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Sammanfattning 
 
Ansvarstagande och ansvarsfördelningen är en viktig del av ett samarbete mellan två eller 
flera aktörer. I ett samarbete mellan kommuner bli ansvarighet extra viktigt eftersom 
ansvarighet då är en del av den demokratiska processen, där legitimitet för beslut som tas 
måste visas. Men det är inte alltid lätt att urskilja vem som är ansvarig, för vad ansvarigheten 
är för och mot vem den är riktad. Ansvar inom kommunal samverkan kan ses som en bred 
professionell, etisk och moralisk konstruktion som uppnås när den offentliga förvaltningen, 
både tjänstemän och politiker, arbetar på ett sätt för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa 
sätt. 
 
Samverkan mellan Linköping och Norrköpings kommuner inom den ”Fjärde 
Storstadsregionen - ett nytt storstadsalternativ” är ett samarbete som präglas av governance 
och nätverksbildande. Inom en kommunal samverkan som involverar flera olika aktörer finns 
det ingen självklar ansvarsfördelning, eftersom varje kommun har områden som de enligt lag 
måste kunna erbjuda sina medborgare, som utbildning och omsorg. Samverkan mellan 
kommuner utmanas därför genom att det inte finns en självklar ansvarsfördelning.  
 
Denna uppsats analysera och diskutera vilka slags ansvarsformer som finns inom den 
kommunala samverkan mellan Linköping och Norrköping, och hur ansvarigheten tas mellan 
kommunerna och andra aktörer. De samarbeten som undersöks är ”Fjärde storstadsregionen” 
och ”Norrköpings Symfoniorkester”. Inom dessa samarbeten har tre olika ansvarsformer 
identifiera, det politiska, professionella och juridiska ansvaret. Dessa former av ansvar har 
analyserats genom att se inom vilka aspekter som ansvaret tas. I ett bra samarbete kräver en 
bra ansvarfördelning, där det är klart vilket slags ansvar som finns, samt vem som är ansvarig 
för vad och hur och till vem ansvaret är riktat mot. 
 
Problem som har visats sig inom ansvarfördelningen i den kommunala samverkan mellan 
Linköping och Norrköping beror bland annat på att: det inte finns någon som är ytterst 
ansvarig, politiska beslut krockar med det professionella ansvaret, den kommunala 
organiseringen av Norrköpings Symfoniorkester har för otydliga gränsdragningar för att 
kunna ta ansvar och att det juridiska ansvaret är toppstyrt. Detta beror bland annat på 
svårigheten med att fördela ansvar inom ett governance-samarbete, vilket är ett vanligt 
karaktäristiskt drag för dagens samhälle.  
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Kapitel 1 – Inledning 
 

1.1 Introduktion och bakgrund  
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens syfte och vilket förhållningssätt, 
metod och material som används i uppsatsen samt en kortare 
redogörelse av tidigare forskning inom området. 

 
Fjärde Storstadsregionen är ett konkurrenskraftigt och attraktivt 
alternativ till landets tre traditionella storstadsområden – Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Regionen konkurrerar framgångsrikt med 
övriga storstadsregioner om kompetent arbetskraft, 
företagsetableringar och investeringar. Fjärde Storstadsregionen utgörs 
av tvillingstäderna Linköping – Norrköping samt orter inom 
pendlingsavstånd, eller orter som på annat sätt samverkan inom 
regionen. Linköping och Norrköping utgör regionens lokomotiv. En 
stor del av regionen ekonomiska styrka finns koncentrerad till de två 
städerna.1 

 
Dessa ord står det att läsa i broschyren Mångfald – Fjärde Storstadsregionen en region på 
tillväxt, skrivet av Marknadsbolaget i Linköping och marknadsbolaget Nya Norrköping. 
Området kring Linköping och Norrköping kan bli mycket framgångsrikt om bara 
befolkningen blir lite större, företagen lite fler och regionens attityd och självbild förändras. 
Ingen vet riktigt vad den Fjärde Storstadsregionen är, eller vad dess potential kommer vara, 
och det finns inte så många som vill flytta hit, än. Men när städerna börjar samarbeta och växa 
då gäller det för de östgötska städerna att vara beredda att kunna erbjuda allt: arbete, bostäder, 
kultur och fritid. Men inte samma saker i båda städerna, utan ett komplementärt utbud ska 
finnas, bara ett pendlingsavstånd bort.  
 
En kommun är en territoriellt avgränsad enhet för lokal självstyre och ansvarig inom sitt 
geografiska område för kommunala verksamheter som infrastruktur och skydd, fritid och 
kultur, förskola och barnomsorg, utbildning, individ- och familjeomsorg och omsorg för äldre 
och funktionshindrade. Kommunerna fungerar som välfärdsstatens förlängda arm.2 Om två 
kommuner börjar samarbeta inom ett område så kan området växa, bli bättre och mer 
tillgängligt för medborgarna, men det blir också svårare att utröna var beslut tas och vem som 
i slutändan blir ansvarig. Ansvarstagandet för en kommun blir utmanad av samverkan och 
samarbetet som sker, eftersom det är inte längre finns en självklarhet vad en kommun själv 
ska ansvara för och kring vad kommunerna ska dela ansvaret. 
 
Linköping och Norrköping har tidigare samarbetat kring olika frågor och områden, någonting 
som nu är tänk att utvecklas ännu mer. Men vad kommer det att betyda för Linköping och 
Norrköping att vara tvillingstäder och att ha ett storstadssamarbete? Det och många andra 
frågor är ännu inte utredda inom detta stora projekt. Det finns många olika planer i ”4: e 
Storstadsregionen, Inte nu – men snart. Sammanfattande beskrivning av projektet ”Fjärde 
                                                 
1 Linköpings Marknadsbolag & Norrköpings Marknadsföringsbolag, Nya Norrköping, Mångfald, Fjärde 
Storstadsregionen en region på tillväxt (2003)  
1 Stig, Montin, Moderna Kommuner (Malmö: Liber, 2002) s. 37 
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Storstadsregionen – ett nytt storstadsalternativ” skrivet av Linköping kommun, Norrköpings 
kommun, regionförbundet Östsam och Nutek, Verket för näringslivutveckling, för vad 
regioner skulle kunna samarbeta kring (till exempel sjukvård och kollektivtrafik) och vad som 
skulle kunna finnas i de olika städerna.  
 
För att klara av de krav som ställs på en storstadsregion som vill ha hög tillväxt, stor 
befolkning, arbetsmarknad och branschbredd måste det finns ett bra samarbete. Ett bra 
samarbete kräver en bra ansvarfördelning, där det är klart vilket slags ansvar som finns, samt 
vem som är ansvarig för vad och hur och till vem ansvaret är riktat mot. 
 
Att ta ansvar är en stor och viktig del av den demokratiska processen. Om ingen tar ansvar så 
kan konflikter uppstå mellan medborgare och beslutsfattare eftersom det politiska 
beslutsfattandet inte legitimeras. Men det är inte alltid lätt att urskilja vem som är ansvarig för 
politiska handlingar och mot vem som ansvarigheten är riktad. Vad sker med 
ansvarfördelningen om två olika demokratiska institutioner, som verkar inom varsitt 
geografiska område, börjar samarbeta över den geografiska gränsen. Vem blir då ansvarig och 
hur sker den fördelningen? Ansvar är en bred professionell, etisk och moralisk konstruktion 
som uppnås när den offentliga förvaltningen, både tjänstemän och politiker, arbetar på ett 
hängivet sätt för att göra det rätta.3 Hur kommer politiker och tjänstemän kunna hantera de 
stora frågor som samarbetet kommer att innehålla? Hur ska ansvarfördelningen ske? Vilka 
slags former av ansvar finns mellan Linköpings och Norrköpings kommunala samverkan och 
hur tas det ansvaret? 
 
Denna uppsats kommer att analysera ansvarsfördelning inom samarbetet som sker inom 
Fjärde Storstadsregionen mellan Linköping och Norrköping.  
 

1.2 Syfte och frågeställning  
När två kommuner börjar samarbete och skapar en större och bredare samverkan är det många 
faktorer som ska tas hänsyn till, exempelvis om kommunerna har samma mål med samverkan, 
hur samverkan rent praktiskt ska gå till och kring vilka områden finns det intresse av att 
samarbeta. Linköping och Norrköping har kommit en bit på väg inom samverkan och ska 
tillsammans bli den fjärde storstadsregionen i Sverige. Vad som ännu inte tydligt har 
undersökts inom denna samverkan är hur ansvar och ansvarsfördelning ska identifieras, en 
stor och viktig fråga som denna uppsats behandlar och analyserar. 
 
Uppsatsen syftar till att identifiera och diskutera olika teoretiska perspektiv kring ansvarighet, 
samt att analysera och diskutera vilka former av ansvarighet som finns och hur de tas i den 
kommunala samverkan mellan Linköpings och Norrköpings kommuner. 
För att uppnå syftet kretsar uppsatsen kring frågeställningarna: 
 

• Vilka teoretiska definitioner finns det om vad ansvar är och vilka olika former av 
ansvar finns det? 

• Hur ser samverkan mellan Norrköping och Linköping ut i fallen 
Fjärde storstadsregionen och Norrköpings symfoniorkester? 

•  Vilket slags ansvar finns och hur fördelas den inom den kommunala 
samverkan?  

                                                 
3 Thomas. Paul. G i Peters & Pierre, Handbook of Public Administration (London: Sage Publications, 2003) 
s.550 
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Samarbete i denna stora omfattning är en ny företeelse och ett unikt samarbete att två städer 
och kommuner vill närma sig varandra och inrätta gemensamma institutioner, service och 
tjänster och därför är det statsvetenskapligt intressant att undersöka frågan. Det är ett så pass 
nytt samarbete att ansvarsfördelningen inom samarbetet ännu inte är speciellt utforskat, vilket 
gör att denna uppsats kan bidra till mer kunskap om ansvar och ansvarfördelning inom 
kommunala samarbeten. Eftersom det är ett samarbete mellan två olika kommuner inom 
områden som kommuner enligt lag är ansvarig för, så finns det inga tidigare exempel på hur 
ansvarsfördelning ska gå till. En så pass tät samverkan mellan två kommuner är ett nytt 
fenomen och det är därför viktigt att se vilket slags ansvar det är som tas och i vilka former 
ansvarsfördelningen kommer att ske. Samverkan mellan kommunerna utmanas av svårigheten 
med att två kommuner ska dela på ansvar inom områden de ät tvungna att tillhandahålla. 
 

1.3 Metodologisk tillvägagångssätt och material  
För att visa de olika teoretiska angreppssätten har en mängd litteratur och artiklar används. 
Litteratur som har haft stor betydelse för uppsatsen är främst tre olika, Considines Making 
Public Policy, Hills The Public Policy Process samt Pierre och Peters Handbook of Public 
Administration, som alla belyser ansvarighet på olika sätt och därför ger en varierande bild av 
begreppet. En ambition i uppsatsarbetet har varit att hitta material som belyst olika delar av 
teoribildningen, vilket denna litteratur gör genom att båda anknyta till varandra men även 
ifrågasätta och utveckla ansvarsbegreppet. Materialet som används för att beskriva uppsatsens 
empiri i kapitel tre ”Den Fjärde Storstadsregionen” är hämtat från det material som är skrivet 
av Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Östsam, som beskriver projektets planer 
och verksamhet. Fjärde Storstadsregionen hemsida och Linköping kommuns 
kommunfullmäktigehandlingar har använts för att ge en större bild av samarbetet.  För att 
beskriva kommunernas samverkan har samma material använts, med komplettering av 
Norrköpings Symfoniorkesters verksamhetsberättelse. För att djupare beskriva vad en 
storstadsregion är har Nuteks rapporter angående storstadspolitik och storstadsregioner 
använts. Materialet i uppsatsen är en blandning av klassisk teoribildning och en vidare 
analysutveckling av dessa samt vetenskapliga artiklar som diskuterar och analyserar teorier. 
Materialet som används i uppsatsen teori har varit brett inhämtat för att hitta så många olika 
tankar om teoribegreppet som möjligt. Materialet i empirin är snävare inhämtat och behandlar 
enbart Fjärde Storstadsregionen.4 
 
För att visa på vilka former och aspekter av ansvarighet som finns inom den kommunala 
samverkan mellan Linköping och Norrköping har en analysmodell skapats genom att 
sammanföra två teorier om ansvarighet. Hills modell om vilka olika former av ansvarighet 
som finns, kombineras med Considines olika aspekter som finns inom en ansvarighet. På detta 
sätt belyses vilka former av ansvarighet som finns samt en djupare analys kan ges genom att 
visa på aspekterna inom dessa former av ansvarighet. Hill och Considine definitioner av 
ansvar fungerar väl tillsammans och ger kompletterande argument gentemot varandra. Deras 
definitioner av ansvar kombineras i en analysmodell där en viss modifikationer har gjort för 
att modellen på bästa sätt kunna appliceras på de fall som studeras i uppsatsen. 
 
Kritik ska alltid riktas mot litteratur som vill ge förklaringar till fenomen och större problem. 
Inom den statsvetenskapliga litteratur finns det mycket skrivet och som har påverkats genom 

                                                 
4 Peter, Esiasson, et al, Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm: 
Norsteds Juridik AB, 2004) s. 246 
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politiska och historiska förändringar. Källkritik handlar om att bedöma trovärdigheten i olika 
berättelser (oberoende och samtidighet) samt att bedöma huruvida berättelserna kan vara 
påverkade kring olika omständigheter (tendens).5 I denna uppsats teoretiska del ska de 
samhälleliga förklaringarna av ansvarsbegreppets utveckling ifrågasättas, men många 
författare är ändå ense om hur utvecklingen har gått till. Den empiriska delens material är 
skrivet av aktörerna själva och kan därför vara övervägande positiva till de idéer som finns 
inom samarbetena. För att undvika tendensiösa källor har flera olika källor användas, för att 
bekräfta varandra samt att ge kompletterande förklaringar. 
 
För att visa på ansvarsfördelning i kommunal samverkan har två olika fall undersöks inom 
samarbetet mellan Linköping och Norrköping, samarbetet inom den Fjärde Storstadsregionen 
samt Norrköpings Symfoniorkester. Dessa fall valdes för att belysa två olika slags samarbeten 
mellan kommunerna. Samarbetet inom den Fjärde Storstadsregionen visar på ansvar och 
ansvarsfördelning i den stora kontexten mellan kommunerna. Norrköpings Symfoniorkester 
används för att visa på en mindre samverkan mellan kommunerna som även den är oklar, men 
som ändå har funnits under många år. Norrköpings Symfoniorkester visar på ansvar och 
ansvarsfördelning i det mindre sammanhanget. Norrköpings Symfoniorkester analyseras för 
att visa på hur stort och komplext ansvar och ansvarstagande är, i relation till 
storsstadssamarbetet.  
 
Det är inte alltid lätt att kategorisera vilken slags studie man gör. Denna studie är en variant 
av en komparativ, kvalitativ textanalys där två fall har identifierats och sedan systematiserats 
enligt uppsatsens teori för att operationaliseras genom analysmodell.  
 

1.4 Avgränsningar  
Uppsatsen fokuseras kring ansvarighet och ansvar och hur den tas i den kommunala 
samverkan. Fokus ligger kring kommunerna Linköping och Norrköping och deras samverkan 
samt hur ansvaret i dessa samarbeten fördelas. Uppsatsen kommer inte att behandla den 
Fjärde Storstadsregionen som fenomen, som dess framtida förutsättningar, även om 
samarbetet mellan Linköping och Norrköping är en stor del av den Fjärde Storstadsregionen. 
Uppsatsen kommer inte att behandla regionen och dess förutsättningar eller 
storstadssamarbetets förutsättningar. 
 
I uppsatsen kallas samarbetet mellan Linköping och Norrköping för ”storstadssamarbetet”, 
vilket ingår i planen för Fjärde Storstadsregionen, men samverkan har tidigare funnits mellan 
kommunerna Linköping och Norrköping innan storstadsregionen skapades. Linköping och 
Norrköping är båda två städer samt kommuner, därav benämns de som både kommuner och 
städer i uppsatsen. Norrköpings Symfoniorkester kallas i uppsatsen för både 
”symfoniorkestern”, ”orkestern” och för förkortningen SON. 
 

1.5 Uppsatsens disposition  
Uppsatsen har inletts i kapitel ett med att definiera syfte och frågeställningar samt 
tillvägagångssätt för att lösa frågeställningarna. I kapitel två, ”Teoretiska angreppssätt” 
presenteras den teori som ligger till grund för uppsatsen. Teorin sammanfattas i en 
analysmodell, som definierar den modell som senare kommer användas för att analysera och 
diskutera frågeställningarna. Det material som uppsatsen baseras kring presenteras i kapitel 

                                                 
5 Esiasson, et al, 2004 s. 306 
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tre, ”Den Fjärde Storstadsregionen” där även Linköping och Norrköpings kommunala 
samverkan presenteras. Analys med grund i teori och analysmodell samt uppsatsens slutsats 
och vidare tankegångar framställs i kapitel fyra ”Analys och diskussion”. Kapitel fem avslutar 
uppsatsen med en slutsats om ansvarsfördelningen inom den kommunala samverkan mellan 
Linköping och Norrköping.  
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Kapitel 2 - Teoretiska angreppssätt 
 

Kapitel två ger en beskrivning av uppsatsens teoretiska ramverk 
angående ansvar och ansvarfördelning, där begrepp som demokrati, 
policy och governance ställs i relation till ansvar. 

 

2.1 Demokrati och ansvar  
Demokrati har sedan ”de gamla grekernas tid” omskapats och fått ny betydelse. Demokrati 
har förändrats från aristokrater, oligarker, monarker och tyranner till att idéer och erfarenheter 
har växt fram och format ett politiskt system där ett suveränt folk inte bara har rätt att själva 
styra utan även förfogar över självstyrets resurser och institutioner. Erfarenheter från historien 
förvaltas idag i de moderna demokratiska institutionerna.6 Den demokratiska processen som 
många demokratier rättar sig efter innebär att medborgare bör ha ett effektivt deltagande för 
att kunna föra upp frågor på den politiska dagordningen och att ha likvärdig rösträtt vid 
slutgiltiga avgöranden.7 Men demokrati handlar även om legitimering av den politiska elitens 
handlingar och beslut, vilket sker genom att visa vem som är ansvarig och hur ansvaret har 
tagits. Medvetenheten om hur beslut och olika policies skapas genom en policy-process, 
kunskap om samhällets utveckling från en statiskt styrd samhällsorganisering (government) 
till en nätverksbaserad organisation med öppnare samarbeten (governance), måste tas hänsyn 
till för att se vart ifrån kravet på ansvarighet kommer ifrån. Ansvar är en stor och viktig del av 
den demokratiska processen eftersom om ingen tar ansvar för politiska handlingar, så kan det 
lättare skapas slitningar mellan medborgare och makten, eftersom eliten legitimerar sin makt 
genom att visa att de implementerar sina beslut. Men vem det är som är ansvarig för politiska 
handlingar och mot vem som ansvarigheten är riktad till, är inte alltid lätt att urskilja. Frågor 
som kan ställas är om politiker alltid är ansvariga gentemot medborgare, och i sådana fall om 
tjänstemän är ansvariga gentemot politiker eller medborgarna? Vad sker med 
ansvarsfördelningen om två olika demokratiska institutioner som verkar inom varsitt 
geografiska område, börjar samarbeta över den geografiska gränsen, vem blir då ansvarig och 
hur sker den fördelningen?  

2.1.1 Ansvarstagande 
Ansvarstagande är, precis som demokrati, ett komplext och föränderligt begrepp som 
förändras över tid och rådande idéströmning. Men ett antagande som de flesta idéströmningar 
kan instämma i är att ansvarstagande och att stå till ansvar för sina handlingar hänger 
samman.8 I den demokratiska staten är en del av ansvarstagandet relationen mellan 
medborgarna och de som finns inom den offentliga förvaltningen, vilket är valda politiker och 
institutionens tjänstemän. Ett vanligt sätt att kräva ansvarighet är att rösta och välja 
representanter som ska svara för sina politiska handlingar.9 Ansvarighet kan i ett annat 
perspektiv vara den enklaste formen av ett ansiktemotansikte relation mellan individer. 
Genom att svara för våra handlingar och kunna ge förklaringar om vad vi har gjort, upplever 
vi oss ansvariga inför dessa handlingar både inför andra eller oss själva. Ansvarsutkrävande 

                                                 
6 Robert A, Dahl, Demokratin och dess antagonister (Stockholm, Ordfront och Demokratiakademin, 2002) s. 27 
7 Dahl, 2002, s. 170ff 
8 Richard, Mulgan ̀Accountability`: An Ever-expanding concept? (Oxford UK & Malden, USA: Public 
Administration, Blackwell Publisher Vol. 78, No. 3, 2000) s. 555 
9 Mulgan, 2000, s.556 
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kan finnas inom den religiösa eller etiska aspekten, eftersom våra handlingar kan vara styrda 
av olika slags sociala eller religiösa regler. Att vara ansvarig kan alltså innebära att kunna 
svara för en handling, men det går inte att vara ”accountable to anyone, unless one also has 
responsibility for doing something”.10 Offentliga förvaltningen har många olika instanser som 
de kan vara ansvariga inför: brukare av offentlig service, medborgare, offentligt anställda, 
tjänstemän, politiker samt att kommunen som förvaltningen befinner sig, tillsammans andra 
offentliga förvaltningar, i olika slags samarbeten och nätverk. Varje ansvarstagande relation 
kräver olika tekniker för att beskriva sitt ansvar. Ansvarstagande i den samhälleliga kontexten 
kräver att människor och organisationer är ansvarstagande och att en genomskinlighet ska 
råda.11 Det är därför det är viktigt att vara medveten om diskursen man befinner sig i.12 
Ansvarsutkrävandet befinner sig inom sociala ramar och normer där det finns en 
överenskommelse mellan individer om kontexten och därmed också till anledning till olika 
slags handlingar. 13 
 
Politiskt ansvarstagande sker när några individer får förtroende av andra att utföra vissa 
uppgifter, som till exempel när politiker väljs genom val. Det går att göra en skillnad mellan 
det personliga ansvarstagandet och det politiska. Det politiska ansvarstagandet har funnits 
ända sedan demokratin skapades, men det finns fler problem med ansvarutkrävandet idag än 
vad som fanns då. Ansvarsutkrävandet skapades i ett mycket enklare och mindre samhälle än 
vad som finns idag med fler direkta samtal, mer homogen befolkning och enklare sociala 
strukturer. Det är den ökade komplexiteten, marknadens betydelse och professionaliseringen 
som förklarar varför ansvarutkrävandet och demokratin har en svårare uppgift i dagens 
samhälle.14  
 
Ansvarstagande kan vara en formell relation som styrs av en process. För att 
ansvarsfördelning ska vara rättvist genomdriven krävs det att ansvariga personer eller organ 
får tillräckligt med kapacitet att utföra och leverera resultat. Detta sker genom en kombination 
av auktoritet, resurser, kontroll och stöd.15 Begreppet ansvarsfördelning har vidgats under 
åren och används nu för att beskriva situationen där en auktoritär relation och en formell 
process av upprätthållande är nödvändiga. Ansvarsfördelning ses inte längre som en strikt 
formell och organisatoriska termer, utan ansvarstagande är nu en bredare professionell, etisk 
och moralisk struktur som sker genom tjänstemän, val och en vilja att göra det rätta.16  
 

2.2 Från government till governance  
För att se helheten i ansvarstagandet måste hänsyn tas till den utveckling mot en ny 
samhällsorganisation som samhällsförvaltningen genomgått, där staten inte längre är den mest 
grundläggande och styrande aktörer, vilket påverkar hur samverkan mellan aktörer går till och 
hur policies utvecklas och implementeras. Denna utveckling kallas för governance. 
 

                                                 
10 Patricia, Day & Rudolf, Klein, Accountabilities, Five Public Services (London and New York: Tavistock 
Publications, 1987) s. 5 
11 Peter, Walker Understanding Accountability: Theoretical Models and their Implications for Social Service 
Organizations (Oxford UK & Malden, USA: Blackwell Publisher, Social Policy & Administration, vol. 36,  
no. 1, 2002) s. 63 
12 Walker, 2002, s. 71 
13 Day & Klein, 1987, s.5 
14 Day & Klein, 1987, s. 7 
15 Paul, G, Thomas, i Peters & Pierre, 2003, s. 549 
16 Thomas, i Peters & Pierre, 2003, s. 550 



 11 

Governance är ett stort begrepp som innefattar hur styrande av samhället och ekonomin ska 
gå till och hur gemensamma mål ska kunna uppnås.17 Government har traditionellt varit det 
synsätt som dominerat den politiska arenas styrningsmetoder och tankesätt. Det var efter 
andra världskriget som världens länder började växa och statens roll blev mer definierad, 
bland annat genom stora investeringar i den offentliga sektorn och olika slags 
välfärdsprogram. Den politiska makten på marknaden blev större vilket ledde till att stater 
växte och den starka staten blev ett faktum. Government innebar under denna tid att det var 
staten som styrde, legitimerade sociala förändringar som jämställdhet och ekonomisk 
utveckling.18  
 
Under 1980-talet började nya politiska vindar att blåsa som förespråkade att government inte 
längre var lösningen på sociala problem, utan själva roten och anledningen till de problem 
som fanns. På en kort tid skedde privatiseringar och olika slags besparningsåtgärder inom den 
offentliga sektorn, och den administrativa - och marknadsanpassade modellen New Public 
Management, som förespråkar decentralisering av beslutanderätt, målstyrning, 
ansvarsutkrävande och upphandlingar, växte sig allt större.19 I början 1990-talet började 
efterfrågan efter en ny modell av government växa fram, där nya idéer introducerades 
angående statens roll och hur implementering av olika program och åtgärder och hur en 
markandsanpassning skulle kunna ske. Utvecklingen gick inte speciellt snabbt och fortfarande 
var den traditionella government tanken kvar, där staten hade nationella gränser och den 
offentliga sektorn fortfarande var väldigt stor och dominerande och som kunde kontrollera 
den privata sektorn, om detta behövdes.20  
 
Förändringar som skedde under 1990-talet var en gradvis övergång där den politiska och 
administrativa eliten började fokuserad på output-kontroll istället för input-kontroll. Därmed 
skedde det en utveckling med institutionella och strukturella förändringar och alternativa 
samarbetssätt skapades där medborgarna blev mer och mer engagemang i policyskapande. 
Synen på government och statens roll har även den växlat, och nu var staten en aktör som 
hade några få unika maktbaser och som bland annat kunde genomföra offentliga policies. 
Men staten blev mer och mer beroende av andra aktörer, eftersom att staten inte längre kunde 
erbjuda samma offentliga service.21 Den starka staten förlorade lite av sin politiska legitimitet 
under 1990-talet och den traditionella modellen med offentliga policy och service var inte 
längre lika effektiv och hade inte längre samma stöd av opinionen.22 Den kulturella 
förklaringen till denna förändring är att under de senaste 15 – 20 åren hade samhället gått från 
kollektivistiskt problemlösande till individualism med privata och marknadsanpassade 
lösningar.23 Den nya och förändrade synen på staten och government innebar en ny syn på 
rollen som government har i samhället och vilken kapacitet som finns. Det behövdes 
någonting nytt, och det var då begreppet governance växte fram.  
 

                                                 
17 Jon, Pierre & B. Guy, Peters, Governance, Politics and the State (Basingstoke: MacMillian Press, 2000) 
s. 1 
18 Pierre & Peters, 2000, s. 2 
19 Pierre & Peters, 2000, s. 3 
20 Pierre & Peters, 2000, s. 3 
21 Pierre & Peters, 2000, s. 4 
22 Pierre & Peters, 2000, s. 6 
23 Jon, Pierre, Debating Governance, Authority, steering and Democracy (New York: Oxford University Press,  
2000) s. 2 
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2.2.1 Vad är governance? 
Det finns många olika teoretiska definitioner av begreppet governance. Governance kan dock 
kortfattat definieras med några gemensamma nämnare: hierarkier, nätverk, gemenskaper och 
marknaden. Governance i hierarki går tillbaka till Webers byråkratiska modell över den 
offentliga förvaltningen. Modellen upprätthöll skillnaden mellan det privata och det offentliga 
och styrde genom lag och strikt arbetsfördelning. Staten var uppdelad från resten av samhället 
och samhället skulle i sin tur vara uppdelat i olika institutioner. Att styra genom hierarkier var 
dock inte längre lika effektivt och många städer och regioner blev mer effektiva när de blev 
mer autonoma än hierarkiska. Men hierarkier spelar fortfarande en viktig roll i den politiska 
och institutionella organisationen som finns i många västerländska demokratier. I governance 
är nätverken självorganiserade och kan inte bli fullt ansvariga gentemot staten. Legitimiteten 
inom governance sker genom gemensam förståelse och tillit, samt en större anpassning till 
den privata marknaden. 
 
Governance kan vara staters anpassning från de externa och globala samhällsförändringarna 
som skedde mer eller mindre i alla länder, eller så är det den teoretiska representationen i 
sociala system och vilken roll stater har i denna process.24  Governance kan även, enligt B. 
Guy Peters, delas upp i ”old governance”, hur staten styr samhället och ekonomin genom att 
politisk definiera mål och gör prioriteringar. Eller så är governance koordinationen och de 
olika former av formella eller informella former av offentliga eller privata interaktioner som 
staten gör. Governance syftar till koordinationen och de sammanhangen bland en mängd olika 
aktörer med olika slags intressen, syften och mål. Aktörerna kan vara institutioner, det civila 
samhället, samarbetsorgan eller transnationella organisationer. Governance har den styrande 
rollen i de politiska institutionerna. 25 
 
Policy är en handling som är baserad på en respekterad princip vilket är mer än bara ett beslut, 
det är en handling enligt en speciell slags princip.26 Medvetenhet om policyprocessen är en 
viktig del av ansvarstagandet i ett governance sammanhang som involverar samverkan i 
nätverk med flera olika aktörer. En policy kan identifieras som ett beslut. Ofta involveras 
dock många olika slags beslut som tagits under en längre tid, vilket innebär att det kan bli 
problematiskt att se när en specifik policy implementeras. Det finns många olika aktörer som 
kan påverka ett policyskapandet: stater, institutioner, nationella, internationella och 
supranationella organisationer liksom gräsrotsbyråkratin i form av tjänstemän och byråkrater. 
Vanligt är att det inte dras någon gräns mellan offentliga och privata aktörer, eftersom 
samarbetet mellan det privata och offentliga har ökat och blivit vanligare i och med 
governance och nätverk. Detta leder till att gränsdragningen blir otydligare mellan den privata 
och offentliga policyn när nya samarbeten skapas.27 
 

2.2.2 Nätverk, governance och policyskapande 
Policyprocessens utveckling från government till det mer öppna governancesamarbeten 
innebär fler beslut som fattas inom nätverk, vilket involverar många fler olika aktörer, som 
offentliga, privata och frivilliga organisationer. Rollen som den lokala styrningen tidigare har 

                                                 
24 Pierre, 2000, s. 3 
25 Pierre, 2000, s. 3 
26 Michael, Hill, The Public Policy Process (Essex Harlow: Pearson Longman, 2005) s. 6 
27 Hill, 2005, s. 11 
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haft har därför förändrats och det lokala styrningen har blivit en aktör bland många andra.28 
Nätverk inom governance är ofta självorganiserade, vilket innebär att nätverken är autonoma 
och självstyrande. Det kan därför stå emot governmentstyrning och utveckla sina egna 
policies samt ha en öppen struktur. Nätverk är en form för att samordna aktörer inom den 
offentliga och privata sektorn och innebär ett alternativt arbetssätt till marknaden och 
hierarkier. Governance kan ses som en självorganiserad interorganisation av nätverk, vilket 
beror på att governance är så mycket större än government och inkluderar även icke-statliga 
aktörer. Detta innebär att samverkan mellan de offentliga, privata och frivilliga sektorerna blir 
varierande och ogenomskinlig. Interaktionen och utbytet mellan nätverkets aktörer och 
medlemmar blir större, eftersom de behöver utbyta resurser och behandla gemensamma mål. 
Utbyten och samarbeten är grundade för tillit, kommunikation och ett icke- hierarkiska 
samarbete där samarbetet medlemmarna själva reglerar nätverket som de gemensamt har 
byggt upp. Nätverk är inte ansvariga inför staten men staten har ändå möjlighet att påverka 
och styra nätverk. Governance i nätverk är en viktig form av governingstruktur i avancerade 
industrisamhällen.29 Skillnaden mellan policyskapandet i government och governance är 
mellan strukturen och aktörernas deltagande. I government är strukturen stängd och formell 
och aktörerna har sina institutionella roller.30 
 
Kritik mot denna slags samverkan i nätverk och governance riktas mot att den offentliga 
policyn blir formad av aktörer med egen-intressen inom nätverket, istället för allmänna och 
gemensamma intressen. Nätverken påverkar policyskapandet och aktörerna inom nätverket 
arbetar för att påverka så att sina egna intressen gynnas inom olika områden. På så sätt finns 
ansvarsutkrävandet från medborgare mot politiker och staten fortfarande kvar om vad som 
sker inom de olika sektorerna och områdena. Nätverk kan på detta sätt förhindra den 
demokratiska processen genom att separera kontroll och ansvarstagande. Relationen mellan 
nätverk och staten bör därför byggas på likvärdigt beroende eftersom båda innehåller 
intressen och expertis vilka är värdefulla faktorer i policyprocessen. Nätverkens intressen kan 
utmana statens intresse och utveckling från government till governance har stärkt nätverkens 
legala makt. Ett dilemma är att eftersom staten behöver nätverk för att samla aktörer i 
gemensamma projekt, så tenderar politiken att påverkas av nätverkens intressen.31 
 

2.2.3 Top-down och bottom-up 
Ansvarsutkrävandet kan komma från många olika håll beroende på vilken slags organisation 
eller institution det handlar om. Ansvarstagandet kan därför ses genom ett top-down och 
bottom-up synsätt. Den dominerande synen är att ansvarstagandets legitimitet sker inom 
konstitutionellt eller genom lagstiftande handling, och därför kan ansvarstagandet ses som ett 
top-down perspektiv inom den representativa demokratin. De flesta slags ansvarstaganden 
inom den offentliga förvaltningen är en form av top-down, vilket innebär att auktoriteter, som 
regering, ministrar, domstolar, institutioner kräver att andra, som medborgare, väljare och 
personal ska lita på dem. Bottom-up kan förklaras genom att det är medborgare som kräver 
ansvar av dem som har makten, eller att ansvarigheten förflyttas till medborgare och inte 
enbart ska tillhöra den politiska eliten som besitter makt. Komplexiteten i policyprocessen och 

                                                 
28 Pierre & Peters, 2000, i Elin,  Wihlborg  & Jenny, Palms Who is governing what? Govering local technical 
systems – an issue of accountability (Linköping:  Department of Politics, school of management, Linköpings 
Universitet, 2007) Opublicerad artikel 
28 R. A. W, Rhodes i Pierre, 2000, s. 61 ff 
29 Wihlborg & Palm, 2007 
30 Pierre & Peters, 2000, s. 20 
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den moderna formen av governance gör att ansvarsutkrävande, även i sin enklaste form blir 
svårt.32 Det traditionella ansvarsutkrävandet följer en strikt linje där den som har mest 
auktoritet, kompetens eller makt även har ansvaret. Den weberianska byråkratin är en av dessa 
modeller där en klar arbetsfördelning finns och protokoll förs. De mer komplicerade 
arbetsuppgifterna utförs av dem som är mest kompetenta, vilket är tänkt ska leda till mindre 
fel.33 Men den traditionella linjen är svårare att följa i dagens organisationer och därför är 
även ansvarsutkrävandet svårare att urskilja. Om den representativa demokratin ska bli riktigt 
meningsfull så behövs ansvarstagandet vara riktat mot medborgarna, vilket betyder att 
medborgarna ska ha en direkt kontroll över policyprocessen.34 Om ansvarstagandet sker 
genom top-down eller bottom-up varierar beroende på vilket slags ansvarstagande det handlar 
om. Det professionella ansvarstagandet, som det byråkratiska eller tjänstemannamässiga sker 
genom top-down och styrs av lagar, alltså att det måste finnas en motivering genom lagen att 
ansvartagandet går att ta, till exempel genom kommunallagen.35 
 
Policyformulering är inte ett begrepp som med självklarhet går att definiera eftersom 
skapandet av policy kan ske på så många olika sätt, med många olika beslut. Policyprocessen 
har en koppling till top-down och bottom-up perspektiven i och med att det i 
policyformuleringen går att göra skillnad mellan ”high politics” frågor som kan anses extra 
viktigt som ekonomiska och externa relationer och ”low politics” som kan anses vara mindre 
viktiga och som mer berör det vardagliga livet.36 Beroende på vilken slags fråga som finns på 
agendan, vilket kan påverkas av intresse för olika slags frågor, som i sin tur påverkas av 
media och politikens förändring av fokus. Feedback från olika slags policies kan få en spill-
over till agendan, men spill-overs kan även påverka andra policies eller skapa nya.37 
Implementering kan ses som en av de svåraste delarna av policyprocessen eftersom det är där 
verkligheten ska fungera efter elitens bestämmelser. Det finns en skillnad på synsättet på 
implementering beroende på om det är ett top-down alternativt bottom-up synsätt som 
används. Enligt top-down är implementeringen av policies någonting som oftast lämnas till 
administrationen och det ska finnas en klar gräns mellan policyskapandet och 
policyimplementeringen. Enligt bottom-up kan policyskapandet ses som ett sätt att sätta upp 
mål. Det kan argumenteras att bottom-up inte har en lika hierarkiskt- och strukturell relation 
mellan aktörer och klienter, som i top-down.38 
 

2.3 Olika former av ansvarighet  
Det finns många olika former av ansvarstaganden beroende på vem som definierar begreppen 
och vilket synsätt denna utgår från. Hill menar att det finns sex olika former av 
ansvarstaganden:  

• Politisk – vilket innebär att det finns ett direkt ansvarsutkrävande eftersom 
representanter legitimerar sin position genom val. 

• Professionell – ansvarigheten finns hos professionen inom förvaltningen och styrs 
genom professionellt relaterade principer. Här kan en konflikt uppstå mellan hur det 
professionella och politiska ansvaret ska fördelas och vem som ska ansvara för vad. 

                                                 
32 Hill, 2005 s.260 
33 Mark, Considine, Making Public Policy (Cambridge: Polity Press, 2005) s. 214 
34 Hill, 2005, s. 260 
35 Hill, 2005, s. 265 
36 Hill, 2005, s. 144 
37 Hill, 2005, s.154 
38 Hill, 2005, s. 176 ff 
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•  Juridisk – ansvarstagandet fastställas genom lagar, regler och via domstol, men kan 
även vara en annan form av politisk ansvarutkrävande, där en konflikt kan uppstå om 
den politiska eller juridiska ansvarigheten är den viktigaste.  

• Byråkratisk –har sitt ursprung i det politiska, hierarkisk eller juridiska ansvaret men 
kan även vara en form av professionellt ansvarutkrävande. Kan ses som en blandning 
av många olika slags ansvarstaganden.  

• Hierarkisk – där sker ansvarsutkrävandet högst upp i organisationen eller institutionen. 
Det hierarkiska ansvarstagandet kopplas ofta samman med det politiska. 

• Direkt demokratiska – ansvarstagandet sker direkt till offentligheten, beroende på 
vilken slags organisering och uppbyggnad, så sker ansvaret gentemot medborgare, 
patienter, föräldrar eller elever.39  

 

2.4 Olika aspekter av ansvarighet  
Inom de olika former av ansvarighet, som det politiska, hierarkiska, direkt demokratiska, 
juridiska, professionella och byråkratiska, som presenteras i stycket ovan, så finns det olika 
aspekter inom en ansvarighet om hur ansvaret kan fördelas. Considine har sex olika aspekter 
av hur ansvarighet kan fördelas:  

• Fördelningen av mål och standarder, (”assignability”) - när program och projekt 
skapas är det aktörerna som identifiera målet, meningen och målgruppen till 
samarbetet. 

• Genomskinlighet av resultat (”transperacy”) - medborgare, lagstiftare och domstolar 
ska kunna kontrollera om offentliga aktörer, som regeringar eller kommuner gör vad 
de har lovat, vilket inkluderar att ta ansvar för kontrakt och avtal de har ingått. 

• Vetskaphet (”knowability”) - vetskap om konsekvenser bland de involverade om 
kostnader inom samarbetet ska finnas men även att kunna se sambandet mellan 
policynhandlingar och beslut och vad som skett inom samarbetet. 

• Granskbarhet (”reviewability”) - medborgare och samarbetspartners måste kunna 
kommunicera sina klagomål till en aktör inom eller utanför samarbetet i 
organisationen.  

• Besvarighet (”answerability”) - inför misslyckanden, det går inte att uppfylla full 
ansvarighet om det inte finns någon som har kunskapen om att fel och sanktioner 
måste vara proportionerliga gentemot fel, men även mot den genomskinlighet som ska 
råda. 

• Föränderlighet (”revisability”) - om det finns misstag i policyn och projektet så måste 
det åtgärdas så snabbt som möjligt, annars så kan inte ansvarstagande upprätthållas.40 

 

2.5 Ansvarets kontroll och problem  

2.5.1 Intern och extern ansvarighet 
Romzek och Dubnick menar att bakom alla ansvarstagande system så finns det en 
demokratisk drivkraft att svara mot de krav som ställs från politiker och offentligheten.41  
deLeon utvecklar Romzek och Dubnick definitioner av ansvarstagande till att ansvaret kan 
vara intern eller extern, vilket resulterar i fyra olika slags ansvarsfördelningar, där graden av 
kontroll är hög eller låg, beroende på i vilken slags organisation ansvarutkrävandet sker: 
                                                 
39 Hill, 2005, s. 261 
40 Considine, 2005, s. 222-223 
41 Romzek & Dubnick i Mulgan, 2000, s. 559  
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Figur 1                         
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Alla organisationer som är hierarkiska, konkurrenskraftiga, pluralistiska, kommunikativa eller 
anarkistiska använder sig av extern kontroll för att hålla sig inom acceptabla gränser, vilket 
visas genom modellen där juridiska och politiska organisationer använder sig av den externa 
kontrollen där graden av kontroll är hög eller låg. Men det finns ingen organisation som inte 
förlitar sig på den interna kontrollen genom bland annat individuell ansvarstagande, vilket 
visas genom att den byråkratiska och professionella organisationen använder sig av intern 
kontroll som antingen är hög eller låg. Det måste finnas en tillit inom organisationen för att 
den ska fungera, samt att det behövs samarbetet mellan medlemmarna i organisationen. En 
mix av ansvarstagande och det mer personliga ”responsibility” behövs för att bibehålla 
sociala, politiska och det ekonomiska system vid liv.43  deLeon visar med denna modell att 
beroende på organisering så finns det olika sätt varifrån ansvaret kommer, intern eller extern, 
och hur hög graden av kontroll är, låg eller hög. 

2.5.2 Etiska problem och ansvarstagande i olika sla gs organisationer 
Källa till kontroll och graden av kontroll, som presenterades i figur 1 ovan, påverkar även hur 
en organisation hanterar etiska problem. Precis som en organisations struktur, om den är 
byråkratisk, juridisk, professionell eller politisk påverkas av vilka slags beslut som tas i 
organisationen, och precis som ansvarsfördelningen påverkas av organisationens struktur och 
funktion, så påverkas strukturen i organisationen av etiska problem som individerna inom 
organisationen har.  
 
Olika slags organisationer har olika slags etiska problem. Den byråkratiska organisationen har 
ett ansvarstagande av regler och förfarningssätt som bevakas och uppmuntras av hierarkin. 
Den byråkratiska organisationen har ett moraliskt styrande där alla har en uppgift att utföra i 
en kedjan av krav. Ansvarstagandet är internt och graden av kontroll är hög. I 
konkurrenskraftiga organisationer som politiska, juridiska och ekonomiska organisationer 
finns det konkurrens. Men där måste det finnas regler, precis som i den byråkratiska samt 
även någon som övervakar och kan hantera ”fult spel”. Ansvarstagandet är då extern och 
graden av kontroll låg. I organisationer som är lösare gemenskaper kan vara organiserade som 
lösare ”communities”, som mindre kooperativa organisationer, vilka karaktäriseras av delade 
värderingar, intressen och har en jämn status bland medlemmarna. En annan sort gemenskap 
är den där offentlig administration som tillhör en profession. För den administrativa och 
professionella gemenskapen finns utmaningen att inkludera allas åsikter, och att inte skapa 
fiender eller syndabockar som inte finns. Ansvarstagandet kan här vara både extern och intern 
men även hög och låg beroende på vilket slags samarbete som finns.44  

                                                 
42 Linda, deLeon i Peters & Pierre, 2003, s. 571 
43 deLeon i Peters & Pierre, 2003, s. 572 
44 deLeon i Peters & Pierre, 2003, s. 572 ff 

 
Byråkratisk 

 
Juridisk 

 
Professionell 

 
Politisk 



 17 

2.5.3 Ansvarighet som dialog och samtal 
Ett mjukare sätt att tolka ansvarighet är att se ansvarstagande som en social aktivitet som 
kräver delade förväntningar och en överenskommelse genom offentlig dialog, som är en 
viktig del av det demokratiska samhället där deliberation framhävs.45 Ansvarstagande kan ses 
som ett sätt att kräva dialog där institutioner får stå till svars, förklara och rättfärdiga samtidigt 
som de som ställer till svars ställer frågor och kritiserar.46 Detta kan ske genom att 
medborgare kräver en förklaring till ett kommunalt beslut som missgynnar vissa. Här kan 
begrepp och arbetsformer som inkluderar medborgare i offentliga beslut som deliberativa 
samtal, som kan ske genom offentliga samråd, aktualiseras. I samråd kan kommunala 
representanter, experter och medborgare mötas för att samtala om frågor som berör flera 
instanser inom en kommun. Den politiska eliten kan möta medborgare och skapar genom 
samtal och meningsutbytande skapa legitimitet och delaktighet för beslut som ska tas.47 
 

2.5.4 Skillnaden mellan ”accountability” och ”respo nsibility” 
I det svenska språket är det svårt att skilja på olika former av ansvarighet genom ord. På 
engelska är detta betydligt enklare, då det finns en skillnad mellan ”accountability” och 
”responsibility”. Responsibility definieras till ett mer etiskt område för den personliga plikten 
och handlingsfriheten. Accountability var tidigare sett som en del av responsibility, men det 
finns nu en uppdelning där accountability har externa funktioner som att ställa till svars, kräva 
berättiganden och utföra sanktioner. Responsibility har de intern funktioner med personlig 
skyldighet, moralisk och professionell etik.48 Skillnaden mellan accountability och 
responsibility går tillbaka till synen på hur den offentliga sektorn ska styras av professionella 
eller av politiska auktoriteter. Carl Friedrich ansåg att det var de professionella som skulle 
styra, och att den offentliga sektorn skulle känna responsibility över den offentliga välfärden. 
I motsats till detta ansåg Herman Finer att det var det skulle vara externa politiska direktioner 
som skulle vara ansvarstagande och en extern, formell kontroll skulle finnas.49 Accountability 
kan ses på många olika sätt, både moraliskt och eller politiskt. Den moraliska accountabilityn 
har ofta ett behov av att hitta en syndabock, någon att beskylla för det som har skett.50  
 

2.6 Vad är ansvarighet?  
Hittills har det visat sig att samhället är i ständig förändring i form av mindre styrning och 
öppnare samarbeten i nätverk med olika slags aktörer. Detta har skett genom utveckling från 
government till governance, vilket leder till en svårare ansvarsfördelning. Sammanhanget som 
en organisation befinner sig i har stor betydelse för vad som skapas och hur olika aktörer 
påverkas. Demokrati och ansvarstagande är starkt förknippade men är inte längre lika 
enformig. Krav på ansvarighet kan idag komma både uppifrån och nedifrån. Beroende på 
organisering kan ansvarighet vara formad inom eller utanför organisationen eller institutionen 
och beroende på mot vem eller vilka ansvarigheten riktas, så är det olika slags 
ansvarstaganden som gäller. Hur samarbetet är uppbyggt och vilka slags samarbetsformer 
som används påverkar även det ansvarstagandet. Nätverkssamarbeten går inte under samma 
spelregler som traditionella government samarbeten gör och därför blir ansvaret mellan 
aktörerna svårare att utreda. 
                                                 
45 Day & Klein, 1987, s. 5 
46 Mulgan, 2000, s. 569 
47 Rune, Premfors & Klas Roth Deliberativ Demokrati (Lund: Studentlitteratur 2004) s. 12 
48 Mulgan, 2000, s. 558 
49 Mulgan, 2000, s.557, deLeon i Peters & Pierre, 2003, s. 569 
50 Considine, 2005 s. 209, Gregory  i Peters & Pierre, 2003, s. 558 
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Samhället präglas idag av governance och nätverk vilket gör att det inte går att förklara 
ansvarstagande med en enkel modell där det bara finns en ansvarig. Många inom den 
offentliga förvaltningen samarbetar i olika slags partnerskap eller kontraktrelationer där olika 
aktörer är ansvarig för olika delar av samarbetet, vilket innebär att det finns fler ansvariga 
aktörer. En fråga som är väldigt relevant är till vem som aktörer ska vara ansvarig inför och 
för vad. Pollitt menar att det inte behöver vara en särskilt svår fråga och att den kan besvaras 
oberoende på organisation, institution, kontext och kultur om: kriterierna för att bedöma 
ansvarstagarnas prestering är; a) relativt klar och enkel och b) är överenskommet i förväg av 
alla inblandade. 51 Något som är enklare sagt än gjort. 
 

2.7 Analysmodell  
För att operationalisera och sammankoppla uppsatsens teori 
angående ansvarstagande och för att visa på ansvarstagande i 
samarbetet mellan Linköping och Norrköping, presenteras här den 
analysmodell som används för att analysera och förklara 
ansvarsfördelningen mellan kommunerna. 
 

Hills definitioner av ansvar presenterades tidigare i uppsatsen. I uppsatsens analys kommer 
inte alla former av Hills ansvarsdefinitioner att användas, vilket beror på att det byråkratiska, 
hierarkiska och direkt demokratiska ansvaret inte finns inom de samarbeten, Fjärde 
Storstadsregionen och Norrköpings Symfoniorkester, som behandlas i uppsatsen.  
 
Den byråkratiska ansvarigheten är nära sammankopplad med den politiska, professionella och 
juridiska och ansvarar för nästan samma områden. I de samarbeten som analyseras så finns 
det ingen byråkratisk ansvarighet eftersom det inte finns någon klar byråkrati i hur 
samarbetena är organiserade, till exempel så finns det inget kontor för Fjärde 
Storstadsregionen där arbetet samlas. Om det skulle krävas en byråkratisk ansvarig så uppfylls 
detta krav genom någon form av de andra ansvarighetsformerna, som det politiska eller 
professionella. Ett hierarkiskt ansvar finns inte heller inom samarbetena, vilket beror på att det 
inte finns någon högst beslutande inom Fjärde Storstadssamarbetet eller inom Norrköpings 
Symfoniorkester. Inom de enskilda aktörerna finns det en hierarkisk ordning med en högsta 
beslutfattande, men denna ordning kan inte appliceras på det samarbete som utförs av 
aktörerna, eftersom de agerar som jämställda inom samarbetet. Inom samarbetena är aktörerna 
relativt jämställda gentemot varandra och därför finns det inget hierarkiskt ansvar.  Eftersom 
aktörerna befinner sig i ett representativt demokratiskt system så finns det inget direkt 
demokratiskt ansvarstagande.  
 
I analysen definieras och diskuteras dessa tre olika former av ansvarighet: 
  

• Politisk – vilket innebär att det finns ett direkt ansvarsutkrävande eftersom 
representanter legitimerar sin position genom val.52 

Vad som menas med det politiska ansvaret i uppsatsen är det ansvar som tas av politiker inom 
aktörerna som samarbetar. Den politiska ansvarigheten är en viktig del eftersom många av 
dem som arbetar inom samverkan mellan kommunerna är politiker med stor makt, som 

                                                 
51 Pollitt i Hill, 2005, s. 274 
52 Hill, 2005, s. 261 
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kommunstyrelserna och Östsams styrelse. Politiker har ofta uppgiften att definiera mål och att 
skapa förutsättningar.  
 

• Professionell – ansvarigheten finns hos professionen inom förvaltningen och styrs 
genom professionellt relaterade principer. Här kan en konflikt uppstå mellan hur det 
professionella och politiska ansvaret ska fördelas och vem som ska ansvara för vad.53  

I uppsatsen tolkas det professionella ansvaret som det ansvar som tas av anställda och olika 
offentliga tjänstemän. Tjänstemän är ofta de som implementerar och genomför politiska 
beslut. Det professionella ansvaret kan även ses som ett byråkratiskt eller förvaltningsmässigt 
ansvar. Det är inte olika professioners ansvar som studeras utan förvaltningsorganisationens 
ansvar. 
 

• Juridisk – ansvarstagandet fastställas genom lagar, regler och via domstol, men kan 
även vara en annan form av politisk ansvarutkrävande, där en konflikt kan uppstå om 
den politiska eller juridiska ansvarigheten är den viktigaste.54  

I uppsatsen definieras det juridiska ansvar kommunerna har gentemot staten för att utföra de 
kommunala uppdragen som finns enligt bland annat socialtjänstlagen, som bland annat 
innebär att varje kommun ska svara för socialtjänsten inom sitt område.55 Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen ska kommuner erbjuda en god hälso- och sjukvård.56 Nämnder måste följa 
kommunallagen och utföra uppgifter som kommunfullmäktige beslutar.57 Juridisk ansvarighet 
innebär alltså att följa svensk lagstiftning och uppfylla de kommunala uppdragen. 
 
 
Inom de olika formerna av ansvarighet så finns det enligt Considine olika aspekter kring hur 
ansvarighet kan fördelas, vilket presenterades tidigare i uppsatsen. I analysen kommer inte 
vetskaphet (”knowability”) att användas, vilket beror på att det inte går att undersöka 
vetskapheten eller kunskapen hos politiker eller tjänstemän utan att göra ett flertal kvalitativa 
intervjuer för att kunna utreda hur mycket kunskap som finns om de olika samarbetena. Detta 
är någonting som inte får plats inom ramen för uppsatsen och som inte heller ingår i 
uppsatsens syfte. 
 
De olika formerna av ansvarighet som studeras är: 

• Fördelningen av mål och standarder, (”assignability”) - när program och projekt 
skapas är det aktörerna som identifiera målet, meningen och målgruppen till 
samarbetet.58  

Med fördelning menas i uppsatsen hur det går att se hur mål och ambitioner har skapats.  
 

• Genomskinlighet av resultat (”transperacy”) - medborgare, lagstiftare och domstolar 
ska kunna kontrollera om offentliga aktörer, som regeringar eller kommuner gör vad 
de har lovat, vilket inkluderar att ta ansvar för kontrakt och avtal de har ingått.59 

                                                 
53 Hill, 2005, s. 261 
54 Hill, 2005, s. 261 
55 Per Henrik Lindblom & Kenneth Nordback, Svensk Lag 2007, Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kapitel, 1 § 
(Uppsala: Iutus Förlag, 2007) 
56 Lindblom & Nordback, 2007, Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Kommunens hälso- och sjukvård, 18 § 
57 Lindblom & Nordback, 2007, Kommunallag (1991:900) 2 kapitel Nämnders uppgifter 13 – 15 § 
58 Considine, 2005, s. 222-223  
59 Considine, 2005, s. 222-223 
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Genomskinligheten visar på hur lätt och tydligt det är att ta del av material, mål och 
ambitioner. Genomskinlighet och offentlighet är nära sammankopplade och är viktiga delar i 
ett kommunalt samarbete. Genomskinlighet bör råda gentemot medborgare. 

 
• Granskbarhet (”reviewability”) - medborgare och samarbetspartners måste kunna 

kommunicera sina klagomål till en aktör inom eller utanför samarbetet i 
organisationen.60  

Granskbarhet tolkas i uppsatsen som om genomskinligheten ska råda måste medborgare eller 
andra intresserade kunna härledas till någon hållas ansvarig. 
 

• Besvarighet (”answerability”) - inför misslyckanden, det går inte att uppfylla full 
ansvarighet om det inte finns någon som har kunskapen om att fel och sanktioner 
måste vara proportionerliga gentemot fel, men även mot den genomskinlighet som ska 
råda.61 

Besvarighet och granskbarhet är när sammankopplade eftersom båda aspekterna innebär att en 
slutgiltig ansvarig ska finnas som besitter makt och förfogenheter. 

 
• Föränderlighet (”revisability”) - om det finns misstag i policyn och projektet så måste 

det åtgärdas så snabbt som möjligt, annars så kan inte ansvarstagande upprätthållas.62 
Föränderlighet innebär att om det finns fel så måste det inte bara finnas en medvetenhet om 
felen, utan även en förmåga att förändra och åtgärda dessa fel. 
 
För att se vem som är ansvarig för vad behöver några grundläggande frågor ställas, nämligen 
vem är ansvarig för vad och hur och till vem? ”Who is held accountable for what, how and to 
whom?”63. Vem som är internt ansvarig för konsekvenserna av ett beslut varierar beroende av 
organisationens kunskap om juridik och organisering. Granskbarheten relaterar till vem som 
kan hållas ansvarig. Besvarigheten relateras till vem som är ansvarig för vad.64 Dessa aspekter 
kring ansvarighet kommer visa på vilka områden som ansvarighet tas kring samarbetena 
mellan Linköping och Norrköping. De olika aspekterna kommer att appliceras på de olika 
formerna av ansvar. 
 
Genom att se vilka olika former av ansvarighet som finns och att inom dessa former 
identifiera vilka aspekter som är tydliga, samt att ställa frågorna om vem, hur och vad så kan 
en bra bild av det kommunala ansvarstagandet ges inom den Fjärde Storstadsregionen och 
Norrköpings Symfoniorkester. Denna modell kommer att operationaliseras i kapitlet fyra 
”Analys och diskussion”. 

                                                 
60 Considine, 2005, s. 222-223 
61 Considine, 2005, s. 222-223 
62 Considine, 2005, s. 222-223 
63 Dicke & Ott i Wihlborg & Palm, 2007 
64 Wihlborg & Palm, 2007 
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Kapitel 3 - Den Fjärde Storstadsregionen 
 

I detta kapitel presenteras det material som är till grund för 
uppsatsens analys. Kapitlet innehåller en redogörelse över Fjärde 
Storstadsregionen planerade mål och ambitioner, men även hur den 
kommunala samverkan mellan Linköping och Norrköpings kommuner 
fungerar. 

 

3.1 Den Fjärde Storstadsregionen – projektets plane rade gång  
Projektet ”Fjärde Storstadsregionen - ett nytt storstadsalternativ” syftar till att öka tätheten, 
rörlighet och komplementariteten i den region där Linköping och Norrköping överlappar 
varandra. Linköping kommun, Norrköpings kommun och omkringliggande orter kan 
beskrivas som ett polycentrisk ortsystem som har täthet av företag, invånare och 
verksamheter, som är Sveriges fjärde största region. Det dagliga utbytet av arbetskrafts- och 
studiependling har under de senaste decennierna växt. Mellan Linköping och Norrköping har, 
precis som hos andra närliggande städer, funnits tendenser av antagonism. Men situationen 
har nu förändrats och det finns idag klara ambitioner att formalisera och organisera mellan 
städerna för att öka regionens utveckling och tillväxt. Städerna ska inte längre konkurrera med 
varandra utan ska istället komplimentera varandra.65  
 
Det är Linköpings kommunala bolag Marknadsbolaget – Framtid Linköping AB och 
Norrköpings kommunala bolag Nya Norrköping som tillsammans med regionförbundet 
Östsam som har skapat samarbetet den ”Fjärde Storstadsregionen”. I Marknadsbolagets 
måluppfyllelse 2006 för Linköpings kommun ingår ”Fjärde Storstadsregionen” och 
samarbetet med Norrköping.66 Nutek – verket för näringslivsutveckling, har i det nationella 
programmet som syftar till att förbättra storstadsregionernas möjlighet att bidra till nationell 
tillväxt och sysselsättning, satsat 60 miljoner kronor för att lyfta fram och sätta fokus på 
tillväxtperspektivet och den nationella storstadspolitiken. Det är Sveriges tre största städer 
som historiskt har fungerat som storstadsregioner, men Nutek räknar även in Norrköping och 
Linköping som en storstadsregion på grund av befolkningstätheten och koncentrationen som 
är landets 4:e största. Städerna karaktäriseras som en storstadsregion men har ännu inga 
storstadskaraktärer, dock finns en potential att utveckla storstadskaraktärer.67 (Se kapitel 3.4 
för en närmare förklaring om storstadsregioner) Huvudintressenterna i projektet är Linköpings 
och Norrköpings kommuner och Regionförbundet Östsam. 
 
Syftet med projektet är att minska tidsavstånd, underlätta rörlighet och öka täthet i regionen. 
Målgruppen är befolkningens i regionen, den sekundära målgruppen är offentliga och privata 
aktörer som har stora möjligheter att påverka regionens utveckling. 68 Målet med projektet är 
att Linköping och Norrköping, med utgångspunkt i hela stadsregionen befolkningsunderlag, 

                                                 
65 Linköping kommun, Norrköpings kommun, Östsam, Nutek, sammanställt av Mats Helander, 4:e 
Storstadsregionen, Inte nu – men snart. Sammanfattande beskrivning av projektet ”Fjärde Storstadsregionen – 
ett nytt storstadsalternativ” (2006), s. 11 
66 Handlingar Kommunfullmäktige Linköpings kommun 10/2003   
67 Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al, 4: e Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 2 
67 Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al, 4: e Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 12 
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stärka städernas komplementära profiler. Varjedagsutbytet i stadsregionen ska underlättas, så 
att det blir större rörlighet av arbetskraften och en ökad specialisering inom näringsliv och 
offentliga verksamheter.69 En bred demokratisk förankring är en förutsättning för projektets 
framgång och därför kommer insatser av folkbildningskaraktär vara viktiga inslag i projektet. 
”Tvillingarna Norrköping och Linköping är gärna tillsammans, men de är alltid lika nyfikna 
på allt som kommer från deras omvärld”.70 Städerna ska alltså inte växa samman och bli till 
en, utan tillsammans bli attraktiva alternativ till varandra och kunna erbjuda olika saker till 
både medborgare och företag. 
 
Men vad som inte ska glömmas bort är att dessa två städer alltid har varit olika, med olika 
historier, traditioner och kultur. Liksom olika politiska styrningar och idéer om bland annat 
den offentliga sektorn. Rivaliteten mellan Norrköping och Linköping är någonting som 
fortfarande till viss del består. Norrköping har under decennier varit den största och viktigaste 
staden i ett nationellt perspektiv. Och det var därför en viktig del för självförtroendet för 
Linköping när staden blev befolkningsmässigt större än Norrköping. Linköping har blivit 
centrum för kultur och utbildning och Norrköping för industri och traditionell teknisk 
kompetens.71  
 
Tongångarna inför samarbetet mellan kommunerna har inte alltid varit lika positiva som det är 
idag. I det regionala utvecklingsprogrammet ”Östgötaregionen 2020” skrivet av Östsam står 
det att regionförbundet vill utveckla ett storstadsalternativ. Inför år 2020 ska ett arbete med att 
skapa en situation där Linköping och Norrköping arbetar gemensamt med fysisk planering 
och verksamhetsplanering skapas, för att stödja utvecklingen av en storstadsregion.72 
Linköpings kommunstyrelse skriver i sitt yttrande över Regionförbundets Östsams förslag att: 
 

Vi stället oss tveksamma till det som framförs under ”Planering” och som 
handlar om att storstadsregionen måste planeras medvetet – i första hand 
avseende trafikplanering och i steg två planeringar för lokalisering av 
näringsliv, arbetstillfällen och service. I verkligheten är en sådan modell 
varken realistisk eller önskvärd… Planeringsförutsättningarna förändras 
hela tiden genom bl a ny lagstiftning, nya riktlinjer, nya kunskaper, 
förändrade attityder samt marknadens förändrade krav och önskemål… I 
avsnitt ”Planering” anges vidare att vi inför 2020 ska arbeta för en situation 
där Linköping/Norrköping arbetar gemensamt, samt med fysisk planering 
och verksamhetsplanering i syfte att stödja utvecklingen av en 
storstadsregion. Linköpings kommun är positiv till samverkan med 
Norrköping också när det gäller fysisk planering…Däremot är det varken 
lämpligt eller möjligt (det kommunala planeringsmonopolet) att 
kommunerna arbetar gemensamt med all fysisk planering.73 

 
Åsikterna kring storstadssamarbetet är idag förändrad och samverkan mellan Linköping och 
Norrköping uttrycks nu i positiva ordalag från båda kommunernas kommunstyrelser. 

                                                 
69 Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al, 4: e Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 12 
70 Internetkälla 1  
71

 Uno, Svedon, Britt, Hägerhäll, Aniansson, Sustainability, Local Democracy and the Future: The Swedish 
Model (Kluwer: Academic Publishers  2002), s. 125 
72 Handling kommunfullmäktige Linköpings kommun, 1/2006, s. 17 
73 Handling kommunfullmäktige Linköpings kommun, 1/2006, s. 17 
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Konkreta samarbeten som det jobbas aktivt kring är resecentrum, samordning av 
räddningstjänst och en gemensam löneadministration.74 
 

3.2 Grundläggande tankar bakom Fjärde Storstadsregi onen  
I projektet ”Fjärde Storstadsregionen - ett nytt storstadsalternativ” ingår olika 
huvudkomponenter som städernas kommuner ingår i. Dessa komponenter som ska ledas av 
strategiska grupper med representanter från huvudintressenterna. Momenten som ska 
behandlas under perioden september 2006 till oktober 2009 är: Kunskapsresan, där 
huvudintressenterna och andra intresserade aktörer ska kunna fördjupa kunskapen om 
sambandet mellan befolkningstäthet, rörlighet och ekonomisk utveckling och hur regioner 
som har en polycentrisk ortstruktur kan agera för att hela befolkningsunderlaget ska kunna 
utnyttjas som hävstång för stadsregionens utveckling. Gemensam översikts – och 
utvecklingsplan syftar till att utveckla ort- och kommunikationsstrukturen i markområdena 
mellan Linköping och Norrköping, där bland annat städernas stationsområden ingår i 
planarbetet. Stationsförändringar kommer att ske vid utbyggnaden av Ostlänken som kommer 
att påverka centrumstruktur och komplimentaritet. En Integrera kollektivtrafiksystemet ska 
leda till att harmonisera synen på funktionalitet mellan städerna genom att analysera de 
tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna för ett DUO-tågsystem. Sammanflätning 
genom skalfördelar ska ske genom att utveckla samarbetet mellan städerna när det gäller de 
kommunala uppgifterna som är kapital och specialistkrävande.75  
 

3.2.1 Städer med endogen tillväxtkraft 
Enligt Nutek får ”storstäder representerar territoriella sammanhopningar av ekonomisk 
aktivitet som gör att det uppstår något som inom ekonomisk teori benämns som 
agglomerationsekonomier och agglomerationsfördelar. Det vill säga att samlokaliserade 
företag och branscher uppnår fördelar genom reducerade transaktionskostnader, tillgång till 
gemensamma infrastrukturer samt högre innovations- och tillväxkraft genom 
kunskapsuppbyggnad och kunskapsöverföring.” 76 
Detta har tagits tillvara på i projektet då Linköping och Norrköping är på gränsen till att vara 
endogena. Nutek menar även att produktivitetstillväxten ökar ju större en storstad är, men 
bara till befolkningen når en viss gräns, vilket är +/- 500 000 invånare. Närheten till en 
storstad har även en positiv effektiv på storstadsregionens omlandskommuner, där det finns 
samband med ekonomisk tillväxt och regionstorlek.77  
Stora regioner med endogen tillväxt karaktäriseras av: 

• Samlokalisering: geografisk närhet mellan företag underlätta utbyte av tjänster, 
personal, information, varor etc 

• Stora regioner kännetecknas av stor branschbred – hög diversifiering 
• Entreprenörskap och företagande 
• Koncentration av kunskap 

                                                 
74 Extra Östergötland ”Mattias och Paul har fattat klubban – men än är vi ingen fjärde storstadsregion” (14/4 
2007), s. 4 
75 Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al, 4: e Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 2 
75 Nutek Storstadsutveckling för nationell tillväxt, (2006), i Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al,  
4: e Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 3 
75 Nutek Storstadsutveckling för nationell tillväxt, 2006, i Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al, 4: e 
Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 3 
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Storstadsregionerna erbjuder platskvaliteter som drar till sig resurser utifrån: 

• Människor: Boende, arbete, upplevelser 
• Näringsliv: etableringsförutsättningar: humankapital.78 

 
Vad projektet ”Fjärde Storstadsregionen” önskar är att en stor befolkningsmängd leder till en 
stor arbetsmarknad, vilket ökar branschbredden och en hög diversifiering sker, vilket leder till 
att regionen blir attraktiv för människor och näringsliv. 
 

3.2.2 Komplementaritet i en polycentrisk region 
En grund till samarbetet är att utnyttja den potential som redan finns för att skapa en bättre 
utveckling inom regionen. De storstadsregioner som finns i Sverige idag har byggts kring en 
enhetlig och befintlig och tydlig kärna. Det finns exempel på regioner som har vuxit samman i 
andra länder, där huvudstaden inte har haft en så dominerande roll i landets ekonomiska, 
sociala och kulturella utveckling. I Holland, Tyskland och Italien finns många polycentriska 
områden med flera stadskärnor där tätheten och det stora utbudet och efterfrågan har skapat 
en endogen tillväxt. Exempel på dessa är Randstad regionen i Holland med städerna 
Amsterdam, den Haag, Utrecht och Rotterdam, vilka är en förebild för Linköping och 
Norrköpings samarbete.79 Det finns det tre möjligheter för polycentriska regioner: 

• Att samla (to pool) resurser för att dela faciliteter och service för att uppnå kritisk 
massa 

• Att utveckla och exploatera balanserande komplementariteter 
• Att optimera rimlig variation och skydda kvalitén i öppna områden.80 

 

3.2.3 Kultur och Kreativitet 
För att locka till sig boende till en region behövs det vissa attraktiva komponenter som 
teknologi, talang och tolerans. Det finns tendenser att människor flyttar till en ort och att 
jobben kommer därefter. Det kan finnas positiva samband mellan teknisk kreativitet och 
kulturell kreativitet och att den regionala ekonomiska utvecklingen är kopplad till 
underliggande betingelser som främjar kreativitet och mångfald.81 
 

3.2.4 Regionstorlek, sysselsättningsförändring och branschbredd 
I statistiska samband mellan regionstorlek och sysselsättningsförändringar finns det stora 
variationer mellan regioner där Linköping och Norrköping som region inte är med i 
toppskiktet. Detta kan betyda att regionen inte har den dynamik på arbetsmarknaden som 
motsvarar dess potential. Det finns även samband mellan regionstorlek och branschbredd. I 
framtiden när Linköping och Norrköpings arbetsmarknad har smält samman kan regionens 
branschbredd bli mycket bred, om tätheten och utbytet mellan städerna uppstår.82 
 

                                                 
78 Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al, 4: e Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 5 
79 Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al, 4: e Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 5 
80 Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al, 4: e Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 5 
81 Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al, 4: e Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 6 
82 Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al, 4: e Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 7 



 25 

3.3 Vad som ska locka  
Det är de grundläggande tankarna bakom Fjärde Storstadsregionen som ska utveckla 
regionen, men vad som verkligen ska locka nya personer att flytta till Östergötland, och vad 
som ska uppmärksamma lokalbefolkning om Linköping och Norrköping som gemensam 
region, går att läsa i Mångfald – Fjärde Storstadsregionen en region på tillväxt, skrivet av 
Marknadsbolaget i Linköping och Nya Norrköping. Broschyren presenterar regionen med 
rubriker som Sveriges smartaste arbetsmarknad? där regionens arbetsmarknad presenteras 
som starkt med kompetensområden som flygteknik, elektronik, mjukvara och medicinsk 
teknik. Ett annorlunda universitet där Linköpings Universitet presenteras som en starkt 
drivkraft inom regionen och Mitt i smeten bokstavligt talat som beskriver att det i regionen 
finns Sveriges till ytan nät största hamn, två internationella flygplatser, välutvecklat vägnät 
med Sveriges bästa logistiklägen mot bland annat Baltikum och inom en radie av 20 mil finns 
halva Sveriges befolkning. Det bästa av två världar – tvillingstäderna beskrivs de stora 
förändringar som kommunerna genomgått under några år där de idag kompletterar varandra, 
där Linköping är stifts- och utbildningstaden med en high tech profil och Norrköping har en 
storstadskänsla med kultur- och industrilandskap och citycampus.83  
 
Nutek har som ambition att fullt integrera Linköping och Norrköping till en gemensam 
arbetsmarknadsregion. För att detta ska kunna genomföras behövs bland annat en väl 
fungerande infrastruktur med bostadsbyggande. Ostlänken kommer att bli en ytterligare 
sammanlänkning mellan städerna och kommer att förkorta restiden till Stockholmsregionen. 
Satsningen på Norrköpings hamn ska fullföljas, det så kallade ”Norrköpingspaketet”, som 
förväntas ge positiva effekter i Östergötland och Stockholmsregionen. Enligt 
planeringsunderlaget för en gemensam region mellan städerna så kommer befolkningen att 
växa till 320 000 invånare, vilket leder till att det kommer att behöva byggas 2000 bostäder 
fram till år 2011.84 
 

3.4 Vad är en storstadsregion?  
Internationellt är storstäder de som har sammanhållna stadsregioner med 200 000 invånare 
eller mer. I Sverige är det enbart Stockholm, Göteborg och Malmö. När två städer som 
Linköping och Norrköping börjar samarbeta och definierar sig som en region är åsikterna 
splittrade om de då är städer eller en storstadsregion. Kriterier för en storstadsregion är: stor 
befolkningsunderlag, ett mångfald av näringsliv, bra kommunikationer, olika centrala 
funktioner och ett starkt arbetsmarknadsområde. 85 
 
Det är regeringen som har till uppdrag att driva Sveriges storstadspolitik som ska syfta till att 
bryta segregation i storstädernas utsatta stadsdelar och att skapa bättre förutsättningar för att 
storstadsregionerna ska kunna bidra till den nationella ekonomiska tillväxten. Stora regioner 
har betydande kunskapsresurser, ett varierat och dynamiskt näringsliv och ett intensivare 
internationellt utbyte av varor, tjänster och kunskap, än vad mindre städer och regioner i 
Sverige har.86 Storstadsregionen kan mätas på många olika sätt och ofta utgår man från den 
lokala arbetsmarknadens storlek, ett område där man kan bo och arbeta utan att göra allt för 
långa resor. Nutek använder sig av denna metod men ser även på framtida pendlingsmönster. 
                                                 
83 Linköpings Marknadsbolag & Norrköpings Marknadsföringsbolag, Nya Norrköping, Mångfald, Fjärde 
Storstadsregionen en region på tillväxt (2003)  
84 Nutek, Storstadspolitik för nationell tillväxt – två storstadsscenarier (2006) s. 9 
85 Region – och trafikplankontoret, En modern nationell storstadspolitik, remisshandling 5:2003 (Örebro: 
Ljungföretaget 2003) s. 9 
86 Nutek, Storstadspolitik för nationell tillväxt – åtta utmaningar (2006) s. 2 
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Stockholm är Sveriges största region, men vilken som är den andra är inte lika självklar. 
Göteborg, som är Sveriges andra största storstadsregion har fått konkurrens av Malmö som 
har ett antal större städer med relativt stora arbetsmarknader omkring sig, framförallt Lund 
och Helsingborg. Göteborgs motsvarighet är Borås, Trollhättan och Uddevalla, men 
pendlingsrelationerna är inte lika starka som de i Malmöregionen. Om Linköping och 
Norrköping räknas som en region, så är den enligt Nutek Sveriges fjärde största regionen, 
med över 400 000 invånare, nästan dubbelt så stort som Karlstad- Västerås- och 
Örebroregionen.87 
 
Enligt Nutek så finns det en positiv förhållande mellan stad och region, där de mest 
framgångsrika regionerna innehåller de mest konkurrensmässiga städerna. Städer är positiva 
för regioner eftersom de erbjuder en ”kritisk massa av privata och offentliga organisationer 
som tillsammans utgör en kunskapsinfrastruktur för produktion, förmedling och användning 
av kunskap”, där regionen ”erbjuder expansionsutrymmer i form av mark för bostäder och 
infrastruktur”. Städerna är de som har ett stort antal nätverk som är avgörande för synlighet 
och attraktion där regionerna kan erbjuda ”profiler” och specialiseringar för livsval och 
affärer. Städerna är de som har olika typer av arbeten och regionerna kan ge tillgång till 
arbetskraft och olika slags kompetenser.88  
 
Nutek menar att det behövs en storstadspolitik som koncentreras kring den nationella 
tillväxten, vilket beror på att det är storstadsregionernas roll i den svenska ekonomin som 
kommer bli alltmer avgörande för den nationella välståndsutvecklingen. För att storstäderna 
ska kunna utveckla en ekonomisk tillväxt är det fyra förklaringsområden: marknadsstorleken 
vilket innebär att storstadsmiljöerna ger möjligheter till en stor marknad med olika slags 
företag och branscher, storstädernas attraktionskraft för kapital, människor och kompetens, 
där det behövs dels näringsmiljökvaliteter och platskvaliteter, storstädernas betydelse för 
internationells utbyte av varor, tjänster och kunskap och goda förutsättningarna för 
nyföretagande och entreprenörskap.89 Nutek ser åtta utmaningar inför hur storstadspolitiken, 
som skulle bidra till nationell tillväxt, ska utformas. Utmaningarna är: att förbättra 
infrastrukturen, att öka bostadsbyggandet, att öka förvärvsfrekvensen bland utrikesfödda, att 
genomföra åtgärder för ett effektivt innovationssystem, underlätta alternativa 
finansieringsformer, beakta skillnader mellan storstadsregionerna, att skapa effektiva vertikal 
ledning och bättre samordning samt att skapa en effektiv horisontell ledning för bättre 
samordning över myndighetsgränserna.90 
 

3.4.1 Regionalisering och globalisering 
I ett större sammanhang så sker storstadspolitiken i form av regionalisering, även globalt. 
Hettne menar att: “the two processes of globalization and regionalization are articulare 
within the same larger process of global structural change”91. Alltså, globalisering och 
nyregionalisering är två processer som är delar i en större process av global förändring.  

                                                 
87 Nutek, Storstadspolitik för nationell tillväxt – åtta utmaningar, 2006, s. 3 
88 ISA, Nutek, Vinnova, Arne Eriksson, Att utveckla storstadsregioner, aktuell teori och erfarenheter av regional 
systemledning, (2006:3), s.30 
89 Nutek, Storstadspolitik för nationell tillväxt – åtta utmaningar, 2006, s. 10-14 
90 Nutek, Storstadspolitik för nationell tillväxt – åtta utmaningar, 2006, s. 15-19 
91 Mary, Farrell, Björn, Hettne, Luk, Van, Lagenhove, Global Politics of Regionalism, Theory and Practice 
(London: Pluto Press, 2005) s. 2 
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Nyregionalisering är en ny ordning som har skapats i en process där både globalisering och 
regionaliseringen ingår. Regionaliseringen måste förstås i den globaliserade världens 
kontext.92  
Regionalismen och globaliseringen kan ses som delar av samma process och förklarar 
uppkomsten av olika regionala organisationer och deras potential och inflytande.93 Regioner 
har genomgått en förändring på initiativ av regeringar och näringslivseliten, för att kunna 
konkurrera i den globaliserade ekonomin och därför har nätverk uppstått mellan regioner och 
institutioner. Dessa internationella nätverk bidrar till att regioner integreras och de mest 
dynamiskt sektorer förbinds. Detta bidrar till att det regionala och det globala 
sammanlänkas.94  
 
Den gamla regionaliseringen hade sin period mellan 1960- och 1980-talen. Skillnaden mellan 
den nya och gamla regionalismen innebär att den nya regionalismen är ett komplement eller 
till och med konkurrent till den egna nationalstaten.95 Den gamla regionalismen var baserad 
på att staten genomgick en förändring för att möta tekniska och administrativa behov, 
lösningen blev då mindre enheter i form av regioner för att bistå centralstaten men syftet var 
inte att ge regionerna mer makt. Den gamla regionalismen var baserad på top-down, där den 
nationella planen inte utmanades i fråga om politisk eller ekonomisk makt och 
självständighet. 96 
 
Nyregionalismen startades vid 1980-talet då det europeiska samarbetet ökades och den 
gemensamma europeiska marknaden startades. Nyregionalismen kännetecknades av en 
starkare regional identitet och överstatlig strukturpolitik som skapades av ej tidigare 
existerande nätverk. Nyregionalismen karaktäriserades av bottom-up perspektiv, och ett 
paradigmskifte skedde vilket innebar att: staten fick en ny roll, regionerna är i centrum, EU:s 
och regionalpolitikens förnyelse och den nya regionala identiteter skapades.97  
 

3.5 Samverkan mellan Linköpings och Norrköpings kom muner  
 

För att se hur ansvarsfördelningen inom den kommunala samverkan 
mellan Linköping och Norrköping kan ske presenteras här två 
samarbeten mellan kommunerna, Fjärde Storstadsregionen samt 
Norrköpings Symfoniorkester. 
 

3.5.1 ”Fjärde Storstadsregionen” 
Fjärde Storstadsregionen är Sveriges fjärde storstadsområde. Vi är 
en halv miljon människor som bor i regionen med det bästa läget i 
Sverige. Fjärde Storstadsregionen har många av storstadens 
fördelar, men inte många av dess nackdelar. Här finns förstklassiga 
kommunikationer till lands, till sjöss och i luften. Det ger oss 

                                                 
92 Farrell, Hettne, Van, Lagenhove, 2005, s. 2 
93 Mario, Teló, European Union and New Regionalism – Regional actors and global governance in a post 
hegemonic. (Era, Ashgate: Aldershot, 2001), s. 1 
94 Manuell, Castell, Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band 1: Nätverkssamhällets framväxt, 
(Göteborg: Daidalos, 1999), s. 385 
95 Janerik, Gidlund & Sverker, Sörlin, Det europeiska kalejdoskopet (Stockholm: SNS Förlag, 1993). s. 157 
96 Jörgen, Gren, Den perfekta regionen? (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 18 
97 Gren, 2002, s. 20 
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närhet till en stor omvärld. Här finns ett varierat näringsliv, 
spjutspetskunnande och allt det som bidrar till en god livskvalitet.98 

 
Syftet med projektet Fjärde Storstadsregionen är att regionen ska bli mer attraktiv genom att 
bland annat minska tidsavstånd, underlätta rörlighet och öka täthet. Det finns två målgruppen 
för samarbetet, befolkningens som redan bor i regionen och olika offentliga och privata 
aktörer som ska vilja flytta och etablera sin verksamhet inom regionen, vilket ska ge en ökad 
specialisering. 99 För att uppnå detta så ska Linköping och Norrköping komplementära profil 
stärkas. Rörligheten av arbetskraft mellan städerna ska underlättas.100 Städerna ska 
komplittera varandra, utan att konkurrera.  
 
För att skapa detta samarbete ingår det olika delmoment som innebär att öka kunskapen om 
samarbetet hos intresserade aktörer och befolkning. En gemensam översikt- och 
utvecklingsplan och ett integrerat kollektivtrafiksystem där bland annat Ostlänken ingår ska 
skapas och till sist ska en sammanflätning av skalfördelar ske genom att olika kommunala 
uppgifter ska sammanflätas mellan kommunerna. Aktörerna inom samarbetet är Linköpings 
kommun, Norrköpings kommun och Östsam tillsammans med Nutek. Aktörer samarbetar i ett 
nätverk som skapar sina egna polices och regler för samarbetet, där samtliga aktörer ska 
gynnas på ett så bra sätt som möjligt. Konkreta samarbeten som sker just nu mellan städerna 
är skapandet av resecentra, samordning av räddningstjänst samt en gemensam 
löneadministration. Projektet är just nu i sin kunskaps-fas för att öka kunskapen om vad som 
komma skall och hur detta skulle kunna gå till. 
 

3.5.2 Norrköpings Symfoniorkester 
Norrköpings Symfoniorkester, förkortat SON, är en del av kommunens 
förvaltningsorganisation och är tillsammans med bland annat socialnämnden, 
stadsplaneringsnämnden och vård- och omsorgskontoret en nämnd. Symfoniorkestern har en 
styrelse som kallas ”Verksamhetsstyrelse för Norrköpings symfoniorkester”, som är 
underställd kommunstyrelsen. Orkestern ägs helt av Norrköpings kommun och 
verksamhetsstyrelsen är representativt politiskt vald och representerar kommunfullmäktiges 
politiska partier. Verksamhetsstyrelsen består av nio ledamöter, varav tre är ordinarie, fem 
adjungerade och en ersättare.101 Norrköpings symfoniorkester har anställda som arbetar med 
verksamheten med tjänster som direktör, informationsansvarig och programproducent. I 
orkestern arbetar orkestermusiker som spelar bland annat violin, kontrabas, oboe och flöjt.102 
Det är kommunfullmäktige som har gett SON sitt uppdrag som bland annat innebär att vara 
Norrköpings Symfoniorkester och att vara ”… ett verktyg i kommunens strävan att stärka 
kommunen som en attraktiv och kreativ region…” och att ”… tillsammans med andra aktörer 
utveckla kommunen som en attraktiv bostads-, näringslivs-, och studieort”.103  
 
Norrköpings symfoniorkesters är en politisk nämnd, men organiserat som ett kommunalt 
bolag med verksamhetsstyrelse som beslutar om verksamheten och anställda som arbetar med 
verksamheten. SON är dock inte ett kommunalt bolag som till exempel Hyresbostäder i 
Norrköping AB eller Norrköping Vatten AB, som även de har politiskt valda styrelser 

                                                 
98 Internetkälla 2   
99 Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al, 4: e Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 12 
100 Linköping kommun, Norrköpings kommun, et al, 4: e Storstadsregionen, Inte nu – men snart, 2006, s. 12 
101 Internetkälla 3  
102 Internetkälla 4  
103 Norrköpings Symfoniorkester Verksamhetsberättelse (2006), s. 2 
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fungerar som aktiebolag. SON borde därför kunna jämställas med Norrköping kommuns 
andra nämnder, samt besluta i kommunfullmäktiges delegerar till dem, även om uppdraget 
och verksamheter skiljer sig väsentligt åt.  
 
SON:s verksamhetsstyrelse har tillsammans med Östsam utvecklat en överenskommelse om 
ett regionalt uppdrag för 2006 som innebär att erbjuda klassisk och samtida musik, anordna 
konserter där musiken presenteras för en bred publik och att erbjuda konserter med en mindre 
orkester på orter och lokaler där hela orkestern inte ryms.104 I verksamhetsberättelsen står det 
att ”Det finns främst tre intressenter som formulerar uppdrag till Norrköping 
Symfoniorkester. Det är Norrköpings kommun, Östsam samt staten genom Statens 
kulturråd.”. Men de ekonomiskt bidragen kommer från Norrköpings kommun, Linköpings 
kommun, Östergötlands landsting samt staten. Staten bidrog år 2006 med 22 442 mnkr, 
Norrköpings kommun med 31 096, Landstinget i Östergötland 4 323 mnkr och Linköpings 
kommun med 2 652, vilket ger anslag på totalt 60 513 mnkr år 2006.105 Av de totala 
intäkterna står symfoniorkestern för 11% och kommunerna, landstinget/Östsam för 89%.106  
 
Norrköpings Symfoniorkester grundades 1912 och har 86 musiker, orkesterns hemvist är 
Louis De Geerhall konsert- och kongress i Norrköping. SON har en bred verksamhet med 
många repertoarer med tyngdpunkt på de stora romantikerna från Beethoven till Mahler och 
samarbetar med många olika dirigenter, samt gör inspelningar på CD för försäljning. SON har 
verksamhet för barn och ungdomar och tar varje år emot ca 20 000 förskole- och skolelever 
på skolkonserter, studiebesök och andra samarbeten där eleverna också får medverka i 
konsertproduktioner.107 Varje säsong ger orkestern sex konserter i Linköpings konsertsal och 
även i länets och landets övriga delar.  
 
Symfoniorkestern har under flera år drabbats av ekonomiska nedskärningar från båda 
Linköping och Norrköpings kommuner. Detta kan härledas till att Linköpings kommun inte 
längre var lika villiga att ge ekonomiska medel till SON eftersom det var så pass få konserter 
som genomfördes i Linköping. Under 2001 genomförde SON totalt 97 konserter varav 11 
genomfördes i Linköping och 3 i övriga länet. I en debattartikel i Östgöta Correspondenten 
skriver Mats Johansson, dåvarande kommunalråd i Linköping kommun, att ”den dagen 
orkestern genomför lika många konserter i Linköping som i Norrköping kommer säkert de 
kommunala anslagen att vara jämnare fördelade än i dag” 108. En lösning till de ekonomiska 
problemen blev en ökad regionalisering då regionförbundet Östsam startade sin verksamhet 
vid 2002, vilket skulle leda till att göra SON en angelägenhet för hela Östergötland. En 
önskan fanns från Linköpings kommun att orkestern skulle bli mer synlig i länet och bli mer 
av en regionorkester, vilket skulle innebära att det måste synas i vem som är huvudman och 
en gemen styrning skulle skapas.109 
 
 
 
 
 
 

                                                 
104 Norrköpings Symfoniorkester Verksamhetsberättelse, 2006, s. 2 
105 Norrköpings Symfoniorkester Verksamhetsberättelse, 2006, s. 42 
106 Norrköpings Symfoniorkester Verksamhetsberättelse, 2006, s. 42 
107 Internetkälla 5  
108 Internetkälla 6  
109 Internetkälla 7  
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Kapitel 4 - Analys och diskussion 
 
Uppsatsen syftar till att identifiera och diskutera olika teoretiska 
perspektiv kring ansvarighet, samt att analysera och diskutera 
vilka former av ansvarighet som finns och hur de tas i den 
kommunala samverkan mellan Linköpings och Norrköpings 
kommuner. För att uppnå syftet kretsar uppsatsen kring 
frågeställningarna: 

• Vilka teoretiska definitioner finns det om vad ansvar är och vilka olika former av 
ansvar finns det? 

• Hur ser samverkan mellan Norrköping och Linköping ut i fallet 
Symfoniorkestern och Fjärde storstadsregionen? 

•  Vilket slags ansvar finns och hur fördelas den inom den kommunala 
samverkan?  

 
Syftet ska i detta kapitel besvaras. 
 

Eftersom Linköping och Norrköpings samverkan är betydelsefullt för kommunerna, men även 
för kringliggande orters utveckling, är det angeläget att samarbetet sker på bästa sätt. Ansvar 
är en viktig del av ett samarbete. För att vara en polycentrisk och endogen region krävs gott 
samarbete och en klar ansvarsfördelning.  
 
Ansvarstagandet formas redan i policyprocessen, innan en policy implementeras, men vikten 
av ansvarsfördelning visar sig först när implementeringen har skett och en utvärdering görs 
eller en komplikation uppstår.110 Ansvarstagande syftar till vilken grad tjänstemannaprocessen 
och offentliga program är ansvariga inför de den offentliga servicen tillhandahålls till. Men 
ansvarighet är mer än mottaglighet, det handlar även om demokratiska och medborgerliga 
rättigheter. När ansvarighet involverar flera aktörer och flera faktorer måste dessa sättas 
samman för att se hur ansvarstagande är organiserad. Inom government kan ansvar utkrävas 
genom den demokratiska processen där medborgarna kan begära ansvar genom top-down, 
som genom lagstiftning och uppbyggnad av institutionen.111 I governance- och 
nätverkssamarbeten blir ansvarstagande svårare att definiera eftersom samarbetsformerna och 
aktörernas medverkan är mer komplex.  
 
Tendenser i utvecklingen av lokal demokrati och förvaltningar har skett från government till 
governance. Nätverk är karakteristiskt för den offentliga sektorn i samhällsorganiseringar som 
Sveriges, som har gått från government till governance.112 Lokala och regionala institutioner 
implementerar polices i sina program tillsammans med andra aktörer och deras intressen, 
vilket gör att fler blir delaktiga i beslut. Det offentliga besluten blir då mer flexibla när lösa 
nätverk av individer är involverade och staten inte längre ”ror” utan ”styr”.113 
 
För att operationalisera analysmodellen och visa på ansvarstagande och fördelning i 
storstadssamarbetet mellan Linköping och Norrköping kommer två olika samarbeten att 

                                                 
110 Wihlborg & Palm, 2007 
111  Hill, 2005, s. 265 
112 Peter, Bogason Changes in the Scandinavian Model. From bureaucratic command to interorganizational 
negotiation (Blackwell Publisher: Public Administration, vol 76, 1998), s. 336 
113 Hudson, Regional Development partnership in Sweden: Putting the Government Back in Governance? (Umeå 
University: Regional and Federal Studies, vol 15, no. 3, 2005) s. 318 
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analyseras. Dels kommer samarbetet som kallas ”Fjärde Storstadsregionen” att analyseras 
enligt analysmodellen, dels kommer Norrköpings Symfoniorkester att analyseras på samma 
sätt. Dessa två samarbeten används i uppsatsen eftersom det ena är ett samarbete som 
fortfarande är på planeringsstadiet och många av projekten och målen inom samarbetet är 
ännu inte genomförda, det andra samarbetet kring symfoniorkestern är inte en del av 
storstadssamarbetet, men är ett långt pågående samarbete med en oklar karaktär om vad 
kommunerna och andra aktörer egentligen samarbetar kring. Inget av samarbetarna har en klar 
struktur om vem som är ansvarig för vad. Det är inte heller självklart vad målet med 
samarbetet är eller vilka som ska arbeta mest inom samarbetet.  
 
Vad som även ska uppmärksammas är att det finns en problematik inom dessa två 
samarbeten, nämligen kring vilken roll som tjänstemän och politiker ska spela. 
Tjänstemännen inom kommunerna är de som är professionella och är anställda av kommunen 
för att utföra sin arbetsuppgift. Men även vissa politiker är anställda för att utföra sitt politiska 
mandat, och vissa politiker utövar sitt mandat på fritiden. Vilka är det då som är 
professionella och kan ta det professionella ansvaret kring en kommunal fråga som ett 
samarbete mellan två kommuner? Kan politikerna ta ett professionellt ansvar och kan 
tjänstemännen ta ett politiskt ansvar? 
 

4.1 Analys av ”Fjärde  Storstadsregionen”  
Storstadssamarbeten mellan Linköping och Norrköping karaktäriseras av ett 
governanceperspektiv, eftersom det är stora satsningar på samverkan mellan de två 
kommunerna och deras utbyte, men även mellan företag, kollektivtrafiken och svenska staten. 
Det är många olika slags nätverk som arbetar tillsammans. Storstadssamarbetet är ett top-
down projekt som har beslutats av den politiska eliten i kommunerna. Men tanken är att 
resultatet ska bli betydande och positivt för medborgarna i regioner, och det ska även locka 
tills sig nya medborgare.  
 
För alla projekt som genomförs i detta samarbete måste ansvar visas. Eftersom samarbetet 
mellan Linköping och Norrköping är så pass unikt blir det extra viktigt att visa vad som sker 
inom samarbetet och visa ansvar för besluten som tas, annars är det lätt att samarbetet blir 
schablonmässigt och någonting som inte uppfattas som ett riktigt försök att bli en större och 
mer attraktiv region.  
 

4.1.1 Politiskt ansvar  
Det politiska ansvaret finns inom storstadssamarbetet eftersom kommunerna och 
regionförbundet Östsam består av valda politiker. I kommunerna är det kommunstyrelsen som 
är de högst beslutande, samt kommunfullmäktige. Östsam har en politiskt vald styrelse med 
representanter från Östergötlands kommuner. Inom det politiska ansvarstagandet finns en 
dubbelhet där det finns ett ansvar inom samarbetet, gentemot de andra aktörerna samt mot 
medborgare i kommunerna, eftersom politiker har fått sin uppgift som politiker genom 
parlamentariska val.  
 
Fördelning – Fördelningen av mål och standarder för samverkan utförs av aktörerna inom 
samarbetet, vilka är Linköping och Norrköping kommuner samt Östsam med hjälp av Nuteks 
sammanställningar av utredningar och planer angående de nationella storstadsregionernas 
utveckling. Målen som skapas i samarbetet är till största del politiska och 
förvaltningsmässiga. Det är de tre största aktörerna inom samarbetet som delar det politiska 
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ansvaret mellan sig, som främst ska ta av politiker inom samarbetet. Aktörerna är så pass 
starka i sig själva att det nog finns en jämn fördelning. 
 
Genomskinlighet – Det råder en viss genomskinlighet eftersom beskrivningar av mål och 
planer för storstadssamarbetet är relativt lätt för allmänheten att få tag på. Genomskinligheten 
för kommunernas medborgare finns eftersom det i storstadssamarbetet finns mål att 
medvetenhet ska skapas om samarbetet, för både befolkningen inom regionen och för 
intressenter utanför regionen. Dilemman för genomskinligheten är att det är svårt att veta 
vilka planer som verkligen kommer att genomföras och vilka aktörer som har uppfyllt den 
politiska ansvarigheten. Det kan vara så att det råder en annan slags genomskinlighet för 
aktörerna inom samarbetet och att annan information om mål och planer cirkulerar kring ”de 
redan invigda”, eftersom det antagligen finns information som aktörerna ännu inte vill visa för 
allmänheten. 
 
Granskbarhet – Problem kan uppstå om klagomål från medborgare ska kommuniceras i detta 
stora samarbete, vilket främst beror på att det är så pass stora aktörer och att det inte finns 
någon som är ytterst ansvarig. Genomskinlighet rådet kring samarbetet, men det finns 
svårigheter att se vad de olika aktörerna har gjort och därför blir det svårt att framföra 
klagomål och därmed granskbarhet. 
 
Besvarighet – Inför ett misslyckande inom samarbetet blir det svårt att söka besvarighet 
eftersom det finns flera stora aktörer. Besvarigheten har samma problem som granskbarheten, 
och det finns ingen med den slutgiltiga makten och befogenheterna. Vad medborgare kan göra 
är att vid val välja en annorlunda majoritet i kommunstyrelse- och fullmäktige som kanske har 
andra åsikter om hur storstadssamarbetet ska drivas och därför ändrar organisering, även om 
det är en långsökt besvarighet. 
 
Föränderlighet – Vid fel i beslut eller policies kan det finnas svårigheter att åtgärda tidigare 
tagna beslut eftersom politiska beslut ofta är en ganska komplicerad process.  Det kan bli 
svårt för ett så pass stort samarbete att åtgärda ett felaktigt beslut eftersom beslutet måste 
förankras i så pass många olika led inom kommunerna. Aspekten finns även att fel i policy 
kan uppmärksammas från många olika håll, bland annat från det parti som politikerna 
representerar, och det är då inte säkert att politiker inom aktörerna kan inte åtgärda till fullo 
beslut som är felaktiga enligt sitt parti. 
 
Slutsats – Vem som ska ta det politiska ansvaret är politiker inom aktörerna, för vad är för de 
mål och planer som finns för samarbetet mellan kommunerna, hur ansvaret tas är genom att 
politikerna uppfyller sitt mandat, eftersom det är anledning till att de kan ta beslut inom 
samarbetet, mot vem ansvaret ska riktas mot är mot kommunernas medborgare. 
 
Den gemensamma nämnaren för problem inom det politiska ansvaret är att det för 
allmänheten inte går att kontakta någon ytterst ansvarig, eftersom samarbetet är så stort och 
innefattar så pass stora aktörer. 

4.1.2 Professionellt ansvar 
Det professionella ansvaret är en stor del av storstadssamarbetet eftersom många som arbetar 
med samarbetet är anställda tjänstemän hos kommunerna eller regionförbundet. Tjänstemän 
arbetar främst med att arbeta fram förslag och att implementera politiska beslut. Tjänstemän 
finns inom samtliga aktörer och är tillsammans med politikerna inom aktörerna de som 
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arbetar med samarbetet. Det är genom sitt yrke som tjänstemännen tar det professionella 
ansvaret. 
 
Fördelning – Den professionella ansvarsfördelningen sker antagligen mellan de olika 
kommunernas lokala kontor, exempelvis så är det troligt att samhälls- och byggnadskontoren 
delar information om samarbeten om de gemensamma resecentra. De lokala tjänstemännen 
som förväntas delta är de som arbetar på ett aktuellt kontor som samarbetet kretsar kring, 
vilket är mestadels frågor om byggnads- och kollektivtrafik frågor. Sociala förvaltningar och 
ekonomiskt biståndskontor är ännu inte aktuella i samarbetet och därför deltar inte dessa 
tjänstemän. Tjänstemännen som deltar i samarbetet arbetar antagligen främst för den kommun 
de är anställda av.  
 
Genomskinlighet – Det arbetar många tjänstemän inom kommunerna och därför är det svårt 
att se var beslut tas och hur det går till, eftersom samarbetet är så stort. I princip alla är beslut 
politiskt grundade, men tjänstemän har stora befogenheter genom sitt yrke att ta egna 
avgörande angående frågor inom sitt arbetsområde, den så kallade gräsrotsbyråkratin är på 
detta sätt stark. Just det professionella ansvaret är lite mindre genomskinligt än det politiska 
eftersom det professionella ansvaret behövs det alltså inte alltid finnas något politiskt beslut 
på. 
 
Granskbarhet – Det professionella ansvaret inom ett samarbete som arbetar kring ”hårdare 
frågor” som kollektivtrafik och byggnader, behöver det inte finnas samma behov av att hitta 
en syndabock. Något som kan finnas inom ”mjukare frågor” som sociala omsorgsfrågor, där 
om en tjänsteman inte utför sin uppgift korrekt och en enskild individ har behandlats fel kan 
det finns ett behov av att utfärda offentliga åtgärder. Eftersom alla beslut inte finns 
protokollförda är det svårt att granska eller föra fram klagomål. Det professionella ansvaret 
kan även beskylla politiska beslut eftersom tjänstemän bara utför sin arbetsuppgift och därför 
kanske inte behöver ta något större professionellt ansvar. Eftersom det inte finns någon 
enskild ansvarig, utan en blandning av kommunal ledning som är både politisk och 
tjänstemannamässig så är granskbarheten svår inom det professionella ansvaret och klagomål 
svåra att framföra. 
 
Besvarighet – Det är svårt att se besvarigheten eftersom det inte finns någon som är särskilt 
ansvarig för storstadssamarbetet inom det professionella ansvaret. Besvarighet finns inom det 
professionella ansvaret eftersom det ofta är tjänstemän som tar fram underlag för beslut, men 
det är politiker som fattar besluten. 
 
Föränderlighet – Vid klagomål kan tjänstemän ha en ganska svår situation då de har utfört ett 
politiskt beslut, som från början har tagit inom det politiska ansvaret. Skulle misstag ske så är 
det inte säkert att tjänstemän kan åtgärda det felet utan ett politiskt beslut, och därför kan det 
ta lång tid. 
 
Slutsats – Det professionella ansvaret har en svår sits eftersom detta ansvar är så pass nära det 
politiska men ska agera fristående. Konflikten mellan vad en politiker och tjänsteman 
egentligen är ansvarig för blir på detta sätt aktualiserat. Vem som tar ansvar är tjänstemännen 
inom aktörerna, vad som det tar ansvar för är att implementera mål, hur det sker är genom att 
tjänstemännen utför sina arbetsuppgifter de är anställda och kompetenta att utföra, för vem 
som ansvaret riktas till är mot politikerna inom kommunerna i storstadssamarbetet. 
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Det professionella ansvarets största svårighet är att det inte finns någon slutgiltig ansvarig och 
att politiska beslut krockar med det professionella ansvaret. 
 

4.1.3 Juridiskt ansvar 
Det finns ett stort juridiskt ansvar inom Fjärde Storstadsregionen eftersom kommunerna måste 
följa kommunallagen och andra lagar som reglerar kommuners ansvar gentemot medborgare. 
I många av de projekt som storstadssamarbetet samverkan kring som gemensam barnomsorg, 
resecentrum och Ostlänken finns det många regleringar enligt lag som måste följas. Med det 
juridiska ansvaret menas att följa svensk lag, vilket är väsentligt för kommuner att göra.  
 
Fördelning – Kommunerna måste fortfarande tillhandahålla de kommunala åtagandena 
gentemot medborgarna och därför är det kommunen som offentlig institution som har det 
juridiska ansvaret. Det går inte riktigt att fördela ett juridiskt ansvar som är beslutat enligt 
svensk lag mellan aktörerna i storstadssamarbetet, eftersom alla aktörer måste följa lagar. 
 
Genomskinlighet – Det kommer att bli relativt lätt att se genomskinligheten i 
storstadssamarbetet inom det juridiska ansvaret, eftersom det finns vissa åtaganden en 
kommun måste uppfylla enligt lag. Inom varje samarbetsområde i storstadssamarbetet finns 
det mängder med lagar som måste följas, som anställningskrav och bygglov. 
 
Granskbarhet – Eftersom aktörerna som har det största juridiska ansvaret är kommuner så är 
det enkelt att se granskbarheten eftersom det finns åtaganden en kommun måste utföra. 
Däremot är det juridiska ansvaret så pass stort att det är svårt att få en överblick. 
 
Besvarighet – Det blir den institution och kontor inom kommunerna som slutligen måste 
hantera det juridiska ansvaret. Men det måste även finnas en kommunikation mellan kontoren 
i de båda kommunerna för att kunna ta det juridiska ansvaret i samarbetsfrågor som beror 
medborgare i båda kommunerna. 
 
Föränderlighet – Fel och misstag som begås eller fel i beslut kan få stora konsekvenser för 
kommunerna i form av domstols beslut eller ekonomiska viten. Föränderligheten måste vara 
stor eftersom lag måste följas. 
 
Slutsats – Kommunerna är tvingade enligt lag och måste därför ta det juridiska ansvaret. Vem 
som ta ansvaret är kommunerna, för vad som tas ansvar för är att följa svensk lag, hur detta 
går till är att följa lagens bestämmelser och för vem som ansvaret riktas mot så är det 
kommunerna som offentlig institution och svenska staten. 
 
Svårigheten med det juridiska ansvaret är att det är så pass top-down styrt att det inte finns 
någon möjlighet för aktörerna att påverka ansvaret. 
 

4.2 Analys av Norrköpings Symfoniorkester  
Norrköpings Symfoniorkester ägs av Norrköpings kommun och är en nämnd i den 
kommunala organisationen, men har flera ekonomiska finansiärer, vilket innebär att orkestern 
har verksamhet i hela östgötaregionen. Norrköpings Symfoniorkesters bakomliggande 
organisering är formad i en governance- och nätverksanda, där det ändå finns en klar ägare, 
men det är mindre klart om hur den ekonomiska finansieringen på flera miljoner verkligen 
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innebär för aktörerna som ger ekonomiska medel. SON är ansvarig för sin verksamhet 
gentemot sin ägare, Norrköpings kommun genom att på bästa sätt utföra verksamheten.  
 
Problem som kan uppstå är att ansvarsfördelningen är för otydlig. SON ska utföra ett uppdrag 
som är skapat av aktörer som ger en väldigt stor del av verksamhetens intäkter, SON är 
ansvariga inför dessa aktörer men främst mot Norrköpings kommun, som är ägare, att 
uppdraget genomförs. De ekonomiska medlen som ges av aktörerna till orkestern har stor 
betydelse inom ansvarsfördelningen. 
 

4.2.1 Politiskt ansvar  
Det är Norrköpings kommunfullmäktige som beslutar om SON:s verksamhet och det är 
orkesterns verksamhetsstyrelse som ska se till att dessa beslut genomförs. Men även andra 
aktörerna som bidrar ekonomiskt, som staten, landstinget och Linköpings kommun måste 
uppfylla ett politiskt ansvar gentemot den egna organisationen, för att kunna motivera det 
ekonomiska bidraget. Det politiska ansvaret är dubbelt och riktat både till aktörerna inom 
samarbetet och mot medborgare inom kommunerna.  
 
Fördelning – Fördelningen av mål och standarder inom symfoniorkestern sker genom att 
staten har mål för hur orkesterverksamheten i Sverige ska fungera och ger ekonomiska medel 
för att detta till viss grad ska kunna uppnås. Norrköpings kommunfullmäktige är de som 
beslutar om SON:s verksamhet och ger ekonomiskt bidrag. Men även Linköpings kommun 
ger ekonomiska medel, men beslutar inte om verksamheten. Trots ekonomiska bidrag från 
olika aktörer så är det främst Norrköpings kommun som gör fördelningar av symfoniorkestern 
mål och verksamhet, inom det politiska ansvaret. Men det är SON som utför verksamheten på 
ett sätt som förhoppningsvis gör alla aktörer nöjda. Fördelningen av mål och standarder är 
dock bred och spretig och kommer från många olika håll.  
 
Genomskinlighet –Norrköpings Symfoniorkesterns organisation är relativt oklar med en 
styrelse för orkesterns verksamhet, och med Norrköpings kommun som ägare. Ägaren 
beslutar om de ekonomiska medlen, men ekonomiska bidrag kommer från de andra aktörerna 
inom samarbetet. Detta resulterar i att det inte är lätt för allmänheten att veta av vem som mål 
och planer beslutas av. Inom Symfoniorkestern är det antagligen direktören och andra 
anställda som planerar verksamheten som orkestern ska utföra, men för att kunna ha 
verksamhet så måste ekonomiska medel finnas, och där ställer aktörerna som bidrar 
ekonomiskt vissa krav för verksamheten. Bland annat önskade Linköpings kommun under 
flera år fler konserter i Linköping för att kunna öka de ekonomiska bidraget. Vem som 
egentligen skapar orkesterns mål är därför tvetydig. Även här kan information om mål och 
planer finnas för flera olika grupper, vilket beror på att målen kommuniceras av olika parter. 
Norrköpings Symfoniorkester visar för intresserad publik hur och var deras verksamhet är 
genom verksamhetsplanen, som även legitimerar verksamheten gentemot aktörerna. 
Norrköpings kommunfullmäktige visar hur beslut har tagits för orkestern, genom protokoll 
som är offentliga för alla, men som inte ger närmare information om hur orkestern ska utföra 
sina konserter. Linköpings kommun måste legitimera sina ekonomiska medel för sina 
medborgare.  
 
Genomskinligheten för SON:s verksamhet och konserter är stor och har ett kommersiellt 
syfte, men genomskinligheten om vilka mål som tas av vilken aktör är inte lika stor. 
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Granskbarhet – För symfoniorkesterns verksamhet så går det att kontakta orkestern för att 
framföra klagomål. Men om önskan finns att orkestern ska ha mer verksamhet så är det flera 
olika aktörer som ska kontaktas, beroende på vilken del av regionen som man befinner sig i. 
Det går inte att härleda till någon ytterst ansvarig, utan beroende på problemets karaktär så 
varierar ansvarig aktör. 
 
Besvarighet – Besvarigheten har samma problem som granskbarheten eftersom det inte finns 
någon som sitter med den slutgiltiga makten och befogenheterna. 
 
Föränderlighet – Beroende på vilket slags fel så varierar det vilken aktör som är ansvarig. 
Det största misstaget som kan ske är att det ekonomiska bidragen minskas väsentligt från 
samtliga aktörer och SON:s verksamhet därför inte kan fortgå. 
 
Slutsats – Vem som är ansvarig inom det politiska ansvaret är samtliga aktörer som 
samarbetar, vad de ansvarar för är symfoniorkesterns fortsatta möjlighet att utföra sin 
verksamhet, hur detta går till är genom ekonomiska bidrag och för vem ansvaret är riktat till är 
för kommunernas medborgare för att legitimera att ekonomiska medel ges, samt 
symfoniorkesterns publik. 
 
Svårigheter inom det politiska ansvaret är hur Norrköpings Symfoniorkester är kommunalt 
organiserad, där det inte finns någon klarhet kring vart det politiska området börjar alternativt 
slutar för de olika aktörerna. 
 

4.2.2 Professionellt ansvar 
Tjänstemännen som samarbetar med Norrköpings Symfoniorkester har precis som politikerna 
olika slags roller beroende på hur nära orkesterns verksamhet de befinner sig. Utan någon som 
ansvarar för det professionella så fungerar inte samarbeten mellan kommuner, det är 
tjänstemännen och anställda som tar det professionella ansvaret genom sitt yrke.  
 
Fördelning – Inom varje av samarbetet arbetar de enskilda aktörernas tjänstemän med sin 
arbetsuppgift och ansvarsområde. Fördelningen av mål sker inom varje aktör, där 
kommunernas tjänstemän har ansvaret för att legitimera det ekonomiska medel som ges till 
orkestern. Inom orkestern sker fördelningen av mål genom att använda de ekonomiska medlen 
på bästa sätt. 
 
Genomskinlighet – Genomskinlighet ges till stor del genom SON:s verksamhetsberättelse, 
men även här kan gräsrotsbyråkratin vara stark. Kanske inte hos de deltagande kommunerna 
eftersom de inte beslutar hur SON ska genomföra sin verksamhet, men däremot hos anställda 
hos SON, som har stor befogenhet att genomföra verksamhet. 
 
Granskbarhet – Det kan vara så att det är SON:s anställda som ska kunna granskas och 
tillslut vara de som har det professionella ansvaret. Men eftersom det är Norrköpings kommun 
som är ägare så vore det en orättvis beskrivning. Men det är betydligt enklare att hitta någon 
att utföra det klagomål till inom det professionella ansvaret eftersom SON har anställd 
personal. 
 
Besvarighet – Det är lättare för medborgare att hitta en ansvarig för SON:s verksamhet än vad 
det är att urskilja ut vem som faktiskt egentligen är ansvarig i den stora bilden där alla 
aktörers medverkan belyses. 
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Föränderlighet – Felaktiga beslut angående ekonomi eller vad orkestern ska utföra i regionen 
är inte någonting som anställda hos SON kan åtgärda eftersom det är beslut tagna av 
Norrköpings kommun.  
 
Slutsats – Vem som är ansvarig inom det professionella ansvaret är anställda och tjänstemän 
hos samtliga aktörer, som ansvarar för vad symfoniorkestern gör, vilket är möjligt beroende 
på hur stora ekonomiska medel som ges, för vem ansvaret är riktat mot är för både 
medborgare och politiker. 
 
Även inom det professionella ansvaret är den kommunala organiseringen av symfoniorkestern 
ett problem, där det inte går att ta ett brett professionellt ansvar eftersom organiseringen har så 
pass många instanser. 

4.2.3 Juridiskt ansvar 
Det juridiska ansvaret blir svårare att följa i den oklara organisering som följer Norrköpings 
Symfoniorkester. Som nämnd borde orkester följa kommunallagen och besluta i frågor som 
rör förvaltning, bereda fullmäktiges ärenden samt redovisa till fullmäktige114, men orkestern 
är även arbetsgivare och ska följa lagar som bland annat reglerar anställning.  
 
Fördelning – Det finns ingen självklar juridisk ansvarsfördelning inom samarbetet kring 
symfoniorkestern, eftersom SON är både en orkester men även en nämnd. Det finns dock 
ingen lag om att det måste finnas en symfoniorkester i regionen. Däremot måste Norrköpings 
kommun och SON hålla sina överenskommelser. De andra aktörerna måste även de hålla sina 
avtal om ekonomiska bidrag, samt att SON måste genomföra sin verksamhet för att få fortsatt 
ekonomiska bidrag. 
 
Genomskinlighet – Om överenskommelser inom samarbetet inte hålls så är det relativt lätt att 
upptäcka och av stor vikt om det är kring de ekonomiska medlen som ansvaret inte följs. Men 
eftersom det juridiska ansvaret är så brett ska är det inte klart att krav till anställningar och 
liknande är lika lätta att upptäcka. 
 
Granskbarhet – Att granska det juridiska ansvaret är inte lätt, eftersom det är oklart vad som 
menas. Alla aktörer måste följa svensk lag med det finns ingen speciell lag inom samarbetet 
som reglerar just detta samarbete. 
 
Besvarighet – Det är varje enskild aktör som måste hantera det juridiska ansvaret och kunna 
besvara frågor. Men det är svårare för medborgare att hitta misstag inom det juridiska området 
och att sedan finna någon att ställa till svars. 
 
Föränderlighet – Misstag och felaktiga beslut måste snabbt åtgärdas eftersom det juridiska 
ansvaret regleras enligt svensk lag, och följs inte lagen så kan många konsekvenser ske, som 
ekonomiskt vite och domar.  
 
Slutsats – Kommunerna är ansvariga enligt svensk lag och måste ta ett juridisk ansvaret Vem 
som är ansvarig inom det juridiska ansvaret är anställda och tjänstemän hos samtliga aktörer, 
samt nämnden och styrelsen som ingår i SON:s organisering, som ansvarar för vad som tas 

                                                 
114 Lindblom & Nordback, 2007, Kommunallag (1991:900) 2 kapitel Nämnders uppgifter 13 – 15 § 
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ansvar för är att följa svensk lag, hur detta går till är att följa lagens bestämmelser, för vem 
ansvaret är riktat mot aktörerna och staten. 
 
Även här finns svårigheten med det juridiska ansvaret är att det är så pass top-down och att 
symfoniorkesterns organisering är så pass svårhanterlig, att det blir oklart att se vilka aktörer 
som ansvar för vilken juridisk ansvarighet inom samarbetet. 
 

4.3 Sammanfattning av analys  
Det finns tre former av ansvarighet inom den kommunala samverkan mellan Linköping och 
Norrköping, den politiska, den professionella och den juridiska.  
 
Den politiska ansvarigheten inom Fjärde Storstadsregionen utförs av politiker hos båda 
aktörerna som fördelar ansvaret mellan sig, vilket går att se genom att samarbetet har en 
offentlig karaktär där det är lätt för allmänheten att få information om. Men eftersom det är ett 
så pass omfattande samarbete är det inte säkert att alla är medvetna om det politiska ansvaret, 
och därmed blir det även svårt att framföra klagomål eftersom det är så många som är 
involverade. Det professionella ansvaret tas av aktörernas tjänstemän inom Fjärde 
Storstadsregionen genom att implementera politiska beslut. Det kan bli svårt att se vilka 
beslut som är politiska och vilka som är fattade av tjänstemännen inom samarbetet och därför 
kan genomskinligheten bli svår. Det juridiska ansvaret ska tas av alla aktörer och innebär till 
stor del att följa svensk lag. Beroende på vilket slags juridiskt ansvar som granskas så varierar 
genomskinligheten. Kommuner måste uppfylla sina ansvarsområden enligt kommunallagen, 
men det kan bli svårare att upptäcka mindre lagar som inte följs eftersom samverkan är så 
pass stort.  
 
Problem angående ansvarstagandet inom samarbetet Fjärde Storstadsregionen är att det inte 
finns någon ytterst ansvarig inom samarbetet och därför blir det svårt för allmänheten att 
framföra eventuella klagomål. Politiska beslut kan även krocka med det professionella 
ansvaret och skapa svårigheter för tjänstemän att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det 
juridiska ansvaret är så pass toppstyrt genom svensk lag och de kommunala åtaganden att det 
är svårt att åtgärda felaktigheter inom det juridiska ansvaret. 
 
Inom Norrköpings Symfoniorkester tas det politiska ansvaret av samtliga aktörer, men vad de 
tar ansvar kring varierar beroende på att organiseringen av orkestern inte är tillräckligt tydlig 
och att det inte finns någon enhetlig syn på vem som egentligen bestämmer. Det blir därför 
svårt att få något grepp om hur samarbetet kring Norrköpings Symfoniorkester egentligen 
fungerar. Det professionella ansvaret tas av tjänstemän, men inom olika områden av 
samarbetet, men även här är det svårt att veta vilka beslut som är fattade av vem. Det juridiska 
ansvaret är svårt att följa, och det finns ingen tydlig bild av hur denna fördelas. Mycket av 
ansvaret inom Norrköpings Symfoniorkesters samverkan handlar om fördelningen av 
ekonomiska medel, hur den fördelas, vilka aktörer som ger vad och hur det går till. Ansvaret 
handlar mycket om att aktörerna ska legitimera varför de ger ekonomiska bidrag och hur 
dessa förvaltas. 
 
Det politiska ansvaret inom Norrköpings Symfoniorkester utmanas av den krångliga 
kommunala organiseringen, där det inte finns en klar gränsdragning för vilka aktörer som ska 
ansvara för vilket område inom samarbetet. Även det professionella ansvaret utmanas av detta 
problem, där det inte går att ta ett brett professionellt ansvar eftersom organiseringen har så 
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pass många instanser. En kombination av detta och den top-down styra juridiska ansvaret gör 
ansvarsfördelningen inom samarbetet Norrköpings Symfoniorkester svårhanterlig.  
 
Svårigheten med en kommunal samverkan mellan två olika kommuner visas här genom att det 
kan uppstå problem om att veta vem som verkligen är ansvarig för vad. Vem som är ansvarig 
för politiska beslut inom den Fjärde Storstadsregionen ska såklart delas mellan de olika 
aktörerna inom samarbetet, men det blir extra tydligt i analysen ansvarsaspekter att detta inte 
är så lätt. Det är svårt med alla typer av ansvarighet om det inte finns någon som är 
huvudansvarig, vilket det ofta inte finns inom samarbeten som är byggda kring governance 
och nätverk. Den kommunala samverkan utmanas av ansvarstagandet och av vem som ska ta 
ansvar och för vad.  
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Kapitel 5 - Slutsats 
 

I denna del presenteras uppsatsens slutsats genom att visa på de 
viktigaste resultaten av analysen och belysa nya frågor som väckts. 

 
Att ta ansvar för handlingar och beslut kan tyckas vara ett relativt självklart och lätthanterlig 
uppgift men att dela på ansvar inom ett samarbete tillsammans med flera andra kan bli 
svårare. Att ta ansvar och fördela olika former av ansvar inom kommunal samverkar är dock 
mycket svårare. Ansvar är en så pass viktigt del av ett samarbete med flera stora och kraftfulla 
aktörer, som inte bara behöver komma överens med andra aktörer inom samarbetet om mål 
och framtidsplaner, utan även kunna legitimera samverkan gentemot sina medborgare.  
 
Att akademiskt analysera ansvar genom teorier kan upplevas som fyrkantigt och inte ge svar 
som kan appliceras på verkligheten där den kommunala samverkan faktiskt befinner sig. 
Ansvarstagande inom den akademiska världens har expanderat från att bara behandla vem 
som är ansvarig, till att utveckla många olika slags ansvarstaganden, som den politisk, 
ekonomiskt, moraliskt och professionellt. Skillnad började också göras mellan internt och 
externt ansvarstagande och även mellan begreppen ”accountability” och ”responsibility”. Men 
att föra diskussionen på en akademisk nivå belyser hur komplext och svårt det är för den 
kommunala samverkan att fördela ansvar, när ansvar delas upp i olika former och aspekter. 
Att se vem som verkligen är ansvarig för vad och hur detta går och för vad till leder fram till 
om ansvar verkligen tas inom en kommunal samverkan, eller om ansvar enbart tas inom ett 
område men inte ett annat.  
 
Genom att i denna uppsats belysa vilka ansvarsområden som finns och inte finns inom den 
kommunala samverkan mellan Linköping och Norrköpings kommuner, samt inom vilka 
aspekter som ansvaret är fördelat, så är den enkla slutsatsen att det är svårt med alla typer av 
ansvarighet om det inte finns en som är ytterst ansvarig. Något som är typiskt för det slags 
samarbete som sker mellan kommunerna. De samarbeten som karaktäriseras av governance 
och nätverk finns det ofta inte en ytterst ansvarig, eftersom samarbetet är byggt på helt andra 
tankar och lösare principer om hur ett samarbete ska vara uppbyggt, där olika aktörer ska 
kunna bindas på olika sätt inom samarbetet. Men det betyder inte att samarbeten inom 
government som är mer hierarkiska eller har färre aktörer fungerar bättre. Lösare sammansatta 
samarbeten ger större möjligheter att involvera flera slags aktörer, som kan bidra med 
kunskap om många olika områden. Det finns ingen klar beslutsuppdelning mellan aktörerna i 
samarbetet, ingen part som är starkare än den andra, men däremot har de olika resurser. 
Kommunerna Linköping och Norrköping kan uppfattas som de aktörer som kommer att bidra 
mest till samarbetet eftersom de är just kommuner och har helt andra ekonomiska, politiska 
och tjänstemannamässiga resurser än regionförbundet Östsam som kanske kommer stå på 
sidan av, och inte kunna agera lika starkt som kommunerna. Men så verkar inte fallet vara, 
utan alla aktörer bidrar med sitt ansvar inom de olika ansvarsformerna och aspekterna, dock 
på olika sätt beroende på att de har olika resurser och åtaganden inom samarbetet. 
 
En fråga som har uppmärksammats inom ansvarstagandet är den om vilken roll som politiker 
och tjänstemän spelar inom den kommunala samverkan. Politiker och tjänstemän är 
kommunernas grundstenar inom samarbetarna, utan dessa personer och personal så kan inte 
ett samarbete skapas. Vart problematiken ligger är hur långt deras roll sträcker sig; vad kan en 
politiker besluta om men inte en tjänsteman? Det är en fråga som inte är lätt att besvara och 
som måste ta extra hänsyn till inom ansvarstagandet eftersom det politiska och professionella 
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ansvaret ligger så pass nära varandra att det nästan konkurrerar, men om fel ansvar tas av fel 
person så kan detta undergräva exempelvis politikers legitimitet. Denna problematik visar sig 
i det politiska och professionella ansvaret inom den kommunala samverkan, eftersom 
ansvarigheterna inte är enkla att skilja åt. Detta kan sättas i relation i definitionen mellan 
”accountability” och ”responsibility” som tidigare har förklarats i uppsatsen. Om tjänstemän 
och politiker är grunden i samarbetena, hur stora delar av ansvaret är det mer professionella 
accountability, och hur stor del är den mer privata responsibility? Har politiker en 
responsibility gentemot medborgare som de har fått förtroende av? Och har då tjänstemän 
responsibility mot politiker, eftersom de förbereder beslut och även implementerar beslut 
tagna av politiker? Det är en stor fråga som har både professionell och moralisk karaktär, men 
som är nära sammankopplad med den roll som politiker och tjänstemän spelar.  
 
Vad som inte besvaras i denna uppsats och vad som är relevant att vidare undersöka inom 
ansvarsfördelning i den kommunala samverkan, är hur Linköping och Norrköping ska arbeta 
fram en bra ansvarsfördelning som belyser alla olika aspekter inom ansvarsformerna som 
finns inom den kommunala samverkan. I den globala kontexten är det även intressant att se 
hur regional samverkan påverkas av det globala. Vem är ansvarig för att det globala uttrycks 
lokalt? EU är en stor förespråkare för regional samverkan och stöttar regional utveckling inom 
unionen. Hur mycket har samverkan mellan Linköping och Norrköping påverkats av unionens 
påtryckningar? Vad kan man lära av andra regionala samarbeten och vad ska man undvika, 
och hur autonoma ska regionen vara i jämförelse med övriga Sverige och Europa? Gemensam 
nämnare för den kommunala samverkan är governance, skapar problem inom 
ansvarsfördelningen mellan fler aktörer, men ger även möjlighet till flexibla och nytänkande 
nätverk och samverkan. 
 
Den kommunal samverkans ansvarfördelning är inte en enkel uppgift att lösa, varken 
akademiskt eller praktiskt. Denna uppsats visar dock på att det finns olika slags former av 
ansvarigheter inom den kommunala verksamheten mellan Linköping och Norrköping och att 
olika aspekter fungerar på olika sätt. Att ansvarformernas aspekter inte alltid kan uppfyllas 
och fullföljas inom den kommunala samverkan mellan Linköping och Norrköping beror bland 
annat på att: det inte finns någon som är ytterst ansvarig, politiska beslut krockar med det 
professionella ansvaret, den kommunala organiseringen av Norrköpings Symfoniorkester har 
för otydliga gränsdragningar för att kunna ta ansvar och det juridiska ansvaret är toppstyrt. 
Linköping och Norrköpings kommuner har stora frågor att lösa när det gäller ansvar inom 
deras samarbeten, där det finns många dimensioner att ta hänsyn till. Hur detta ska lösas 
praktiskt är en fråga som måste behandlas både politiskt och förvaltningsmässigt för att finna 
sitt svar. 
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