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Abstract 

The municipal identities and the absence of shared benefits-A case of municipal cooperation 

between Norrköping and Linköping on issues of regional airports. 

 

This is a bachelor thesis concerning airports in the region of Östergötland and policy network 

cooperation between the municipal Norrköping and Linköping. The municipalities have 

numerous times interacted in other fields of the political administration. The thesis investigates 

the steps that have been taken by the municipalities since the last reports that were made in this 

matter. Why there have not been any achievements in interactions and what may happen in the 

future to these airports. The result is based on empirical evidence collected from an interview 

study; the respondents in the interviews are politicians and public officials in both municipals. 

 

The thesis shows that the implementation process of policy networks between the municipalities 

have been lingering and difficult. Politicians from the municipal of Linköping have not seen the 

benefits of a jointly owned operating company for the airports, while the politicians from the 

municipal of Norrköping has not worked proactive in the matter. The final conclusion of the 

thesis is that the two regional airports today are to varied in their structures to be able to 

corporate and the only output that came from the reports in this matter was an informal 

partnership agreement in marketing. 

 

Keywords: Airport, East Sweden, Implementation, Municipal, Policy network. 
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1. Inledning 

1.1. Ämnesval 
I Östergötland finns det två flygplatser som tillsammans har över 260 000 passagerare per år, 

Linköping City Airport och Norrköpings Airport.1 Flygplatserna har vid många tillfällen 

kritiserats och hotats av nedläggning, inte minst efter regeringsskiftet i den svenska riksdagen 

2014.2 En av anledningarna till denna kritik är deras geografiska närhet, de befinner sig mindre 

än fem mil från varandra.3 Men trots denna geografiska närhet drivs flygplatserna via två 

separata kommunala bolag som ansvarar för drift och underhåll. 

 

I dagsläget finns det en rad områden där Linköping och Norrköpings kommun redan samarbetar, 

med målet att skapa en större och starkare region och utveckla möjligheten till tillväxt och 

arbetstillfällen. Detta går bland annat ut på att samverka över kommungränserna för att 

effektivisera verksamheter och öka kvalitén på de kommunala tjänsterna.4 Ett av dessa 

samarbeten är Räddningstjänsten Östra Götaland. Det är ett förbund som bildades 2010 mellan 

Norrköping, Linköping och tre andra mindre kommuner i länet.5 Den i dag redan existerande 

samverkan är så omfattande att det har uppstått ett policynätverk som bygger på förhandlingar 

och kompromisser mellan kommunerna. Trots att samarbeten redan är etablerade mellan 

kommunerna på andra områden, och att det oftast är både rationellt och önskvärt att inleda en 

samverkan, så stannar planerna på ett samarbete kring större investeringar ibland vid 

planeringsstadiet då uppoffringarna för kommunerna anses vara för stora.6 

 

Är då de regionala flygplatserna ett område där samverkan skulle vara möjlig eller innebär detta 

för stora uppoffringar för kommunerna? För att besvara detta har Norrköping och Linköpings 

kommun tillsammans tillsatt två utredningar för att undersöka om flygplatserna kan effektivisera 

sin verksamhet i framtiden. Dessa utredningar föreslår att kommunerna ska gå samman och 

skapa ett gemensamt bolag som sköter driften för de två flygplatserna. Denna uppsats har som 

                                                
1 Transportstyrelsen, Passagerarfrekvens, 2014 
2 Riksdagen-Miljöeffekter av att bygga på stadsnära flygplatser 
3 Transportstyrelsen, Passagerarfrekvens, 2014 
4 Samverkan Norrköping-Linköping 
5 Räddningstjänsten Östra Götaland, Om oss.  
6 Cars Göran och Rader Olsson Amy, Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare. 28 
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mål att undersöka hur kommunerna har samverkat kring de regionala flygplatserna och varför det 

varit komplicerat att upprätta en sådan samverkan. 

 

Denna fråga är intressant då stor del av den forskning som bedrivits när det kommer till 

flygplatser och infrastruktur har haft en nationalekonomisk eller logistisk inriktning. Ett 

statsvetenskapligt perspektiv kan därför tillföra en ny infallsvinkel till forskningsområdet genom 

att visa på svårigheter kring att etablera mellankommunal samverkan när det kommer till 

infrastruktur. 

1.2. Begreppsdefinitioner 

Under detta avsnitt presenteras tre för denna uppsats vanligt förekommande begrepp. 

Anledningen till att följande tre begrepp är definierade under detta avsnitt är att de har en central 

del i denna studie. 

 

-Samverkan är ett begrepp som använts frekvent i denna uppsats. Med detta begrepp menas att 

två eller flera parter arbetar för att uppnå ett gemensamt mål. Vid tillfällen i denna uppsats 

används även samarbete som en synonym för samverkansbegrepp då de två är nära besläktade.7 

 

-Implementering och implementeringsforskning är två svårdefinierade begrepp som vi kommer 

att använda oss av i denna uppsats. Den definition av implementering vi kommer att använda är 

när politik blir tillämpad i praktiken av de berörda myndighetsorganen.8 Målet är sedan att 

implementeringsteori ska ge tydliga råd till utförarna av den praktiska politiken i specifika 

frågor.9 

 

-Infrastruktur är ett återkommande begrepp i denna uppsats. Med infrastruktur menas ett 

system av anläggningar och driften för dessa som sedan skapar förutsättningar för att landets 

övriga produktion ska fungera effektivt. Infrastruktur är först och främst angelägenheter för 

statlig och kommunal förvaltning, så som vägar, järnvägar, hamnar eller flygplatser. Det 

sistnämnda är det som denna uppsats främst kommer att beröra.10 

                                                
7 Nationalencyklopedin, samverkan 
8 Knill, Christoph. & Tosun, Jale. (2012). Public policy: a new introduction. 149 
9 Rothstein, Bo (2010). Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. 87 
10 Nationalencyklopedin, infrastruktur 
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1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Norrköpings och Linköpings kommun har samverkat 

när det kommer till driften av de två kommunala flygplatserna samt förstå varför det varit svårt 

att implementera samverkan. Detta är intressant då de två kommunerna har och har haft 

samverkan inom andra förvaltningsområden med framgång och motgångar. Samtidigt har en 

samverkan om flygplatserna diskuterats under en längre period utan att något konkret beslut har 

tagits. Den här uppsatsen syftar även till att belysa och tydliggöra de problem som uppstår när 

samverkan inte längre är önskvärd och berör områden som är allt för komplexa. För att göra 

detta syftar vi till att väva samman tidigare framtagna utredningar i frågan om regionala 

flygplatser i Östergötland, teorier om samverkan, policynätverk och implementering samt 

egenframtagen empiri från respondentintervjuer. 

 

Utifrån ovanstående syfte är frågeställningarna för denna uppsats därför följande; 

 

-Hur har kommunerna samverkat kring driften för de regionala flygplatserna? 

 

-Varför har det varit svårt att etablera ett omfattande samarbete kring flygplatserna? 

 

-Hur ser framtiden ut för de regionala flygplatser i Östergötland? 

1.4. Metod 
I följande avsnitt presenteras den metod som har använt för att utföra denna studie. 

1.4.1 Tillvägagångssätt 
Denna uppsats är en induktiv empirisk fallstudie som syftar till att undersöka två analysenheter, 

Norrköping och Linköpings kommun och deras hantering av förvaltning kring de regionala 

flygplatserna. Motivet till valet av fallstudie som metod för att genomföra studien är att den 

syftar till att studera två analysenheter, flygplatserna inom en kontext och samverkan mellan 

kommunerna. Fallstudie som metod är alltså önskvärd då det låter oss analysera denna komplexa 

fråga vilken är mellankommunal samverkan. 11 När det kommer till urvalsprocessen av 

intervjupersoner för denna uppsats användes centralitetsprincipen för att välja ut ett första urval 
                                                
11 Esaiasson, Peter., Mikael Gilljam., Henrik, Oscarsson. och Lena, Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. 4:1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2012. 109 
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av respondenter. Vilket innebär att intervjua källor som är centralt placerade i den kommunala 

förvaltningen i vardera kommunen. Att använda sig av centraltitetsprincipen för med sig 

möjligheten att tillämpa ett snöbollsurval för att göra ett andra urval av respondenter. De första 

respondenterna som intervjuades pekade vidare på ytterligare respondenter som i sin tur 

hänvisade oss till en respondent. Denna metod gjorde det omöjligt att i förväg bestämma antalet 

respondenter.12 Valet av centralitetsprincipen ökar trovärdigheten och oberoendet hos källorna 

vilket i sin tur ökar kvalitén på uppsatsens resultat.13 Den initiala kontakten med 

intervjupersonerna var genom ett mejl som skickades ut med en förfrågan som förklarade syftet 

med uppsatsen och respondenternas roll. (se bilaga 2) Efter två veckor skickades en påminnelse 

via mejl till de intervjupersoner som ännu inte svarat på vår första förfrågan. 

 

Uppsatsen undersöker framgångar och misslyckanden när det kommer till implementering av det 

kommunalt överskridande samarbetet. Denna avgränsning valdes för att endast studera relationen 

mellan Norrköping och Linköping och dess samverkan, då fallet är intressant eftersom 

kommunerna i övrigt har en omfattande samverkan. Kommunerna eftersträvar även en ökad 

integrering genom fjärdestorstadsregionen.14 Att studien genomfördes i en geografisk närhet 

förde med sig att det fanns en möjlighet för oss att träffa intervjupersonerna vilket ökar kvalitén 

och minskar risken för missförstånd. Att träffa intervjupersonerna personligen för också med sig 

en ökad möjlighet till mer utförliga svar i jämförelse med att utföra intervjuer över mejlkontakt 

eller telefonsamtal.15 

1.4.2 Material 
Underlaget för uppsatsen kommer att vara baserat på intervjuer med framstående politiska 

företrädare för Norrköping och Linköpings kommun samt de båda verkställande direktörerna för 

flygplatserna. Valet av intervjupersoner bygger på att samtliga besitter stor kunskap om området 

och har haft en betydande roll i beslutsfattandet i frågor om flygplatsernas överlevnad. De 

utvalda respondenter valdes då de varit politiskt aktiva inom de båda kommunerna under en 

längre period för att få en bild av hur samarbetet har förändrats över en längre period. Genom att 
                                                
12 Esaiasson, Peter., Mikael Gilljam., Henrik, Oscarsson. och Lena, Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. 4:1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2012. 258 
13 Ibid. 283 
14 Samverkan Norrköping-Linköping 
15 Esaiasson, Peter., Mikael Gilljam., Henrik, Oscarsson. och Lena, Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. 4:1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2012. 235f 
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intervjua företrädare för båda sidor av det politiska spektrumet i kommunerna kommer det 

empiriska resultatet att bli mindre tendentiöst. Vi har även valt att intervjua företrädare för både 

opposition och majoritet i de både kommunerna för att få en mer komplett bild av hur de olika 

företrädarna ser på ett framtida samarbete och hur de båda redan genomförda utredningarna har 

påverkat samarbetet. 

 

Intervjuerna har genomförts som samtalsintervjuer, i form av respondentintervjuer där 

intervjupersonen är respondent som svarar på intervjuarens frågor utifrån egna tankar och 

åsikter. Respondentintervjuerna utfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) där vi innan 

intervjun strukturerat upp ett antal förutbestämda teman som respondenten förväntades svara 

på.16 Intervjuguiden har återanvänts till samtliga respondentintervjuer vilket för med sig att vi i 

analysen kan använda respondenternas svar för att få fram eventuella mönster.17 Under både 

själva intervjuerna och i bearbetningen av svaren är det viktigt att förhålla sig källkritiskt då 

respondenterna i vissa fall kan ha intresse att företräda en viss agenda och därmed försöker 

påverka resultatet.18 Utöver de kvalitativa respondentintervjuerna har vi kompletterat materialet 

med dokumentstudier där vi studerar tidigare utredningar i ämnet.19 

1.4.3 Operationalisering, validitet och reliabilitet 
I och med framställningen av resultatet har vi utfört en tydlig operationalisering, det vill säga 

gjort de teoretiska begreppen mätbara.20 Operationaliseringen bygger på de begrepp och 

definitioner som använts inom tidigare forskningen om mellankommunal samverkan. För att 

begreppsvaliditeten ska vara hög vilket betyder att vi faktiskt mäter det som denna uppsats syftar 

till, har vi valt att inte enbart intervjua politiker utan även de båda verkställande direktörerna för 

flygplatsen. Som primärkällor kan de svara på hur samarbetet har gått till och inte bara hur det 

har upplevts. För att säkerställa att vi inte bara mäter upplevd samverkan så kompletteras 

materialet med styrdokument från kommunerna. Vi anser dock att respondenterna kan svara på 

vilka beslut som de som företrädare antingen för de politiska partierna eller för de båda 

                                                
16 Esaiasson, Peter., Mikael Gilljam., Henrik, Oscarsson. och Lena, Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. 4:1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2012. 264 
17 Ibid. 228 
18 Ibid. 285 
19 Ibid. 228 
20 Ibid. 55 
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kommunala bolagen har genomfört, vilket ger oss god begreppsvaliditet.21 Rapportens reliabilitet 

är något som vi har prioriterat och för att undvika slumpmässiga fel har vi valt att med 

respondenternas tillstånd spela in alla intervjuer för att kunna återge respondenternas svar 

korrekt. 

 

Eftersom vi har använt oss utav ett strategiskt urval av respondenter behöver vi resonera kring 

den externa validiteten i urvalet. Med extern validitet menas att våra resultat kan appliceras på 

liknande situationer.22 Vi har valt att i denna rapport bortse från den externa validiteten då vi 

istället har valt ut våra respondenter utifrån deras politiska position, samt av de praktiska 

förutsättningar som rådde då vi hade en begränsad tid att få tag och boka tid för intervjuerna med 

våra respondenter. 

1.4.4. Möjlighet till generalisering 
Den här uppsatsen har inte möjlighet att på vetenskapliggrund säkerställa några generaliseringar 

om samverkan mellan landets kommuner i frågor om flygplatsverksamhet. Svårigheten med att 

göra generaliseringar beror på att uppsatsen, precis som den kritik mot implementeringsforskning 

som Bo Rothstein framför bygger på ett enskilt fall som inte kan användas i någon mer 

omfattande teori.23 Trots att det empiriska material som vi har samlat in genom 

samtalsintervjuerna inte ger några generella slutsatser, så är arbetet fortfarande relevant just 

eftersom den ger en inblick i en aktuell förvaltningsfråga. 

 

Eftersom uppsatsen genomförs som en fallstudie av en relativt ny förvaltningsfråga kan resultatet 

användas som underlag för att se brister i implementeringen av den tidigare forskning som 

föreslår olika former och organisationsstrukturer av samarbete. Även här kan inte resultatet 

generaliseras utan endast visa på brister i samarbetet i detta specifika fall. 

 

                                                
21 Esaiasson, Peter., Mikael Gilljam., Henrik, Oscarsson. och Lena, Wängnerud. Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. 4:1. uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2012.. 57f 
22 Ibid, 154 
23 Rothstein, Bo (2010). Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. 3. uppl. Stockholm: 
SNS förlag. 88 
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1.4.5. Presentation av respondenter 
I följande avsnitt presenteras de medverkande respondenterna för att förklara vilken relevans de 

har för denna uppsats. Anledningen till presentera samtliga respondenter i ett enskilt avsnitt är 

för att ge läsaren en god överblick över de som deltagit i denna studie. Något som i detta 

sammanhang är extra viktigt då respondenterna är många till antalet. Respondenterna presenteras 

utefter den ordning som intervjuerna genomfördes. Intervjun med Lars Stjernkvist kommer att i 

noterna refereras till som “Intervju 1, Lars Stjernkvist 2015-04-09” osv. 

 

Lars Stjernkvist: Är kommunalråd och kommunstyrelses ordförande för Socialdemokraterna i 

Norrköping vilket innebär att ha ansvar för kommunens ekonomi samt det övergripande ansvaret 

för de politiska beslut som tas. Stjernqvist har varit kommunalråd sedan 2006 men har haft de 

nuvarande ansvarsområdena sedan 2010. Att ha det övergripande ansvaret för de politiska beslut 

som tas i kommunen innebär att Stjernqvist har representerat Norrköpings kommun i samtalen 

om ett samarbete gällande driften av de båda flygplatserna.24 

 

Camilla Lejon: Arbetar som VD för Linköping City Airport sedan 2013, tidigare har Lejon 

arbetat för Svenskt näringsliv och statens exportråd. Lejon har ansvaret för driften av flygplatsen, 

marknadsföringen, kontakten med flygbolagen samt ansvaret för att utveckla strategier för hur 

verksamheten ska se ut i framtiden.25 

 

Karin Jonsson: Är kommunalråd för Centerpartiet i Norrköping. Jonsson har ansvaret för 

kommunens infrastrukturområden då hon arbetar med den tekniska förvaltningen. De nuvarande 

ansvarsområdena har Jonsson haft sedan valet i september 2014 men har arbetat i kommunen i 

30 år.26 

 

Mona Olsson: Är oppositionsråd för Vänsterpartiet i Norrköping, Olsson har haft detta uppdrag 

sedan valet 2014. Innan detta var Olsson kommunalråd för Vänsterpartiet. Hon ansvarar för alla 

                                                
24 Intervju 1, Lars Stjernkvist 2015-04-09 
25 Intervju 2, Camilla Lejon 2015-04-09 
26 Intervju 3, Karin Jonsson 2015-04-10 
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politiska frågor i egenskap av Vänsterpartiets representant. Heltidspolitiker sedan fyra år men har 

arbetat som fritidspolitiker under en längre period.27  

 

Fredrik Bergqvist: Är kommunalpolitiker för Moderaterna i Norrköping, Bergqvist har framtill 

valet i september 2014 arbetat som viceordförande i Norrköping Airport AB. Han är fortfarande 

verksam inom politiken då han sitter i kommunfullmäktig i Norrköpings kommun.28 

 

Päivi Johansson: Är ledamot i Norrköpings kommunfullmäktige för Moderaterna. Sitter som 

ledamot i Norrköpingrådhus AB som är moderbolaget i Norrköpings kommuns bolagsstruktur. 

Johansson har även suttit som ombud under Norrköping Airport ABs bolagsstämma.29 

 

Lena Micko: Är idag ordförande för Sveriges kommuner och landsting, (SKL). Tidigare var hon 

kommunstyrelsens ordförande i Linköping samt kommunalråd för socialdemokraterna under 

flera år. Hon har en lång erfarenhet inom politik med snart 16 år av politikeryrket på heltid 

bakom sig. Micko har även varit ordförande för organisationen Svenskt Flyg mellan åren 2007-

2012.30 

 

Paul Lindvall: Är vice ordförande för kommunstyrelsen i Linköpings kommun, innan dess var 

han kommunstyrelsens ordförande från 2006 fram tills senaste valet. Lindvall har varit 

kommunalråd i Linköpings för moderaterna mellan 2002 och 2014. Var även den första 

ordföranden för Flygplatsområdets Mark o Exploatering i Linköping AB (FlygMex AB).31 

 

Marie Torstensson: Är VD och flygplatschef vilket även innebär att vara verksamhetsansvarig 

för Norrköping Airport AB. Torstensson har varit flygplatschef sedan 2004 och år 2008 när 

Norrköping Airport AB grundades blev hon även VD. Torstensson är även viceordförande i 

Sveriges Regionala Flygplatser (SRF) som är ett samarbetsorgan för de ickestatliga flygplatserna 

i Sverige.32 

                                                
27 Intervju 4, Mona Olsson 2015-04-14 
28 Intervju 5, Fredrik Bergqvist 2015-04-16 
29 Intervju 6, Päivi Johansson 2015-04-21 
30 Intervju 7, Lena Micko 2015-04-29 
31 Intervju 8, Paul Lindvall 2015-05-04 
32 Intervju 9, Marie Torstensson 2015-05-07 
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1.5. Disposition 

Efter att ha presenterat uppsatsen och metoden i föregående inledningskapitel presenteras i 

nästkommande kapitel den teoretiska anknytningen till uppsatsen. Först presenteras de teorier 

som finns kring samverkan mellan kommuner, policynätverk samt implementering. Efter detta 

följer en kritisk reflektion av dessa teorier. Kapitel tre är uppsatsens resultat, uppdelat och 

presenterat efter uppsatsens tre frågeställningar. Detta följs av kapitel fyra vilken är analysen av 

uppsatsens resultat, analysen är uppdelad i fem delavsnitt. Uppsatsens femte kapitel berör 

uppsatsen slutsatser, förslag till vidare forskning samt en avslutande diskussion. 
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2. Kommunal samverkan, policynätverk och implementering 
Syftet med denna uppsats är att studera hur samverkan mellan Norrköping och Linköpings 

kommun ser ut i flygrelaterade frågor. För att åstadkomma detta behövs först en presentation av 

den teoretiska grund vi kommer utgå ifrån i analysen av vår insamlade empiri. 

2.1. Samverkan mellan kommuner 
Leif Jonsson och Monica Rosander skrev år 2006 rapporten ”Samverkan som 

överlevnadsstrategi” åt Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Rapporten är en 

redovisning av vilka faktorer som är betydelsefulla för att kommunal samverkan i Östergötland 

ska uppstå och syftet är att sprida kunskap om dessa förhållanden och faktorer.33  Denna rapport 

ger en fördjupad insyn i ett specifikt fall av kommunal samverkan som tidigare varit relativt 

outforskat. Rapporten bygger på intervjuer med politiska företrädare för fem kommuner i 

Östergötland, där deras syn på mellankommunal samverkan lyfts fram. Även om rapporten inte 

enbart berör flygplatserna i länet kommer de generella slutsatserna om vad som är avgörande för 

att samverkan ska uppstå användas i vår teoribildning.  

 

Rapporten har kommit fram till flera generella slutsatser om kommunal samverkan i 

Östergötland som vi kommer att använda oss av för att analysera svaren som framkommit via 

respondentintervjuerna. De slutsatser som är intressanta för denna uppsats är att ett samarbete 

mellan två kommuner är i grunden inget naturligt eller obligatoriskt utan det är något som ingås 

av fri vilja. Därför måste ett samarbete vara fördelaktigt för båda kommunerna om det ska 

fungera.34 Det räcker inte endast med att en samverkan om en specifik fråga skulle vara lönsamt 

för de båda kommunerna, utan det finns även många andra faktorer som påverkar om samverkan 

upprättas eller inte. En av de viktigaste faktorerna är att det finns en tillit mellan de båda 

kommunerna och att företrädarna vågar lita på varandra. Det är dessutom viktigt att båda 

parterna är ärliga och uppriktiga under förhandlingarna så att denna tillit kan uppstå för att 

samarbetet ska kunna fungera över en längre period.35 Tilliten är även viktigt för att det finns en 

rädsla för att släppa en del av den egna beslutsrätten samtidigt som man fortfarande har ansvaret 

inför de egna kommunmedborgarna. Rädslan för att tvingas bära ansvaret för ett eventuellt 
                                                
33 Jonsson Leif & Rosander Monica Samverkan som överlevnadsstrategi? En sammanställning av betydelsefulla 
förhållanden för kommunal samverkan CKS 2006:7.  
34 Ibid. 13 
35 Ibid. 27 
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misslyckat samarbete blir ännu större eftersom ett samarbete mellan kommunerna i Östergötland 

inte är något som väljarna efterfrågar.36 

 

Rapporten har även visat att en annan viktigt faktor för samverkan ska kunna uppstå är att denna 

samverkan är önskvärd och förankrad hos tjänstemännen som ska implementera och genomföra 

det. Trots att tjänstemännen har en viktig roll så kan inte ett samarbete upprättas om det saknas 

en politisk vilja, det krävs ett samspel mellan politiker och tjänstemän om en samverkan ska 

kunna upprättas.37 Utöver att det finns en gemensam agenda och ett samspel mellan politiker och 

tjänstemän så har rapporten även visat på att enskilda medarbetare som är rädda att förlora jobbet 

vid en eventuell samverkan har betydelse för om ett sådant upprättas eller inte.38 

Rapporten presenterar inte bara generella teorier om vad som behövs för att en samverkan mellan 

två kommuner i Östergötland ska ske och fungera. Utan den ger även en inblick i varför det är 

svårt att samarbeta om de två flygplatserna i länet. Samarbetet mellan Norrköpings och 

Linköpings kommun om ett gemensamt driftbolag försvåras av att de båda kommunerna har 

identiteter där en flygplats har en central roll. I Norrköping finns en identitet om att vara en stad 

med ett internationellt näringsliv som delas av både kommunmedborgarna och kommunens 

politiker. I Linköping finns en identitet som också här återfinns hos både medborgare och 

politiker om att Linköping är en flygindustristad. Dessa två identiteter försvårar ett samarbete då 

flygplatserna spelar en central roll i kommunernas identitet.39 Samarbete mellan kommuner 

upprättas traditionellt inte inom områden som berör de kommunala identiteterna.40 Förutom att 

de kommunala identiteterna kan utgöra ett hinder för en eventuell samverkan så kan negativa 

uppfattningar om en annan kommun eller stad inom den egna kommunen göra det svårare att 

samarbeta.41 

Kommunal samverkan är något som har blivit allt vanligare under de senaste åren och i dag så 

deltar alla Sveriges kommuner i någon form av samverkan med en annan kommun. Samverkan 

                                                
36 Jonsson Leif & Rosander Monica Samverkan som överlevnadsstrategi? En sammanställning av betydelsefulla 
förhållanden för kommunal samverkan CKS 2006:7. 23 
37 Ibid. 21 
38 Ibid. 23 
39 Ibid. 29 
40 Ibid. 31 
41 Ibid 29 
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mellan kommuner berör inte endast kommunens kärnverksamheter utan alla de ansvarsområden 

som de olika kommunerna tvingas till eller väljer att genomföra.42 

Enligt Gossas så finns det en rad motiv till varför en sådan samverkan uppstår. Att kommunerna 

vill vara kostnadseffektiva och spara pengar men samtidigt behålla samma nivå på den tjänst som 

erbjöds innan samarbetet är en av de viktigaste anledningarna. Samarbete med en annan kommun 

möjliggör detta genom att ge stordriftsfördelar.43 De kommuner som ingår i en samverkan blir 

även mer effektiva då de kan specialisera sig samtidigt som att all kompetens eller tjänster 

fortfarande tillhandahålls i regionen istället för den enskilda kommunen. En anledning till att 

kommunal samverkan uppstår är att det är ett sätt att skapa tillväxt i den egna regionen och 

därmed bli mer konkurrenskraftig gentemot andra regioner. En anledning som enligt Gossas 

försvårar samarbete mellan kommuner är deras politiska olikheter.44 Dessa olikheter kombinerat 

med kommunernas autonomi kan bidra till att en samverkan är omöjlig och att det istället skapas 

en mellankommunal konkurrens. 45 

2.2. Policynätverk 

När det under längre tid har existerat en etablerad samverkan mellan två aktörer kan ett 

policynätverk uppstå. Då blir aktörerna beroende av varandra och av de resurser som samverkan 

möjliggör, 46 ett beroende som skapar en horisontell maktfördelning. 47 Omfattade forskning har 

gjorts på området som berör policynätverk och det finns lika många studier som det finns 

presenterade teorier om hur ett policynätverk uppstår och utvecklas. En av dessa teorier är från 

Keith G Provan och Patrik Kenis avhandling ”Modes of Network Governance: Structure, 

Management, and Effectiveness”. Tillsammans förklarar de att beroendet och resursutbytet 

mellan parterna grundar sig i fyra olika nyckelfaktorer som är avgörande för att ett samarbete ska 

kunna etableras. Faktorerna är följande; förtroende, vilket i korthet betyder att samtliga parter i 

nätverket litar på varandra och är villiga att utsätta sig för utmaningar.48 Storlek, på ett nätverk 

avgör dess effektivitet, effektiviteten ökar exponentiellt men avtar och blir ineffektivt vid ett läge 
                                                
42 Gossas Markus Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning. Institutet för Framtidsstudiers skriftserie: 
Framtidens samhälle nr 1, 2006. 9 
43 Ibid. 97 
44 Ibid. 111 
45 Ibid. 99 
46 Provan, K.G. and Kenis, P. 2008. Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. 
Journal of Public Administration Research and Theory, 237 
47 Ibid. 235 
48 Ibid. 237 
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där nätverket blir för stort.49 Mål, vilket innebär att samtliga parter i nätverket ska arbeta för att 

uppnå gemensamma mål, så fort någon part avviker från målet blir samarbetet ineffektivt, en 

konsensusanpassning hos nätverkets inblandade parter är därför nödvändig.50 Kompetens är 

således den sista faktorn för ett samarbete, vilken bygger på att samarbetet i slutändan går ut på 

att alla parter går samman för att uppnå den uppgift som varje enskild part för sig inte hade klarat 

av att genomföra. Efter ett samarbete har upprättats krävs det koordination av kompetensen för 

att utföra den specifika uppgiften.51 

      

I Chrisoph Knill och Jale Tosuns bok ”Public Policy- A New Introduction” redogör de för sin 

bild av policynätverk. I huvudsak anser författarna att ett policynätverk är en stabil grupp av 

varandra beroende, offentliga eller privata aktörer vilka samarbetar för att tillsammans uppnå 

förutbestämda mål.52 Medlemmarna i ett policynätverk är sammanfogade med varandra genom 

utbytet av information, kunskap och ytterligare resurser. Den grundläggande idén med 

policynätverk är således att ge staten medel för att kunna ingripa i politikområden som annars 

inte varit tillgängliga för statsapparaten.53 Författarna anser att policynätverk även skiljer sig från 

mängden när det kommer till olika typer av styrning då nätverken oftast är helt befriade från 

hierarkier.54 Policynätverk är istället grundade på en horisontell fördelning av makten, vilket 

innebär att styrningen mellan de olika parterna i nätverket beslutas genom förhandlingar och 

diskussioner. Oberoende av ett samarbete eller inte finns det ytterligare faktorer som påverkar 

hur resultatet av en implementering faller ut. De viktigaste av dessa är att ha tillräckliga resurser, 

motiverad och kunnig personal samt en kontinuerlig utvärdering av organisationen. Eftersom 

samarbete mellan de deltagande aktörerna är den centrala delen för policynätverk förklaras 

därför graden av lyckad alternativt misslyckad implementering genom graden av samarbete.55 

                                                
49 Provan, K.G. and Kenis, P. 2008. Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. 
Journal of Public Administration Research and Theory. 238 
50 Ibid. 239 
51 Ibid. 240 
52 Knill, Christoph. & Tosun,Jale. (2012). Public policy: a new introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan 203 
53 Ibid. 208 
54 Ibid. 204ff 
55 Hill, Michel. Peter Hupe. (2002) Implementing public policy-Governance in theory and in practice. SAGE 
Publications. 78 
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2.3. Implementering 

För att en samverkan och i längden även ett policynätverk ska kunna etableras krävs det från 

början att samverkansformerna implementeras korrekt i de redan existerande organisationerna. 

Inom politiska studier är det vanligt att resultaten studeras och tolkas efter idealtyper och 

eleganta analysmodeller. Detta är problematiskt dels då dessa modeller kan vara mycket svåra att 

applicera på en imperfekt verklighet men också på grund av att de politiska idealtyperna kräver 

att medborgarna är fullt rationella vilket verkligheten oftast inte tenderar att vara.56 Statsvetaren 

Bo Rothstein är en av dem som studerat implementeringsforskningen och han menar att för att 

undvika detta är det mer väsentligt att studera vad staten egentligen kan göra. Han menar att 

denna typ av forskning tenderar att vara mycket mindre precis och vag i sina teoretiska analyser 

just på grund av att verkligheten är långt ifrån ett idealfall. 

 

Implementeringsforskning handlar i grunden om att undersöka och utvärdera insatser som utförts 

av den offentliga politiken. Implementeringsforskning ställs också inför problemet huruvida det 

är möjligt att generalisera kring det specifika fallet eller inte. Detta för med sig att forskningen 

delar in sig i två typer av analysmodeller. Den första understryker svårigheterna med att 

generalisera kring ett specifikt fall och som framhåller pragmatiska ideal där forskaren vill lyfta 

fram specifika skräddarsydda lösningar.57 Den andra modellen inriktar sig mer mot att 

generalisera kring det specifika fallet och ständigt eftersöka möjligheten till att systematisera. I 

och med detta visar den tillslut att grundfrågeställningen blir allt mer universell.58 Rothstein 

citerar i sin bok, Vad bör staten göra? O´Toole, som menar att inte ens forskarna är överens om 

grunden för implementeringsteori och vilka faktorer som ska vara avgörande. Fortsättningsvis 

menar han också att forskarna i de flesta fall är oense om vad som räknas som ska räknas som en 

framgångsrik implementering.59 

 

Trots dessa svårigheter med att studera implementering har denna forskning bidragit med många 

analysmodeller som kan användas för att analysera kommunal samverkan. Michael Hill och 

Peter Hupe presenterar i boken Implementing public policy, flera teorier om hur politik ska 

                                                
56 Rothstein, Bo (2010). Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. 3. uppl Stockholm: 
SNS förlag. 77 
57 Ibid. 87 
58 Ibid. 87f 
59 Ibid. 88 
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implementeras i offentliga verksamheter. Offentliga verksamheter är enligt de båda författarna 

oftast väldigt olika och två liknade verksamheter kan i praktiken ha olika organisationsstrukturer 

vilket gör att implementeringen av samma regel eller organisationsförändring kan uppfattas och 

utföras annorlunda inom två väldigt likartade verksamheter. 60 

De båda författarna presenterar även forskarna Mazmanian och Sabatiers sex kriterier för 

effektiv implementering. Ett av dessa kriterier innebär att de policyobjekt som ligger till grund 

för en lag måste vara konkreta, eller bidra till att lösa en målkonflikt för att implementering av 

denna lag ska vara önskvärd.61 Det är inte alltid offentligheten har hela makten över en fråga, för 

att lyckas implementera de offentliga målen är det då viktigt att vara öppen och samverka med 

den andra parten. Samtidigt som denna aktör utför driften med staten som garant för det 

aggregerade resultatet.62 

2.4. Kritisk reflektion 
I en uppsats som denna är det alltid viktigt att vara ödmjuk inför sin insats, och att kritiskt 

reflektera kring de teorier som uppsatsen grundar sina slutsatser på är viktigt både ur 

validitetssyfte men också för att i sin helhet stärka uppsatsens vetenskaplighet. I och med att 

teorier om policynätverk tenderar att vara deskriptiva finns det en risk att de inte fullt ut går att 

applicera på verkligheten. Detta gäller även uppsatsens övriga teorier som till största del inte är 

specifikt utformade för vårt undersökningsområde utan istället mer generella teorier om 

kommunala samarbete med undantag för teorin om Samverkan som överlevnadsstrategi från 

CKS. 

 

 

 

 

                                                
60 Hill, Michel. Peter Hupe. (2002) Implementing public policy-Governance in theory and in practice. SAGE 
Publications 162 
61 Ibid. 168 
62 Ibid. 188 
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3. Samtalsintervjuernas resultat 
I följande avsnitt presenteras det resultat som samlats in genom samtalsintervjuer med tidigare 

redovisade respondenter. Resultatet nedan är redovisat under uppsatsens tre frågeställningar för 

att göra det mer överblickbart och lätt analyserat. 

3.1. -Hur har kommunerna samverkat kring driften för de regionala flygplatserna? 

Under 1980-talet handlade samtalen kring flygplatserna om att etablera och bygga en ny 

flygplats i Norsholm, söder om Norrköping, norr om Linköping. Detta projekt implementerades 

aldrig utan förkastades på idéstadiet. Nybyggnationen ansågs vara för kostsam samtidigt som 

framtiden för den svenska flygmarknaden var osäker.63 Att ta beslut om de regionala 

flygplatsernas framtid lämnades till framtida beslutsfattare. Frågan om samverkan var sedan 

inaktuell tills år 2007 då utredning SOU 2007:70 ”Framtidens flygplatser - utveckling av det 

svenska flygplatssystemet” från näringsdepartementet presenterades. Utredarna anser att en 

samverkan mellan Norrköping och Linköping skulle vara önskvärd och föreslår att driften av de 

båda flygplatserna läggs i ett gemensamt bolag. Samtidigt som ägandet av infrastrukturen ligger 

kvar hos de nuvarande ägarna.64 Denna utredning återuppväckte intresset och debatten kring 

flygplatserna, hos både politikerna och allmänheten i regionen. 

 

Den nya debatten resulterade i att Linköpings och Norrköpings kommun tillsammans beställde 

en utredning som till skillnad från den tidigare endast hade fokus på de Östgötska flygplatserna.  

Uppdraget att sammanställa utredningen gavs till LFV Aviation Consulting AB och Aeropol AB 

som år 2011 presenterade sina slutsatser i ”Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland”. 

Utredningen var dels en sammanställning av tidigare forskning om regionala flygplatser, men 

syftade också till att undersöka om det gick att sänka driftkostnaderna om flygplatserna drevs i 

gemensam regi.65 Utredningen inleds med att presentera tre tidigare utredningar, dessa 

utredningar är Flyg för Östergötland-Rapport 2004-10-08, Transek-”Trafikering vid Norrköpings 

flygplats”-2006-12-03 samt Skavsta flygplats 2020-Travelutions AB-2007. Utredningen gör 

utifrån denna tidigare forskning antagandet om att flygmarknaden i Östergötland uppgår till ca 

                                                
63 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland 4 
64 SOU 2007:70 ”Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet” 
65 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. 4 
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972 000 passagerare per år och att 91500 av dessa flyger från Linköpings flygplats respektive 

115 600 från Norrköpings flygplats. 

 

Underlaget visar alltså att det finns en stor potentiell grund för en flygmarknad men att mycket 

av marknadsunderlaget hellre använder sig av flygplatserna Stockholm Skavsta (Nyköping) 285 

000 passagerare och Stockholm Arlanda, 480 000 passagerare. Utredningen visar även på att 

infrastrukturen hos de regionala flygplatserna i Östergötland, Norrköpings flygplats och 

Linköping City Airport, är god och skulle klara av en ökad kundtillförsel.66 Författarna till 

utredningen konstaterar också att det finns divergerande budskap och handlingar från 

flygplatshållare och företrädare för kommunerna vilket leder till oro och osäkerhet för 

flygbolagen. I ett längre perspektiv kan detta försämra flygutbudet i regionen. Utredningens 

slutsatser är att skapa ett gemensamägt bolag och att tillsätta en huvudman med uppgiften att 

ansvara för drift, marknadsföring och kapacitetsbehovsanalyser.67 Ett gemensamägt driftbolag 

skulle minska de årliga driftkostnaderna genom bland annat sammanslagning av de 

administrativa resurserna, gemensamma upphandlingar, gemensam kontinuitetsplanering och 

gemensamt hållen reservkapacitet. Besparingarna av detta beräknas vara kring 10 miljoner 

kronor per år.68 

 

Denna utredning resulterade inte i någon konkret samverkan och de förslag som utredningen 

presenterade har inte implementerats i praktiken mer än att socialdemokraternas kommunalråd i 

Norrköpings kommun, Lars Stjernkvist uttrycker att Norrköping länge har arbetat med att få 

fram ett utökat samarbete mellan städerna. Anledningen till detta var att Stjernkvist anser att två 

så relativt stora städer så pass nära varandra borde samverka för att minska utgifterna av 

offentliga medel samt stärka regionens konkurrenskraft. Stjernkvist delar utredningens slutsatser 

om att båda kommunerna skulle tjäna på ett gemensamägt bolag med gemensamdrift. Dessutom 

tillägger Stjernkvist att Norrköpings kommun har försökt ta små steg framåt i frågan för att 

etablera utökat samarbete men att det varit svårt att gå från ord till handling, då det varit svårt att 

få kontakt med de andra parterna i ett eventuellt samarbete.69 

                                                
66 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. 8 
67 Ibid. 37 
68 Ibid. 38 
69 Intervju 1, Lars Stjernkvist 2015-04-09 
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Lena Micko delar Stjernkvist syn på att utvecklingen i området inte varit speciellt stor sedan 

utredningen presenterades. Men att utredningen gav svar på de frågor som kommunerna 

eftersökte. Trots att kommunerna fick svar på sina frågeställningar togs beslutet att endast 

samarbeta kring marknadsföring och viss drift. Detta beslut togs med motiveringen att 

kommunen inte kan påverka hur marknaden ska agera. Det gemensamägda bolag som 

utredningen föreslog ansåg Linköpings kommun inte skulle gynna kommunen, då de inte delade 

utredningens slutsatser om att ett sådant bolag skulle ge stordriftsfördelar.70 Även Centerpartiets 

Karin Jonsson och Oppositionsrådet för Vänsterpartiet i Norrköping, Mona Olsson delar 

uppfattningen om att inget konkret beslut om ett gemensamt bolag fattades. Jonsson menar att 

det från politiskt håll istället fattades ett beslut om att avvakta och se hur utvecklingen blir när 

Ostlänken byggs och utvecklas i regionen.71 Trots att Olsson säger att utredningen inte mynnade 

ut i något konkret, delar hon inte ovanstående politikers skepsis och är kritiskt till att mer inte 

gjordes efter utredningarna.72 

 

Ingen av kommunerna var nöjda med det resultat som den första utredningen presenterande 

enligt Bergqvist.73 Missnöjdheten resulterade i att inget konkret beslut om en gemensam drift 

togs efter den första utredningen och att de båda kommunerna beställde en ny utredning som de 

hoppades skulle möjliggöra en samverkan. ”Lämpliga verksamheter och organisering av 

samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping” blev namnet på den andra 

utredning som presenterades år 2013. Uppdraget att genomföra utredningen tilldelades den förre 

generaldirektören på SMHI, Hans Sandebring. Utredarens uppdrag var här att sammanställa en 

utredning som tog hänsyn till de resultat och slutsatser som presenterade år 2011 i utredningen 

“Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland”, men även att utforma ett nytt arbetsunderlag.74 

Sandebring anlitande den utomstående konsultfirman Skill för att utföra en 

marknadsundersökning om flygbehovet i Östergötland vilket visade att närheten till flygplatsen 

är näringslivets största behov av de regionala flygplatserna.75 Även denna utredning föreslår ett 

                                                
70 Intervju 7, Lena Micko 2015-04-29 
71 Intervju 3, Karin Jonsson 2015-04-10 
72 Intervju 4, Mona Olsson 2015-04-14 
73 Intervju 5, Fredrik Bergqvist 2015-04-16 
74 Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping. 2 
75 Marknadsundersökning om flygbehov i Östergötland -Norrköpings kommun och Linköpings kommun 
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gemensamt driftbolag bestående i första hand av Norrköpings och Linköpings kommun. Ett nytt 

inslag hos den andra utredningen var att den även föreslog ett samarbete med de mindre 

kommunerna i länet.76 Även om utredarna ansåg att ett samarbete skulle vara önskvärt ur ett 

effektiviseringsperspektiv så är det ett problem att SAAB står som ägare av Linköpings flygplats 

medan kommunen endast äger bolaget som utför driften. Därför måste relationen mellan SAAB 

och Linköpings kommun utredas innan ett samverkansavtal mellan kommunerna kan bli 

verklighet.77 

 

Lena Micko säger att från Linköpings sida handlade den andra utredningen om att förfina vissa 

frågeställningar och få svar på frågor som första utredningen inte gav. Sandebrings utredning gav 

även upphov till att de båda flygplatserna idag har ingått i ett marknadsföringssamarbete.78  

Stjernkvist delar Mickos syn på den andra utredningen och säger att de steg som hittills tagits 

sedan den senaste utredningen 2013 är att etablera ett gemensamt marknadsföringssamarbete där 

de två flygplatserna presenterar sig tillsammans. Dessutom är detta ett viktigt steg i processen 

men att det är ett aningen klent resultat med tanken på slutsatserna i utredningarna. Stjernkvist 

hade gärna sett att kommunerna kommit längre i att etablera en starkare samverkan.79 

Marknadsföringssamarbetet är av informell karaktär och innebär att de båda flygplatserna 

tillsammans marknadsför flyget från Östergötland och delar på montrar vid olika mässor.80  

 

Lindvall delar delvis Mickos och Stjernkvists tankar och säger att kommunerna i andra 

utredningen liksom den första fick svar på många viktiga frågetecken. En av dessa frågor var en 

marknadsundersökning om kundunderlaget.81 Precis som kring den första utredningen och de 

steg som tagit efter den ser respondenter få positiva effekter av den andra utredningen. Olsson 

menar att Hans Sandebring saknade erfarenhet av flygverksamhet vilket var en bidragande orsak 

till att utredningen i stor del repeterade resultatet från den första utredningen och inte har mynnat 

ut i någon konkret samverkan.82 Det har däremot under utredningstiden funnits ett viktigt 

informellt samarbete mellan de båda flygplatserna. Detta samarbete innebär enligt Lejon att 
                                                
76 Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping 12 
77 Ibid. 15 
78 Intervju 7, Lena Micko 2015-04-29 
79 Intervju 1, Lars Stjernkvist 2015-04-09 
80 Linköpings kommun Pressmedelande-Flygsamarbetet Norrköping-Linköping bör fortsätta 
81 Intervju 8, Paul Lindvall 2015-05-04 
82 Intervju 4, Mona Olsson 2015-04-14 
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flygplatserna inte ska konkurrera om samma flygbolag och marknadsandelar då detta på längre 

sikt kan orsaka problem.83 

3.2.-Varför har det varit svårt att etablera ett omfattande samarbete kring flygplatserna? 

Den omfattande samverkan som Sandebring och de andra utredarna föreslår har som presenterats 

i ovanstående kapitel inte implementerats i den dagliga verksamheten.  En av de huvudsakliga 

anledningarna till detta är att det har funnits en misstro mot de slutsatser som visar på att 

kommunerna ska skapa ett gemensamt driftbolag. Lena Micko säger att Linköpings kommun 

ansåg att en samverkan kring ett gemensamt bolag inte skulle gynna kommunen, då de inte anser 

att de slutsatser som utredningarna presenterade är applicerbara i praktiken. Det är inte bara 

Micko som anser att de stordriftsfördelar som utredningen presenterade inte gick att förverkliga i 

praktiken.84 Samtliga politiker från Linköping som har ställt upp i denna intervju har varit enade 

i denna fråga. Moderaten Paul Lindvall menar att de från båda kommunernas sida fick svar på 

vilken kapacitet nuvarande infrastruktur klarar av, men att de inte såg de affärsmässiga vinsterna 

i ett gemensamägt driftbolag som utredningarna visade på. Lindvall tillägger att anledningen till 

att Linköpings kommun inte såg vad de tjänade på att ha ett gemensamt driftbolag var att all 

personal som i dagsläget finns till förfogande behövs på de båda flygplatserna, även vid en 

samverkan av flygplatserna.85 Karin Jonsson delar Lindvalls åsikter och slår fast att marknaden 

har sagt sitt, det är Linköpings flygplats som gäller och det är något som tjänstemän och politiker 

måste acceptera. Jonsson anser att kommunerna kom fram till att de inte skulle tjäna så mycket 

pengar på ett samarbete, det är redan en liten stab som sitter vid flygplatserna.86 

 

Olsson menar att samverkan mellan städerna fungerar bra när politikerna skärper sig men att 

konflikten mellan städerna på något sätt sitter i ryggraden, residensstaden Linköping respektive 

arbetarstaden Norrköping. Olsson framför även åsikten att det har varit svårt att få till ett konkret 

samarbete med Linköping vilket har resulterat i att de förutom marknadsföringssamverkan inte 

varit överens om någon övrig samverkan. Från kommunerna sida har den enda interaktionen 

skett genom den så kallade Huskvarnagruppen vilket innebär att företrädare för kommunerna 

Norrköping och Linköping träffats en gång per år för att diskutera kommunal samverkan. Första 
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träffen hölls i Huskvarna, vilket också gav namn till gruppen. Andra träffen hölls utomlands, i 

Skottland, där var planen att studera det lyckade samarbetet mellan städerna Glasgow och 

Edinburgh. Olsson vittnar om att den Östgötska delegationen väl där möttes av den bistra 

sanningen att samverkan mellan de Skotska städerna inte heller var speciellt funktionellt utan 

omgärdades av stora problem, precis om den egna relationen med Linköping.87 

 

Till skillnad från politikerna i Linköping och Norrköping så är Camilla Lejon mycket mer öppet 

kritiskt mot utredningarnas resultat. Lejon anser att utredningen till stor del är felaktig och 

presenterar slutsatser som är inkorrekta. Antagandet om att kommunerna skulle tjäna på att ha ett 

gemensamt driftbolag för de båda flygplatserna var felaktigt enligt Lejon då flygplatserna idag 

redan är så slimmade som organisationer. De stordriftsfördelar som utredningarna säger att ett 

samarbete skulle ge upphov till existerar därför inte i realiteten.88  Marie Torstensson, VD och 

verksamhetschef på Norrköpings flygplats menar likt Lejon att utredningen var felaktig. Så länge 

de båda flygplatsernas organisationer ser ut som de gör finns det ingen anledning till att 

samverka kring drift. Flygplatserna är idag för olika när det kommer till struktur, Norrköpings 

flygplats sköter hela sin verksamhet samtidigt som Linköping City Airport endast har hand om 

sina lokaler och SAAB sköter infrastrukturen runt om. Dessutom tillägger Torstensson att 

flygplatserna är så regelstyrda från tillsynsmyndigheten transportstyrelsen att en 

sammanslagning inte hade varit effektiv, det hade kostat mer för organisationen att slå ihop 

verksamheterna.89 

 

Bergqvist tillägger att kommunerna från början inte trodde på de resultat som utredningarna 

presenterade. Samtidigt fanns det inte något egenvärde i själva samarbetet då det redan finns två 

fungerade organisationer som sköter driften. Dessutom anser Bergqvist att det måste visas 

respekt för att de båda kommunerna valt att arbeta med olika bolagsstrukturer. Linköping 

kommun har ett samarbete med SAAB och de skulle därmed inte tjäna något på ett samarbete 

vilket har försvårat ett potentiellt samarbete mellan kommunerna.90 Partikollegan Päivi 

Johansson delar Bergqvists åsikter och tillägger att en granskning av utredningen visar att det är 
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inom få områden som kommunerna via ett gemensamt driftbolag verkligen skulle få de 

stordriftsfördelar som presenterades. Johansson är överraskad att Lars Stjernkvist och 

Norrköpings kommun tog kontakt med Linköping för att föreslå ett samarbete trots att det fanns 

en klar kännedom om utredningens fel och brister. Samtidigt som det var uppenbart att detta 

initiativ inte skulle accepteras av politikerna i Linköping som enligt Johansson inte var 

intresserade av en samverkan då de är nöjda med den rådande situationen för flygplatsen i 

Linköping.91 

 

Det existerande marknadsföringssamarbete som tidigare presenterades i föreliggande uppsats är 

inte lika omfattande som det förslag som presenterades i de båda utredningarnas slutsatser.  

Dock är alla deltagande politiker i denna rapport överens om att en marknadsföringssamverkan 

har etablerats mellan de båda flygplatserna. Men respondenterna har olika uppfattning om 

resultaten av samverkan. Stjernkvist menar att han som representant för en av ägarparterna har 

försökt att driva frågan om en utökad samverkan. Trots detta samarbetar flygplatserna endast 

idag kring att presentera sig tillsammans vilket är ett alldeles för dåligt resultat enligt Stjernkvist, 

då en utökad samverkan skulle vara lönsamt för båda kommunerna.92 Micko delar Stjernkvist 

bild om att det vid flera tillfällen har existerat samtal mellan kommunerna men att dessa inte har 

resulterat i något mer konkret än det existerande marknadsföringssamarbete. Det har funnits 

svårigheter från båda kommunstyrelser att ta initiativ till ett mer fördjupat samarbetet.93 

 

Utfallen av marknadsföringssamverkan har varit varierade enligt Lindvall då Norrköping vid 

några tillfällen handlat oaktsamt. Ett sådant tillfälle var när Linköpings kommun knöt till sig 

flygbolaget KLM, då började det genast jobbas i Norrköping för att upprätta ett samarbete med 

en konkurrent till KLM.94 

 

Men det finns även en bild av den rådande samverkan som tillräcklig och att resultatet av den har 

varit god. Jonsson menar att samverkan mellan flygplatserna har stått stilla förutom ett visst 

samarbete när landningsbanan asfalterades om på Linköping City Airport, en samverkan som 
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fungerade bra. Samtidigt som ett marknadsföringssamarbete där flygplatserna gör reklam för att 

flyga från regionen har uppvisat positiva resultat.95 Bergqvist har liknande åsikter och säger att 

det inte har funnits något stort samarbete mellan kommunerna. Men att det marknadssamarbete 

som tidigare presenterades har fördjupats något efter att de två utredningar gjordes. Det ökade 

samarbetet hade troligtvis skett även om inte utredningarna föreslagit detta då det länge varit 

uppenbart för båda kommunerna att en gemensam marknadsföring av regionen skulle vara 

gynnsamt.96 

 

Ett utökat samarbete om gemensam marknadsföring av de enskilda flyglinjerna är inte aktuellt 

enligt Lejon då de flygbolag som finns i Linköping ser de Norrköpingsbaserade bolagen som 

konkurrenter. Samtidigt som det samarbete som finns kring marknadsföring är bra då båda 

kommunerna sprider budskapet om att flyga från regionen. Men det mer omfattande 

marknadsföringssamarbete som utredningarna föreslår är baserat på okunskap om 

organisationernas utformning. Marknaden och flygoperatörerna som verkar vid de olika 

flygplatserna skulle inte gå med på att vara med i samma kampanjer som konkurrerande 

flygbolag.97  

 

Flygplatser idag gör gemensamma upphandlingar genom SRF, Sveriges regionala flygplatser, 

vilket är en organisation för Sveriges icke-statliga flygplatser bestående av 37 stycken 

flygplatser.98 Torstensson är nöjd med att Norrköpings flygplats samverkar med de andra 

flygplatserna i SRF, men tillägger att den flygplats som Norrköping har minst samarbete med är 

Linköping. Detta beror på att organisationsförhållanden är så pass olika därför finns det ingen 

anledning att samverka utöver det idag existerande marknadssamarbetet.99 

 

3.3. -Hur ser framtiden ut för de regionala flygplatser i Östergötland? 

Framtiden för samverkan mellan Norrköping och Linköpings kommun i frågor om regionala 

flygplatser i Östergötland ser oviss ut, än så länge finns det inte några konkreta beslut utifrån de 
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två framtagna utredningarna i frågan. Östergötland som region står inför stora 

infrastrukturförändringar i och med den efterlängtade Ostlänken. Ostlänken förväntas bli en 

toppmodern tåglinje från Linköpings i Söder till Järna (Stockholm) i Norr med byggstart 2017-

2021 och som förväntas vara redo för trafik 2028.100 

 

Det råder konsensus bland samtliga respondenter som deltagit i denna rapport att flygplatserna 

behövs och att en nedläggning inom de närmaste åren är otänkbar. Samtliga respondenter 

förutom Stjernkvist är även överens om att en sammanslagning av flygplatsverksamheterna till 

ett gemensamt driftbolag inte kommer att ske under nuvarande förutsättningar. 

 

Varför ska då flygplatserna existera i sin nuvarande form? Det beror på det som tidigare 

nämndes i resultatet kring de stordriftsfördelar som utredningarna presenterade ses omöjliga att 

implementera i verkligheten. Dock finns det även andra anledningar till att flygplatserna ska 

finnas kvar. Stjernkvist säger att det finns ett stort stöd från invånarna i Norrköpings kommun att 

behålla sin flygplats. Då det ingår i självbilden som en storstad men också i profilen som 

Norrköping som ett fungerande transportnav med välfungerande väg, tåg, vatten och 

flygförbindelser.101 De båda Moderata politikerna från Norrköping, Johansson och Bergqvist 

menar att flygplatserna är politisk försvarbara då de står för ca femtio procent av sina kostnader. 

Resterande femtio procent kommer från kommunerna men eftersom detta är en så låg summa 

kan det försvaras för skattebetalarna.102 Bergqvist tillägger att kostnaderna för de båda 

flygplatserna kan försvaras politiskt då de behövs inte bara för passagerarflyg utan även för 

beredskap, då både ambulans och räddningsflyg behöver flygplatser i Östergötland. Dessutom så 

är de kostnader som flygplatserna innebär för kommunerna inte så stora i jämförelse med de 

kostnader som lokaltrafiken för med sig.  Dessa aspekter som det enligt Bergqvist pratas alltför 

lite om gör att det i framtiden finns utrymme att fortsätta driva de två flygplatserna i länet 

separat.103 Linköpings verksamhet kan enligt Lindvall försvaras då Linköping har utvecklat en 
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produkt som marknaden har uppskattat. Samtidigt som reguljärtrafiken passar Linköpings 

utveckling på näringslivsområdet bra.104 

 

Jonsson ser på längre sikt ett Sverige där tågen ska ta över en stor del av marknaden när det 

kommer till resande. När Ostlänken utvecklas och det både blir enklare och snabbare att resa 

med tåg kommer flera tycka att det är bekvämare med tåg. Jonsson tror också att det kommer bli 

en svängning delvis på grund av miljöskäl men också på grund av att det i och med nya 

spårvägar kommer vara enklare och snabbare att ta sig till Kastrup eller Arlanda. Betydelse för 

Norrköpings och Linköpings flygplats kommer då att minska vilket gör att ett nytt beslut om 

verksamheterna måste fattas.105 

 

Det är inte bara Jonsson som anser att färdigställandet av Ostlänken kommer att ha betydelse för 

flygplatserna i regionen. Micko är tydlig med att projektet kring Ostlänken inte är något försök 

från politikerna att lägga locket på kring frågan om de regionala flygplatserna. Hon menar istället 

att tanken är att de två trafikslagen ska komplettera varandra på ett bra sätt vilket kommer stärka 

regionens infrastruktur.106 Stjernkvist tillägger att det finns risk att byggandet av Ostlänken kan 

skapa vinnare och förlorare i frågan om flygplatserna. För att undvika ett scenario där en part 

tvingas slås ut så är det viktigt att utöka samverkan mellan flygplatserna. Då konkurrenstrycket 

kommer öka på de regionala flygplatserna och som små aktörer kommer det bli tufft.107 

 

Lindvall delar inte Stjernkvists och Jonsson farhågor om att Ostlänken kan bli en konkurrent till 

flygplatserna. Han ser istället Ostlänken som en viktig del i transportutbudet och tror inte att den 

kommer hota det regionala flyget från Linköping. Lindvall tillägger att näringslivet vill ut i 

världen snabbt och det kan vi erbjuda dem här som det ser ut idag.108 

 

Flera av respondenterna är överens om att det finns individuella utvecklingsmöjligheter för de 

två flygplatserna. En av dessa är Johansson som menar att det i Norrköping finns möjlighet att 

utveckla både det redan existerande charterflyget men även privat och fraktflyg. Speciellt om 
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Bromma flygplats kommer läggas ner som idag har en stor del av privatflygmarknaden. 

Dessutom så finns det möjligheter enligt Johansson för både Linköpings och Norrköpings 

flygplats att utveckla affärsmöjligheterna runt om och på själva flygplatsen.109 Lejon anser att 

Linköpings flygplats har möjlighet att utvecklas genom att det finns en möjlighet för FlygMex att 

äga och driva landningsbanan själva, något som idag utreds.110 

 

Micko är kritiskt till att de regionala flygplatserna inte längre får något statligt stöd och därför 

tvingas konkurrera med Swedaviaägda Arlanda flygplatsen som erhåller statligt stöd. Micko 

hoppas på en förändring när det kommer till hur staten ser på sitt nationella ansvar att stödja hela 

landets infrastruktur111 Liknande tankar finns hos Lindvall som säger att det talas mycket från 

statligt håll om näringsliv och innovationer, men att i realiteten satsar staten inte tillräckligt i 

statsbudgeten på flyginfrastrukturen i Sverige. Han anser att det är märkligt då det inte går att 

åka tåg till världens nya växande marknader såsom Asien och Sydamerika, det behövs därför 

statligt stöd till de regionala flygplatserna.112 

 

Dessa tankar delas av Torstensson som också anser att det är negativt att staten avsagt sig 

ansvaret för de flygplatser som inte är lönsamma till skillnad från andra länder. Till exempel har 

Danmark sålt ut sin framgångsrika huvudflygplats Kastrup för att istället subventionera sina 

mindre lönsamma flygplatser runt om i landet. Torstensson menar att statliga Swedavia förra året 

gjorde en vinst på ca 1 miljard samtidigt och att de mindre flygplatserna i SRF tillsammans 

gjorde en förlust på nästan 300 miljoner. Skulle staten istället ta en del av vinsten från Swedavia 

för att finansiera de icke-statliga flygplatserna skulle de ändå göra en stor vinst.113 
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4. Analys av utebliven flygplatssamverkan 
I detta kapitel presenteras uppsatsens analys, analysen utgår från uppsatsen teoribildande kapitel 

vilket sedan appliceras på det insamlade empiriska materialet som redovisades i föregående 

kapitel. Analysen presenteras under fem avsnitt som alla berör olika forskningsområden. 

Tillsammans skapar dessa en förståelse av problematiken kring att etablera en samverkan. 

4.1. Avsaknad av konsensus 
Något som är genomgående i alla respondentintervjuer är hur det finns en stark avsaknad av 

konsensus kring det gemensamma driftbolaget. Från Norrköpings kommuns sida har det funnits 

ett intresse att samverka kring de regionala flygplatserna men politikerna i Linköpings kommun 

inte har varit lika intresserade av att samverka kring slutsatserna angående driftbolag som de två 

utredningarna förslog. Intresset från Norrköpings sida har inte varit politiskt förankrat i alla 

partierna, utan frågan har främst drivits av Socialdemokraterna och Lars Stjernkvist. När det 

gäller de verkställande direktörerna för vardera regionala flygplatsen framgår det tydligt att 

vaken Lejon eller Torstensson håller med om utredningarnas slutsatser om gemensamt driftbolag 

på grund av nuvarande ägarstrukturer. Precis som teorin angående policynätverk som Keith G 

Provan och Patrik Kenis skriver i sin avhandling ”Modes of Network Governance: Structure, 

Management, and Effectiveness” handlar samverkan till stor del om att stifta gemensamma mål 

som samtliga parter ska arbeta för att nå, det krävs alltså en konsensusanpassning av parternas 

preferenser för att samverkan ska vara möjlig.114  

 

När CKS i sin rapport “Samverkan som överlevnadsstrategi” undersökte vad som krävdes för att 

samverkan mellan de Östgötska kommunerna skulle uppstå presenterade de slutsatsen att 

eftersom samverkan inte är något obligatoriskt så krävs det att alla parter ser fördelar för att en 

samverkan ska uppstå.115 Detta är den huvudsakliga faktorn till att ett samarbete inte blivit av då 

det från Linköpings sida inte funnits ett intresse på grund av att de inte sett vad som finns att 

tjäna på det samt att det endast har funnits ett parti i Norrköping som har valt att aktivt driva 

frågan.116 
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Är det så att en av parterna avviker från målet blir samverkan ineffektiv eller om projektet är i 

startgroparna finns det stor risk för att projektet inte blir av överhuvudtaget. I situationen mellan 

Norrköping och Linköpings kommun framkommer det att det är det senare som är fallet. 

Planerna med ett gemensamt driftbolag lades ner redan innan det hade påbörjats något. 

4.2. Avsaknad av stordriftsfördelar 
Grundtanken med att beställa utredningarna i frågan om framtiden för de regionala flygplatserna 

var att se möjligheter till effektivisering av driften. Det fanns från kommunernas sida intresse att 

utveckla flygplatserna för att öka regionens konkurrenskraft.117 Markus Gossas menar i sin bok 

Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning att en anledning till att olika parter samverkar 

är för att skapa stordriftsfördelar, en eftersträvan att tillhandahålla samma tjänst i regionen men 

att specialisera sig inom kommunen. Genom en sådan specialisering kan den enskilda 

kommunen sänka sina kostnader men medborgarna i regionen erhåller samma kvalitet på 

kommunernas tjänster/service.118 De båda utredningarna som har presenterats för Norrköping 

och Linköpings kommun har visat att ett gemensamt driftbolag skulle skapa sådana fördelar men 

ändå har inte ett gemensamt bolag skapats.119 Det råder konsensus bland respondenterna i denna 

rapport med undantag för Lars Stjernkvist om att de besparingar som utredarna föreslår inte är 

uppnåbara i verkligheten.120 Den respondent som var mest kritisk till de förslag som 

utredningarna presenterade var VD på Linköpings flygplats Camilla Lejon. Lejon sa att den 

organisation som flygplatserna har idag redan är så liten att de inte går att göra några besparingar 

om de ska uppfylla de lagar som reglerar svenska flygplatser.121 

 

Flera respondenter, bland annat Camilla Lejon, Fredrik Bergqvist och Marie Torstensson menar 

också att utredningarnas teser om stordriftsfördelar och utökade konkurrensfördelar gentemot 

flygoperatörerna etc. i förhandlingar är felaktiga då både Norrköpings flygplats och Linköping 

                                                
117 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland 4 och Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan 
mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping 2 
118 Gossas Markus Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning. 97  
119 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland 39 och Lämpliga verksamheter och organisering av samverkan 
mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping 14 
120 Intervju 1, Lars Stjernkvist 2015-04-09 
121 Intervju 2, Camilla Lejon 2015-04-09 
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City Airport är del av SRF.122 Det är självklart att 37 flygplatser drar större nytta av 

stordriftsfördelar än vad två flygplatser kan göra tillsammans. Just detta är intressant vilket i en 

förlänging betyder att utredningarna som gjordes till stor del föreslog felaktiga slutsatser. Alltså 

kan det vara på sin plats att revidera resterande slutsatser och det tillvägagångsättet dessa 

slutsatser fastslog. Var de två utredningarna symbolhandlingar från kommunerna som många 

respondenter vittnar om finns det utrymme för en ny utredning som kan fastslå framtiden för 

flygplatserna där ett gemensamt driftbolag inte är ett alternativ. 

4.3. Implementering - enkelt i teorin, svårt i praktiken 
Det har visat sig att kommunerna på kort sikt planerar att driva sina egna verksamheter separat. 

Implementeringsteori kan användas som en del för att besvara varför både Norrköping och 

Linköpings kommun valt att fortsätta driva verksamheterna separat. Precis som Michell Hill och 

Peter Hupe beskriver så kan olikheter inom samma typ av verksamhet försvåra 

implementeringen av beslut.123 Olikheten mellan verksamheterna har uppmärksammats av flera 

respondenter som en faktor till att ett samarbete inte är möjligt. Bergqvist säger att det måste 

finnas respekt för att de båda kommunerna valt att arbeta utefter olika bolagsstrukturer, vilket i 

praktiken omöjliggör ett samarbete.124 Torstensson tillägger att Norrköping Airport AB ansvarar 

för hela driften av flygplatsverksamheten i Norrköping. Ett samarbete försvåras av att driften i 

Linköping är delad mellan det kommunala bolaget och SAAB. 125 

 

Precis som Torstensson och Bergqvist säger är utredningarnas slutsatser ouppnåbara i praktiken. 

Utredningarnas slutsatser bygger på generella resonemang om stordriftsfördelar vilka inte går att 

tillämpa på den nuvarande strukturen hos de två flygplatserna. Enligt Bo Rothstein finns det två 

sätt att genomföra en implementering. Den första av dessa är att försöka skapa och använda 

generella modeller och teorier, vilket utredarna valde att göra. De skulle istället tillämpat 

metoden att formulera så konkreta implementeringsåtgärder som möjligt och undersökt de 

enskilda organisationerna mer noggrant för att kunna föreslå mer skräddarsydda lösningar.126 

                                                
122 Sveriges regionala flygplatser, Om oss. 
123 Hill, Michel. Peter Hupe. (2002) Implementing public policy-Governance in theory and in practice. SAGE 
Publications 162 
124 Intervju 5, Fredrik Bergqvist 2015-04-16 
125 Intervju 9, Marie Torstensson 2015-05-07 
126 Rothstein, Bo (2010). Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. 3. uppl. Stockholm: 
SNS förlag. 87 



33 

 

Att organisationsstrukturen skiljer sig åt är inte den enda faktor som försvårar implementeringen 

av det samarbete som utredningarna föreslår. I boken Implementing public policy presenteras 

flera faktorer som kan försvåra implementeringen av ett beslut. En av dessa är när det finns en 

icke-statlig aktör inblandad. De offentliga organisationerna måste samverka med denna aktör, 

samtidigt som aktörerna i denna samverkan styrs av olika regelverk och har olika mål.127 

Bergqvist menar att SAABs samarbete med Linköpings kommun har omöjliggjort ett samarbete 

då de inte ser en samverkan med Norrköping som gynnsam.128 

 

Implementeringsforskningen fokuserar inte bara på komplicerade bolags och ägarstrukturer, utan 

den bidrar även med mer mindre komplicerad forskning. Ett av de viktigaste och mest 

grundläggande kriterierna för implementering är att det beslut som ska implementeras ska lösa 

en eventuell konflikt.129 Som tidigare redovisats i resultatet så anser flera av respondenterna att 

en sådan konflikt endast är imaginär. Karin Jonsson menar att marknaden redan har avgjort då 

Linköping i dag är den större flygplatsen vilket gör att det inte finns en konflikt där ett samarbete 

skulle vara en lönsam lösning.130 En liknande tanke framförs av Camilla Lejon, de 

stordriftsfördelar som skulle utgöra denna konflikt tillgodogörs redan via SRFs upphandlingar.131 

Päivi Johansson menar en konflikt där lösningen skulle vara ett gemensamt driftbolag inte 

existerar då de kostnader som kommunerna idag har för flygplatserna är politiskt försvarbara.132 

4.4. Tillit 
I avhandlingen Modes of Network Governance: Structure, av Keith G Provan och Patrik Kenis är 

förtroende och tillit en av de fyra obligatoriska faktorerna för att ett samarbete eller ett 

policynätverk ska etableras mellan två eller flera parter.133 Det har i denna fråga saknats 

förtroende för den andra kommunen, Lindvall säger att Norrköping ibland har uttryckt sig 

                                                
127 Hill, Michel. Peter Hupe. (2002) Implementing public policy-Governance in theory and in practice. SAGE 
Publications 188 
128 Intervju 5, Fredrik Bergqvist 2015-04-16 
129  Hill, Michel. Peter Hupe. (2002) Implementing public policy-Governance in theory and in practice. SAGE 
Publications 168 
130 Intervju 3, Karin Jonsson 2015-04-10 
131 Intervju 2, Camilla Lejon 2015-04-09 
132 Intervju 6, Päivi Johansson 2015-04-21 
133 Provan, K.G. and Kenis, P. 2008. Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. 
Journal of Public Administration Research and Theory, 237ff 
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klumpigt i en av sina marknadsföringskampanjer.134 Ett liknande budskap presenteras av 

Stjernkvist som säger att det har funnits en rädsla för att bli en förlorare i ett eventuellt 

samarbete.135 Avsaknaden av tillit för den andra kommunen har haft betydelse för att ett större 

samarbete inte har existerar idag. 

 

Många respondenter säger att de känner att staten har brustit i sitt ansvar gentemot de regionala 

flygplatserna. Lindvall tycker att staten har abdikerat från sitt ansvarsområde att utveckla hela 

Sveriges infrastruktur och möjlighet för regionen att utvecklas.136 Torstensson fortsätter i samma 

spår när hon menar att Sverige skiljer sig från andra länder när det gäller policy för flygplatser. 

Sverige har avsagt sig ansvaret för de olönsamma flygplatserna samtidigt som staten behåller de 

inkomstbringande flygplatserna, i Danmark har staten gjort det omvända.137 Det är tydligt att 

respondenter från både Norrköping och Linköpings kommun har tappat en viss tillit när det 

kommer till statens ansvarområden. 

4.5. Kommunala identiteter 
Även fast frågan om ett samarbete mellan de två kommunerna inte varit en aktuell valfråga i 

2014 års kommunalval i någon av kommunerna så är det en fråga som politiker från båda 

kommunerna varit rädda att framstå som förlorare i. I CKS rapporten ”Samverkan som 

överlevnadsstrategi? ”presenteras en teori om kommunala identiteter som stämmer väl in på 

resultatet i denna rapport. CKS säger i sin rapport att det är viktigt för båda Norrköpings och 

Linköpings kommun att ha en flygplats då detta är en del av kommunernas identitet.138 Denna 

teori bekräftades av Lars Stjernkvist som säger att Norrköpings flygplats är viktig för 

Norrköpings identitet som transportstad.139 

 

Kommunala identiteter och förutfattade meningar kan också vara ett bekymmer för samverkan 

mellan kommunerna. Traditionellt har Norrköping och Linköping helt olika historia när det 

kommer till politiska ideologier och verksamheter som bedrivits i kommunerna. Detta är något 

                                                
134  Intervju 8, Paul Lindvall 2015-05-04 
135  Intervju 1, Lars Stjernkvist 2015-04-09 
136  Intervju 8, Paul Lindvall 2015-05-04 
137  Intervju 9, Marie Torstensson 2015-05-07 
138 Jonsson Leif & Rosander Monica Samverkan som överlevnadsstrategi? En sammanställning av betydelsefulla 
förhållanden för kommunal samverkan CKS 2006:7 
139  Intervju 1, Lars Stjernkvist 2015-04-09 
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som kommunalrådet för vänsterpartiet i Norrköping, Mona Olsson håller med om. Skillnaderna 

ligger i att residensstaden Linköping och arbetarstaden Norrköping under de senaste decennierna 

haft väldigt olika utveckling.140 Dock har kommunerna försökt hitta områden där det är lönsamt 

att samarbeta, ett av dessa försök var ett studiebesök i Skottland som inte gav de resultat som 

kommunerna hoppades på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
140  Intervju 4, Mona Olsson 2015-04-14 
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5. Slutsatser 
-Hur har kommunerna samverkat kring driften för de regionala flygplatserna? 

Denna uppsats har visat på de svårigheter som finns med samverkan mellan kommunerna 

Norrköping och Linköping. Kommunerna gick samman för att beställa två utredningar i frågan 

om de regionala flygplatsernas framtid men sedan 2013 har det inte varit någon utveckling i 

frågan. Kommunstyrelserna från vardera kommunen träffas också en gång per år för att diskutera 

frågan om sammarbete. Det gemensamma driftbolaget har diskuterats internt i varje kommun 

och kontakt har sedan tagits för att diskutera frågan med den andra parten. Dessa samtal har inte 

resulterat i något mer utöver ett informellt marknadsföringsavtal. 

 

-Varför har det varit svårt att etablera ett omfattande samarbete kring flygplatserna? 

Den huvudsakliga anledningen till att ett samarbete inte har inletts är att de samarbetsformer som 

föreslogs i utredningarna i praktiken visade sig omöjliga att implementera då flygplatsernas 

respektive organisationer redan är små och effektiva. Därtill visade det sig att driftbolaget också i 

praktiken var omöjligt att grunda då flygplatserna idag har olika organisationsstrukturer. 

Resultatet visar att det var främst politiker och tjänstemän från Linköpings kommun som varit 

missnöjda med de två utredningarna och deras slutsatser om ett gemensamt driftbolag. Politiker 

från Linköpings kommun såg inte vad som fanns att tjäna på att samverka när deras flygplats 

idag har en positiv utveckling och tillför mycket till stadens näringsliv. Flygplatserna är även en 

viktig del av den kommunala identiteten vilket har skapat en brist på tillit då ingen av 

kommunerna vill framstå som förloraren av samarbetet. 

 

-Hur ser framtiden ut för de regionala flygplatser i Östergötland? 

Det är tydligt att det inte tagits några steg från någon av parterna i frågan om samverkan kring de 

regionala flygplatserna, det råder en viss förvirring kring utredningarna och på kort sikt finns det 

beslut om att fortsätta driva flygplatserna som de ser ut i dagsläget. Det finns även ett informellt 

marknadsföringssamarbete för att marknadsföra Östergötland som en bra region att flyga från. 

Framtiden för frågan om de regionala flygplatserna ur ett politiskt perspektiv ser också den oviss 

ut då respektive flygplats framtid enligt våra respondenter inte var någon het fråga från 

medborgarna i senaste valet 2014. Flera respondenter i studien vittnar också om hur de uppfattar 

flygmarknaden som mycket osäker och föränderlig vilket gör att det är omöjligt att säkert 
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förutspå framtiden för Norrköpings Flygplats och Linköping City Airport. Något som dock är 

säkert är att ett gemensamt driftbolag för flygplatserna inte kommer att bli av inom den närmsta 

framtiden. 

5.1. Förslag till vidare forskning 
Frågan om kommunens policyhantering och graden av implementering är en mycket viktig fråga 

att utreda. Inte minst på grund av att det är en viktig demokratisk fråga att den offentliga 

verksamheten inte oaktsamt använder offentliga medel eller implementerar kommunala 

satsningar som inte generar någon avkastning. I och med arbetet med denna uppsats har vi 

upptäckt att det behövs mer forskning och utredningar inom detta område.  Dessa områden är 

initiativet, genomförandet och framtiden för det nuvarande räddningstjänstsamarbetet mellan 

Norrköping, Linköpings kommun samt några mindre kommuner i regionen.141 

 

Ett område som denna rapport inte helt besvarat är varför den andra utredningen ”Lämpliga 

verksamheter och organisering av samverkan mellan flygplatserna i Linköping och Norrköping” 

gjord av Hans Sandebring tillsattes. Den gav samma resultat som den föregående utredningen 

samtidigt som den tillsattes mindre än 2 år efter den första utredningen. Vidare forskning skulle 

kunna vara att undersöka varför denna utredning tillsattes, varför den gavs liknande direktiv som 

tidigare utredningar och vad som förväntades av utredningen. 

5.2. Avslutande diskussion 
Resultatet i denna uppsats visar på den inneboende problematiken kring implementering samt de 

eventuella svårigheter som tillkommer när två stora parter gör försök till samverkan inom 

komplexa frågor. Författarna till denna uppsats anser att uppsatsens syfte är uppnått i och med 

den presenterade teorin, resultat samt efterföljande analys och diskussion. Det egna framtagna 

empiriska materialet har givit oss och läsaren en tydlig bild över fenomenet kring de regionala 

flygplatserna i Östergötland men också visat på avigheten i ett samarbete och hur det påverkar 

relationen mellan kommunerna i Sveriges fjärde storstadsregion. 

 

Vi är medvetna om att det är fler politiker från Norrköping än Linköping som medverkar i denna 

rapport, vi tog i början av detta arbete kontakt med lika många politiker från Norrköpings och 

                                                
141 Räddningstjänsten Östra Götaland, Om oss. 
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Linköpings kommun. Att fler politiker från Norrköpings kommun medverkar beror på att de har 

varit villiga att bli intervjuade och medverka i denna rapport. 
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Bilagor: 
Bilaga 1 är intervjuguiden som användes under intervjuerna med respondenterna. Önskar man 

som läsare att få ut samtliga intervjuguider med transkriberade svar från respondenter är detta 

möjligt efter kontakt med uppsatsens författare. 

 

Bilaga 2 är det brevet som mejlades ut till samtliga respondenter i denna uppsats. Mejlet var 

första kontakten med samtliga svarande. 

Bilaga 1: Intervjuguide  

 

Tema 1: Presentation av intervjuobjekt 

Vad gör du nu (vilken är din huvudsakliga sysselsättning)? 

-Hur skulle du definiera dina arbetsuppgifter? 

-Hur länge har du arbetat med detta? 

-Hur kom det sig att du valde att arbeta med detta? 

 

Tema 2: Flygplatser 

Redogör för hur du ser på den svenska flygmarknaden idag?  

-På vilket sätt har flygplatsernas förutsättningar förändrats över åren? 

-Hur har Norrköpings flygplats förändrats över de senaste åren? 

-Hur har Linköping City Airport förändrats över de senaste åren? 

 

Tema 3: Regionala flygplatser 

Hur ser du på framtiden för regionala flygplatser?  

-Finns det plats för två flygplatser inom 5 mils radie? 

-Har ni nära samarbete med andra aktörer i frågan? 

 

Tema 4: Utredningar 

Norrköping och Linköpings kommun har tillsammans beställt två utredningar i frågan regionala 

flygplatser och slutsatsen har båda gångerna blivit att en gemensamtägd flygplats skulle vara 

positivt för utvecklingen. 
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-Vilka steg har tagits från er sida sedan den senaste utredningen lades fram 2013? 

-Hur ser framtiden ut för ett eventuellt samarbete?  

 

Tema 5: Avslutande fråga 

Finns det några ytterligare frågor som du anser att vi missat att ta upp? 

-Med dina erfarenheter från den position du har idag, vad anser du personligen bör göras för att 

öka flygplatsernas möjligheter till att överleva? 

-Vem skulle du rekommendera att vi intervjuar i frågan? 
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Bilaga 2. Mejl till respondenterna 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser politices kandidatporgrammet på Linköpings universitet, just nu 

skriver vi vår C-uppsats angående samarbetet mellan Norrköping och Linköpings kommun 

angående de två regionala flygplatserna. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur arbetet 

mellan kommunerna har sätt ut över tid, efter de två utredningarna i frågan samt utreda framtida 

framsteg i frågan om en gemensam drift av flygplatserna. 

 

Vi är intresserade att få en intervju med dig då vi tror att du besitter stor kunskap i ämnet och har 

haft insyn i arbetsprocessen. Intervjuerna kommer vara samtalsintervjuer där du svarar på 

frågorna som respondent. 

 

Vi ser helst att vi kan träffas och utför intervjuerna men finns inte möjlighet till detta är vi även 

öppna för telefon och i sista hand mejlintervju. 

 

Kontaktinformation till vår handledare Bo Persson: bo.persson@liu.se 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänlig hälsning, 

Olof Gunnarson & Gustav Roos 

Gusro929@student.liu.se 

0707-XXX XXX           0703-XXX XXX 


