt som den övriga förvaltningen) 

• Är det så att vissa beslut kräver större politisk förankring än andra? Inte fastna i småfrågor, vara mer 

strategisk? 

 

Insyn och kunskap om kommunens samverkan (i jämförelse med kommunens verksamheter 

i övrigt) 

• Hur bra koll anser du att medborgare har på kommunens samverkanslösningar? 

• Hur förankrad anser du att din kommuns samverkanslösningar är hos kommunmedborgarna?  Skiljer 

det sig gentemot andra av kommunens verksamheter? 

• Anser du att medborgare har möjlighet att utöva inflytande över samverkansområden i tillräckligt 

hög utsträckning? Kan de påverka besluten? (är det tillräckligt?) 

• Har medborgare intresse av insyn i samverkansorganen upplever du? 


