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Sammanfattning  
 

Svenska kommuner har sedan länge samverkat med varandra men det har skett en ökning 

av samverkan under de senaste åren. Syftet med denna undersökning var att kartlägga 

nätverket mellan Norrbottens läns kommuner, men även se hur dessa kommuner 

samverkar med varandra, med landsting, med kommuner i andra län och utanför Sverige. 

Teorier som ligger till grund för denna studie är nätverks- och samverkansteorier. 

Enkätundersökningen visade att det finns stor variation i hur många samverkans 

relationer kommunerna i Norrbottens län har. Främsta syftet till samverkan är att få en 

starkare region och därmed öka attraktionskraften i norr. Kommunernas flexibilitet har 

ökat och deras val av samverkanspartner anpassas efter varje tid och fråga. Det har visat 

sig att det är vanligast att kommunerna samverkar inom sitt eget verksamhetsområde med 

sina grannkommuner. Men ibland är de tvungna att söka sig utanför länsgränsen för att 

hitta lämplig samverkanspartner. De flesta kommuner i Norrbottens län har relationer 

med nordiska länder, i många fall är det med grannkommuner eller vänorter. Det är inte 

bara kommunerna som bildar nätverk utan även olika yrkeskategorier. Personalnätverk 

bildas för erfarenhetsutbyte och är något som förekommer i alla kommuner, men andelen 

som ingår i ett sådant nätverk skiljer sig åt beroende på kommunstorlek. Kommunerna 

samverkar inte bara med varandra utan också med landstinget. Beroende på vilken 

verksamhet man driver varierar graden av denna samverkan. 
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Abstract 

 
The aim of this study is to do a survey of the municipality co-operation in Norrbottens län, 

but also see how these municipalities co-operate with county council, with municipalities 

in other counties and outside of Sweden. The study is based on theories about networks 

and co-operation. The result showed that there is large variation in how many relations 

the municipalities in Norrbottens län have. The principal purpose of co-operation is to get 

a stronger region and thereby increase the power of attraction in the north. The flexibility 

among the municipalities have increased and their choice of co-operation partners adjusts 

for the needs that come up from time to time. The most common is that the municipalities 

co-operate within their own sector with their neighbouring municipalities. Sometimes, 

however, it is necessary to go outside the county to find a suitable co-operation partner. 

Almost every municipalities in Norrbottens län have relationships with Nordic countries, 

often with neighbouring municipalities or twin towns. It is not just the municipalities that 

form networks but also different professional categories. Personnel networks are formed 

for the purpose of exchanging experiencies and are something that exists in all 

municipalities, but the number that are part of such a network differ and depend on the 

size of the municipality. The municipalities does not just co-operate with each other but 

also with the county council. Depending of which sector you belong to the degree of this 

co-operation differ. 
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1. Inledning  
 

I detta avsnitt ges en beskrivning av den svenska kommunalsamverkans utveckling och 

förutsättningar.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Samverkan mellan svenska kommuner har förekommit länge. Sedan slutet av 1980-talet 

har omfattningen av mellankommunal samverkan ökat eftersom allt fler kommuner såg 

nya möjligheter att pressa kostnader genom olika sorters samordningsvinster. (SOU 

1992:63) Dock fanns det fortfarande juridiska begränsningar som försvårade samverkan. 

Men i mitten av 1990-talet lade regeringen fram en proposition som avsåg att främja 

kommuners och landstings organisationsfrihet genom förändringar i kommunallagen. 

Kommunerna fick ökade möjligheter att samverka med andra kommuner i gemensamma 

angelägenheter och därmed möjlighet att skapa samverkansrelationer som tidigare 

försvårades genom kommunallagens så kallade lokaliseringsprincip. Principen innebar att 

den verksamhet kommuner och landsting driver måste ha anknytning till det egna 

geografiska området. (SFS 1991:900 2 kap 1 §) Propositionen avsåg också att möjliggöra 

friare samverkan mellan landsting och kommuner. Motiven bakom denna avreglering tar 

fasta på den kommunalekonomiska utvecklingen under 1990-talet. Med minskade 

ekonomiska resurser skapas ett behov av att komma över geografiska och administrativa 

gränser. Möjligheter skapas i och med att man passerar dessa gränser, finner nya 

praktiska lösningar där befintliga resurser kan omarrangeras för att utvinna 

stordriftsfördelar. I propositionen understryks också förmågan till flexibilitet i de nya 

samverkansrelationerna. (Borell & Johansson, 1998) En viktig part i utvecklandet av 

samverkan mellan kommuner är Kommunförbunden. Deras verksamhet har bland annat 

till uppgift att främja kommunernas samverkan. (R-tryck Ds, 2001:61) 
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1.2 Problemformulering 
 

Norrbottens län karaktäriseras av ett fåtal växande tätorter samtidigt som området har mer 

gles- och landsbygd än de flesta regioner i Sverige. Regionen är ensam om att direkt 

gränsa mot två andra länder, Norge i väster och Finland i öster. Norrbottens län är en del 

av Barentsregionen där även de nordligaste delarna av Norge, Finland och nordvästra 

delarna av Ryssland ingår. Gränssamarbetet är väl utvecklat och möjligheterna att 

ytterligare utveckla detta är mycket goda. Norrbottens läns yta består till större delen av 

fjäll och skogsmark men man har även en örik skärgård. Mångfalden och kontrasterna är 

i sig en tillgång, men den stora ytan och det perifera läget i förhållande till viktiga 

marknader, för exempelvis elektricitet och besöksnäring, innebär också problem för 

näringsliv och befolkning. Nästan samtliga kommuner har drabbats av 

befolkningsminskningar, mest utsatt är inlandet. (www.regeringen.se, 1999) Dessa 

förutsättningar gör att Norrbottens län är en intressant region att studera 

kommunsamverkan i. 

 

Kommuner bör vara flexibla om de ska kunna upprätthålla exempelvis en bra standard 

och service gentemot kommunens invånare. Det vill säga att varje kommun bör ha 

tillgång till bland annat räddningstjänst, skola, bibliotek och fritidsanläggningar. Det kan 

leda till att framförallt små kommuner som har begränsade resurser är mer angelägna att 

samordna dessa än de större kommunerna. Det är intressant att se vilken betydelse 

kommunstorleken har för i vilken omfattning kommunerna samverkar.  

 

Till ytan är Norrbotten Sveriges största län och de har i jämförelse med andra län väldigt 

få kommuner och avstånden mellan de centrala orterna blir därför stora. Detta kan göra 

att kommuner väljer att samverka över läns- och landsgränserna istället för med 

kommuner i den egna regionen, eftersom det i många fall är smidigare. Det är nog vanligt 

att de samverkar med sina grannkommuner på grund av närheten, men det måste även 

finnas andra anledningar till valet av samverkanspartner som till exempel att man har 

gemensamma intresseområden.  
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Att kommuner och landsting samverkar är idag inte ovanligt, vi vill därför närmare 

undersöka inom vilka frågor de har utbyte av varandra. Det är nog inte bara kommuner 

och landsting som nyttjar varandras erfarenheter utan även personalen inom olika 

yrkesgrupper. Det är därför intressant att se hur vanligt det är att personalen bildar 

nätverk.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga nätverket mellan Norrbottens läns 14 

kommuner. Vi kommer även att undersöka hur dessa kommuner samverkar med varandra, 

med landsting, med kommuner i andra län men också utanför Sverige.  

 

De forskningsfrågor som studien avser att besvara är följande: 

 

-     Hur ser nätverket ut mellan kommunerna i Norrbottens län? 

- Varför samverkar kommunerna i Norrbottens län? 

- Med vilka kommuner har man valt att samverka med? 

- I vilken utsträckning förekommer personalnätverk i Norrbottens län? 

- Hur ser samverkan ut mellan kommunerna och landstinget i Norrbottens län? 

- Finns det några skillnader i samverkan när det gäller kommunstorleken? 

 
 
1.4 Disposition 
 

Inledningskapitlet ger en introduktion till forskningsområdet och beskriver syftet och 

forskningsfrågorna. Kapitel 2 innefattar metodavsnittet där genomförandet av studien 

redovisas. I kapitel 3, den teoretiska referensramen, förs en genomgång av nätverksteorin, 

nätverksbegrepp och samverkan. Dessa teorier är till för att syftet och frågeställningarna 

ska besvaras på ett tillfredställande sätt. Kapitel 4 innehåller tidigare forskning om 

kommunsamverkan. I kapitel 5 presenteras resultaten från enkätundersökningen i form av 

tabeller och förklarande text. I kapitel 6 kopplas teorin och resultaten ihop och en 

diskussion förs kring detta. Här uppfylls uppsatsens syfte och frågeställningarna besvaras. 

Avslutningsvis dras slutsatser utifrån diskussionen.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. 

 

2.1 Urval 
 

Uppsatsen utgår ifrån ett uppdrag åt Kommunförbundet i Norrbotten. Detta innebär att 

göra en kartläggning av hur samverkan ser ut mellan kommunerna i Norrbottens län, med 

övriga kommuner i och utanför Sverige samt med landstingen.  

 

Det finns totalt 14 kommuner i Norrbottens län (bilaga 6). I varje kommun har vi studerat 

fem olika verksamhetsområden. Valet av områden baseras på Kommunförbundets 

uppdrag, dessa är: 

 

- Internationella frågor 

- Näringslivsfrågor 

- Socialtjänsten 

- Barn och utbildning 

- Kultur och fritid 

 

2.2 Datainsamling 
 

För att få svar på forskningsfrågorna tillämpades en enkätundersökning (bilaga 2). Valet 

av undersökningsmetod grundades på att det var många personer som skulle tillfrågas. 

Respondenterna får därmed samma frågor vilket gör det lättare att jämföra svaren 

(Ejvegård, 2003). En kvantitativ metod innebär att forskaren först samlar in jämförbara 

data om flera undersökningsobjekt av en viss kategori. Utifrån data tas det fram siffror 

och tal som kan analyseras genom mönstren i siffermaterialet. (Hellevik, 1984) Grunden 

för enkätfrågorna var framförallt det som Kommunförbundet ville ha svar på, men även 

våra egna funderingar rörande samverkan, vilka har berörts i problemformuleringen. Vid 

konstruering av frågorna fick vi hjälp av Kommunförbundet och vår handledare att göra 

vissa omformuleringar för att få tydligare frågor och fler fasta svarsalternativ. Detta för 
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att få en bra grund för analyseringen av data i statistikprogrammet SPSS. Att vi har fått 

hjälp med enkätfrågorna medför att reliabiliteten blir högre. Ejvegård (2003) skriver att 

reliabiliteten anger tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument. Man 

bör dock vara observant med reliabiliteten hos mätinstrumentet eftersom forskaren ofta 

själv konstruerar mätinstrumentet, exempelvis en enkät, då finns risken att 

mätinstrumentets pålitlighet blir låg.  

 

Via kommunförbundet fick vi en adresslista över de ansvariga inom respektive 

verksamhetsområde som den färdigkonstruerade enkäten skickades ut till. Sammanlagt 

skickades 72 enkäter ut. Därutöver skickades en påminnelse ut i två omgångar till dem 

som inte svarat. Totalt besvarades 59 stycken enkäter vilket ger en svarsfrekvens på cirka 

82 %. Men det visade sig att fyra respondenter hade svarat för flera verksamhetsområden 

och därmed blir svarsfrekvensen 87,5 %. Beroende på kommunens storlek skiljer sig 

respondenternas ansvarsområden åt. I de små kommunerna är det ibland kommunchefen 

som har besvarat enkäten. Denne har då ett övergripande ansvar för samtliga områden 

och kanske inte är insatt i alla frågor som ställts i enkäten. I de större kommunerna så 

finns det en ansvarig inom respektive verksamhetsområde och denne är därmed mer 

insatt i frågorna. Detta medför att resultatet i undersökningen påverkats främst på grund 

av att en del respondenter inte känner till alla samarbeten. Att vi inte fått in alla enkäter 

och att en del enkäter har varit dåligt besvarade kan bero på att det finns en allmän 

enkättrötthet bland kommunernas anställda, vilket är något som Svenska 

kommunförbundet (2002) har uppmärksammat. Kommunerna får många enkäter 

skickade till sig och många av de anställda anser att det finns viktigare saker att prioritera. 

Sekundär datainsamling gjordes via Luleå tekniska universitets bibliotek i databaserna 

Lucia och Libris. Nyckelord som vi sökte litteratur med var nätverk, samverkan, kommun 

och landsting.  
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2.3 Databearbetning 
 

Andelen svar från respektive verksamhetsområde varierade, vilket skulle kunna medföra 

att analyserna blir missvisande. Detta har undvikits genom att en oberoende analys har 

gjorts för varje verksamhetsområde och sedan har resultaten jämförts med varandra. 

Enkätsvaren sammanställdes i statistik programmet SPSS och omkodningar gjordes där 

kommunerna delades in i tre kategorier: liten-, mellanstor- och stor kommun. Indelningen 

har baserats på SCB:s statistik över antal invånare i kommuner. En liten kommun har upp 

till 15 000 invånare, en mellanstor kommun har från 15 000 till 40 000 invånare och en 

stor kommun har 40 000 invånare och fler (bilaga 9). Svarsfrekvensen inom de olika 

kategorierna skiljde sig inte åt så mycket. I de små kommunerna var den 82,5 %, i 

mellanstora kommuner 85,0 % och i stora kommuner 90,0 %. Sedan gjordes korstabeller 

där de olika kommunvariablerna ställdes mot de enkätfrågor som var relevanta för 

forskningsfrågorna. Vid analysen av resultaten upptäckte vi att frågeställningarna 7 och 8 

som behandlar syftet och vad samverkan handlar om var snarlika. En del respondenter 

hade svårt att skilja på de båda frågorna och har därför bara svarat på en av dem. Vidare 

upptäcktes att detsamma gällde för frågorna 16 och 19 som behandlar syftet och vad 

samverkan med Landstinget handlar om. Även här har en del respondenter bara svarat på 

ena frågan. Detta har lett till en lägre svarsfrekvens på dessa frågor.  

 
2.4 Forskningsetik  
 

Det är viktigt att göra etiska överväganden när man utför en vetenskaplig studie. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990) och de fyra allmänna huvudkraven är 

grunden när det gäller skyddet för individer som deltar i undersökningen. De fyra 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

När enkäterna skickades ut bifogades ett brev (bilaga 1) där intervjupersonerna 

informerades om studiens syfte. I en undersökning har varje deltagare själv rätt att 

bestämma över sin egen medverkan och på vilka villkor de ska delta, deltagaren måste ge 

sitt samtycke. När man som vi gör datainsamling genom postenkät krävs ej samtycke i 
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förhand, det vill säga om utförlig information finns med i enkätformuläret. Då enkäten 

returneras ifylld kan det individuella samtycket anses ha lämnats. Det är viktigt att man 

behandlar all insamlad data konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av uppgifterna. 

När man handskas med etiskt känsliga uppgifter bör tystnadsplikt förekomma. Vad som 

är etiskt känsligt kan variera i olika samhällen och över tid. (ibid.) 
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3. Teoretisk referensram 
 

Följande kapitel utgör en redogörelse av studiens teorier och begrepp, dessa har hämtas 

från nätverksteorin och litteratur som behandlar samverkan. 

 

3.1 Nätverk 
 

Människor har alltid ingått i och utnyttjat nätverk men det är först på senare tid som det 

vetenskapliga begreppet nätverk har kommit att användas bland ”vanliga” människor. 

Det ger därför nya möjligheter att tolka sociala relationer och därmed även förändra dem 

och skapa nya. Nätverksanalys är en väldigt gränsöverskridande disciplin som tillämpas 

av bland andra psykologer, sociologer, företags- och nationalekonomer och statsvetare. 

Det betyder att nätverksanalys kan användas på vitt skilda områden som människors 

psykiska hälsa, innovationsspridning inom professionella grupper och ekonomiska eliters 

inflytandestrategier. (Borell & Johansson, 1996) ”Huvudtanken bakom 

nätverksforskningen är att aktörer alltid ingår i större sociala strukturer och att deras 

positioner i dessa strukturer systematiskt påverkar deras handlande” (Ahrne & 

Hedström, 1999;91). Om man vill kunna förstå och förklara aktörernas handlingar är det 

nödvändigt att systematiskt analysera dessa strukturer. Sociala nätverk är bra till att 

beskriva och analysera sociala strukturer (Ahrne & Hedström, 1999). Man kan analysera 

nästan vad som helst som ett nätverk. Själva verktyget är tomt tills man fyller det med 

något. En vanlig relationstypsindelning är transaktionsrelationer, vilket betyder att 

aktörerna är inblandade i någon form av utbyte. En annan är kommunikationsrelationer 

där utgör länkarna mellan aktörerna kanaler för givande och mottagande av information. 

Ett annat exempel är instrumentella relationer, vilket handlar om att aktörer kontaktar 

varandra i ett bestämt syfte till exempel för att få information om lediga jobb. (Borell & 

Johansson, 1996) De relationstyper som är aktuella för vår studie är transaktionsrelationer 

och kommunikationsrelationer. 

 

Inom företagsvärlden finns det fullt av olika relationer mellan företag och organisationer. 

Studier har visat att företagens konkurrenskraft beror väldigt mycket på hur väl företagen 

sköter de socioekonomiska relationerna emellan sig. Företag är ofta organiserade i olika 
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organisationer som tar tillvara på deras intressen. Dessa finns både i en geografisk 

dimension och i en verksamhetsdimension. (Edling, 2002) Sociologen Mills 

uppmärksammade ”företagsnätverk” redan på 50-talet i boken ”Makteliten”. Mills ansåg 

det omöjligt att göra en detaljerad analys på något område inom affärsvärlden utan att 

stöta på detta fenomen. Hans syn på dessa sammanslutningar var att det var ett 

bekvämare och mindre formellt sätt där företagens intressen tillvaratogs och tankar och 

idéer utbyttes. (Mills, 1971) I dag skulle vi kanske prata om att skaffa ”socialt kapital”, 

det vill säga etablera relationer till aktörer vars kompetens eller resurser man kan komma 

att behöva i framtiden (Edling, 2002).   

 

Fenomenet nätverk kan sägas vara en lös form av samverkan som ofta används för 

erfarenhetsutbyte. Nätverket kan inte fatta formella beslut, utan alla som ingår i nätverket 

fattar sina egna beslut som rör samverkan. Politiker träffas oftast i olika former av 

nätverk för att diskutera gemensamma frågor till exempel på regional nivå. 

Diskussionerna kan sedan föras vidare i de enskilda kommunerna. Nätverken kan 

antingen vara spontant framvuxna eller skapade medvetet. Ett av de viktigaste 

kännetecknen är att det inte finns en formell och sammanhållande struktur mellan 

aktörerna i nätverket. Detta är skillnaden från traditionella organisationer. Det som knyter 

ihop nätverket är olika former av ömsesidigt beroende, till exempel behovet av politisk 

samordning. Om det ömsesidiga beroendet upphör så är chansen stor att nätverket också 

gör det. Att vara delaktig i ett nätverk baseras på frivillighet och av få formella 

regleringar. Det är aktörernas intressen som avgör vilka frågor som ska behandlas. Att 

nätverken har en informell karaktär gör att de har större möjlighet till flexibilitet och kan 

anpassa sig till de krav som ställs av omgivningen, men samtidigt blir de mer instabila 

och sårbara. Samarbete i nätverk kräver enighet mellan samtliga aktörer vilket gör att det 

blir mer begränsat, både tid- och omfångsmässigt. Samarbete sker sällan inom områden 

där det inte finns några omedelbara vinster för medlemmarna. (SOU 2000:85) 

 
3.1.1 Nätverk inom och mellan organisationer 
 

Organisationer och nätverk kan studeras utifrån två olika perspektiv. Dels kan man 

studera nätverken inom organisationer, dels kan man studera nätverk mellan 

organisationer. Det är svårare att studera organisationer som hela nätverk än att studera 
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 dem som noder i ett nätverk. Anledningen till detta är att organisationer medvetet 

skapats som formella strukturer. Självklart kan man analysera organisationer som nätverk 

men de är ändå organisationer. Johansson (1996) tror att nätverksanalys kan bidra till 

ökad förståelse av inomorganisatoriska relationer under förutsättning att organisationerna 

inte betraktas som nätverk i allmänhet. Ahrne (1994) anser att nätverk är komplement till 

organisationer. Ibland används begreppet nätverk istället för organisation eftersom det 

ger en innebörd till personliga relationer mellan människor snarare än byråkrati och 

hierarki. Nätverk brukar också uppfattas som mer dynamiska och kreativa än 

organisationer. Det som bland annat skiljer organisationer från nätverk är att 

organisationer är formella enheter som har gemensamma maktresurser och 

kontrollmetoder. I nätverk finns inga metoder för att fatta kollektiva beslut. Det finns 

heller inga auktoriteter i nätverk. Deras gränser är flytande eftersom nätverk har en 

tendens att förgrena sig oändligt. Ahrne (1994) menar att nätverk består av relationer i 

syfte att utbyta varor, hjälp eller information. Han anser vidare att nätverk är viktiga för 

att förstå vad som händer i interaktionen mellan organisationer eller för att förklara hur 

människor ansluts till organisationer, till exempel hur de får jobb.  

    

3.1.2 Relationer mellan organisationer  
 

Utvecklingen har under senare år lett till ett ökat mellanorganisatoriskt samarbete, särskilt 

när det gäller företagens interorganisatoriska nätverk vilka blir allt fler och allt mer 

omfattande. Om vi däremot ser situationen ur den enskilda organisationens synvinkel 

finns det gränser för vilka och hur många kontakter man vill och kan upprätthålla med 

andra organisationer. Om vi ser på organisationskonstellationer ur ett makroperspektiv 

kan de vara rätt omfattande samtidigt som den enskilda organisationen försöker begränsa 

de organisatoriska relationerna på olika sätt. Man kan ta hjälp av några 

nätverksanalytiska begrepp för att tydliggöra skillnaden mellan de två synsätten. 

Innebörden av makroperspektivet är att nätverket betraktas som en helhet, detta brukar 

man kalla för en sociocentrisk ansats. Det andra sättet man kan definiera nätverk på är att 

utgå från en enskild aktör, nätverket utgörs då av dem som aktören har direkta kontakter 

med. Man kallar detta nätverk för egocentriskt. Sociocentriska nätverk är ofta mycket 

mer omfattande än egocentriska. Det beror på att alla aktörer inte behöver ha direkta  
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kontakter med alla andra, relationerna kan istället vara indirekta. Därför kanske en aktör i 

ett sociocentriskt nätverk bara har direkt kontakt med ett fåtal av nätverkets övriga 

aktörer. I det egocentriska nätverket måste emellertid ”ego” ha direkta relationer med alla 

andra aktörer. (Johansson, 1997) 

 

3.1.3 Begrepp inom nätverksteorin 
 

Grafiskt kan ett nätverk tecknas som en uppsättning noder och länkar, där noderna 

representerar aktörer och länkarna relationer mellan aktörerna. Stora delar av 

nätverksteorin är matematisk/statistisk och är i sig ganska ointressant ur 

samhällsvetenskaplig synvinkel. Däremot är den bra till att analytiskt beskriva och 

teoretisera organisationer och processer inom och mellan olika organisationer. Det finns 

två olika sätt att hantera nätverksdata, antingen genom kontaktmatriser eller genom 

sociogram. Vid små nätverk är sociogram att föredra. (Edling, 2002) 

 

Densitet eller tätheten är en viktig nätverksegenskap som ofta påverkar sociala processers 

utfall. Densiteten är en egenskap som karaktäriserar nätverket som sådant och inte den 

enskilde aktörens position i nätverket. (Ahrne & Hedström, 1999) Densiteten säger hur 

många kontakter det finns i relation till antalet aktörer i nätverket (bilaga 5) (Edling, 

2002). Liknande värden av nätverksdensitet i nätverk av olika storlek motsvarar olika 

grader av struktur. Det krävs en högre nätverksdensitet för att få samma grad av struktur i 

ett litet nätverk än i ett stort nätverk. En låg nätverksdensitet i ett stort nätverk kan 

motsäga den faktiska graden av struktur. Därför ska man inte jämföra nätverk av olika 

storlek. (Friedkin, 1981) Anledningen till att organisationssociologer intresserat sig för 

densiteten i relationer beror på att graden av densitet visat sig vara viktig för hur och med 

vilken hastighet olika sociala fenomen sprids i samhället. Man antar att det går snabbare 

att överföra information i ett nätverk med hög densitet. (Ahrne & Hedström, 1999) 

 

Centralitet är ett av de mest studerade begreppen i nätverksanalysen. Man utgår här ifrån 

de olika positionerna i nätverket. (Edling, 2002) I figuren nedan är aktör A spindeln i 

nätets centrum och vilken definition av centralitetsbegreppet man än använder 
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bör A klassificeras som den mest centrala. Aktör A har flest direkta kopplingar till andra 

aktörer anses därför vara den mest centrala. Aktören A ligger också som den förmedlande 

länken mellan flest antal punkter i grafen och kan därför ses som den mest centrala. 

Slutligen så kan A ses som den mest centrala i nätverket eftersom A:s summerade 

avstånd till övriga aktörer (mätt i antal linjer) är lägst. (Ahrne & Hedström, 1999) 

 

                                                     C 
                                        ↕ 
                                B ↔ A ↔ D 
                                        ↕ 
                                                     E 
 
Figur 1. Nätverksstruktur och grad av centralitet. 
Källa: Ahrne & Hedström, 1999:94. 
 

3.1.4 Riktade och oriktade relationer 
 

Det finns två typer av relationer inom ett nätverk, riktade och oriktade. Figur 2 visar att i 

det vänstra nätverket är relationerna riktade och i det högra är de oriktade. I ett nätverk 

som exempelvis studerar anställda inom en organisation beskrivs individer som 

uppskattar varandra av riktade relationer, eftersom uppskattningen inte behöver vara 

ömsesidig. Om aktör A uppskattar aktör B men B inte uppskattar A går relationen endast 

i en riktning, det vill säga linjen blir riktad vilket visas av pilar i det vänstra nätverket i 

figur 2. Nätverket som beskriver vilka individer som faktiskt umgås med varandra består 

av ömsesidiga relationer; om en relation finns mellan A och B måste även en relation 

existera mellan B och A vilket innebär att riktade pilar är överflödiga – härav linjerna i 

det högra nätverket. Nätverket i figuren nedan kan också användas för att illustrera 

skillnaden mellan aktörsrelaterade och nätverksrelaterade egenskaper. Det sociala 

nätverkets struktur bestämmer egenskaperna i nätverket som helhet och är därför viktigt. 

Strukturen avgör även de enskilda aktörernas förhållande till varandra, exempelvis deras 

grad av centralitet. (Ahrne & Hedström, 1999) 
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Figur 2. Två hypotetiska nätverk 
Källa: Ahrne & Hedström, 1999:93. 
 

3.2 Samverkan 
 
Samverkan är ett begrepp som används i många sammanhang och har ofta flera olika 

betydelser. Därför har vi valt att göra en egen definition av samverkan, denna bygger på 

de teorier vi läst. 

Två eller flera aktörer som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma syften och 

mål. 

 
3.2.1 Interaktionsformer mellan organisationer 
 

En organisation kan ha olika former av interaktion med olika organisationer. Interaktion 

mellan organisationer är både instrumentell och strategisk. För att uppnå mål och erhålla 

resurser kan organisationer antingen samverka med andra organisationer eller kämpa 

emot dem. Men kamp mellan organisationer utesluter inte samarbete. Varje relation 

mellan företag är både konkurrenskraftig och samverkande. Man kan urskilja fyra olika 

interaktionsmönster mellan organisationer. En konflikt mellan organisationer är en kamp 

om resurser som en eller båda har kontroll över. Konkurrens är en kamp om resurser som 

är utanför bådas kontroll. Samverkan kan ske antingen som samarbete för att få tag på 

resurser som inte någon av dem har kontroll över, eller som ett utbyte av resurser mellan 

dem. När samverkan mellan två eller fler organisationer involverar resurser som en eller 

båda kontrollerar så talar vi oftast om ett utbytesförhållande. Eftersom utbyte innebär ett 

beroende mellan två organisationer involverar det ofta användning av maktresurser. Man 

löser ofta konflikter genom en överenskommelse om någon form av utbyte, till exempel 

en fredsförhandling om att överföra ett territorium från en stat till en annan eller en 
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överenskommelse mellan arbetsgivare och facket om löner. Fast de flesta former av 

utbyte sker inte från en öppen konflikt. Samverkan utesluter inte kamp. Interaktionen 

mellan partier i en koalitionsregering karaktäriseras ofta av lika mycket kamp som 

samverkan. Det är också mer samverkan än tävling mellan lagen i en fotbollsliga. De gör 

upp gemensamma spelscheman, delar inkomster från åskådare, rekryterar domare 

etcetera. Tävlingsmomentet är marginellt i deras interaktion. (Ahrne, 1994) 

 

3.2.2 Tillit mellan organisationer 
 

För att bygga upp en långsiktig och stabil relation med ett annat företag krävs det att man 

har förtroende för varandra. Det är omöjligt att bara reglera förhållandet genom ett 

kontrakt eftersom man inte vet vilka situationer som kan uppstå. Det är viktigt att man 

kan lita på varandra. Allt eftersom parterna lär känna varandra anpassar de sig och blir på 

sikt också mer beroende av varandra. Ett företags position i nätverket och de relationer 

som man utvecklat är ett resultat av tidigare investeringar i relationer till andra företag i 

nätverket. Förtroende är något som byggs upp mellan representanter och inte mellan 

organisationer, och de litar inte på varandra som organisationsmedlemmar utan som 

individer. Samtidigt kan lojaliteten till uppdragsgivaren ifrågasättas om man har en alltför 

bra relation till motrepresentanten. (Johansson, 1997) 

 

3.2.3 Regional samverkan 
 

Den regionala samverkan har ökat stadigt under senare delen av 1990-talet, vilket märks 

på flera nivåer. Dels är det politisk samverkan som sker på lång sikt, dels är det 

verksamhetssamverkan inom olika områden, mellan kommuner och mellan kommuner 

och landsting. Man kan se tydliga samband mellan dessa processer, det har skett en ökad 

öppenhet till samarbete där det tidigare funnits svåröverskridliga gränser. Denna 

förändring har sitt ursprung i en ökad vilja att öka det regionala politiska inflytandet över 

utvecklingen. Att samverkansprocessen tagit fart under senare år har flera förklaringar. 

En förklaring är att den ekonomiska situationen under början av 1990-talet tydliggjorde 

behoven av att finna rationella och effektiva lösningar på gemensamma problem.  

(SOU 2000:85) 
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I SOU (2000:85) refereras det till Svenska kommunförbundet (1998:69). De menar att det 

har vuxit fram nya samarbetsformer genom utveckling mot ökad decentralisering och 

internationalisering, såväl nationellt som internationellt. Samverkansmönstret mellan 

kommuner, landsting, länsstyrelser och andra privata och offentliga aktörer tenderar 

att bli allt mer mångfasetterat. De samverkansformer som dominerar drivs i mindre 

reglerade former som exempelvis projekt och nätverk. Decentraliseringen och 

internationaliseringen möjliggör dessa mer informella samverkansformer. Den starka 

betoningen på lokal och regional tillväxt medför att mer flexibla samarbetsformer 

används.  

 

3.2.4 Gränssamarbete 
 

Samverkan över länsgränser har ökat framförallt inom specifika områden som 

exempelvis kommunikationer. Samverkan bedrivs ofta i form av projekt där kommuner 

med gemensam länsgräns samarbetar. Sedan 1990-talet har även det internationella 

samarbetet ökat. Det finns en tradition av samverkan i gränsregionerna mellan län eller 

kommuner på olika sidor av gränsen. I Norden har man länge samarbetat med varandra, 

detta samarbete omfattar numera även EU. Samarbetet har också utvecklats till att inte 

längre bara omfatta gränsregionerna utan även med länder som har gemensamma 

intressen.  (SOU 2000:85) 

 

I samband med andra världskriget började många svenska kommuner med vänortsarbete. 

De relationer som kommunerna i Norrbottens län har med vänorterna i EU-länderna har 

utvecklas i takt med att samhället i Sverige har förändrats. Med tanke på Norrbottens läns 

geografiska läge, så bedriver många kommuner vänortsarbeten med de nordiska länderna. 

Vänortsutbyte har blivit en märkbar del i kommunernas allmänna internationalisering. I 

början av ett vänortsutbyte är det ofta inriktat på projekt eller för ett kommersiellt 

samarbete inom olika sektorsområden. Att samarbetet emellan vänorterna utvidgats beror 

till en del av att man vill delta i olika transnationella EU-projekt. Det är oftast Svenska 

Kommunförbundet som uppmanar kommunerna att söka samarbete med andra länder för 

att utveckla nya verksamhetsområden. (www.lulea.se)  
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3.2.5 Samverkan mellan kommun och landsting 
 

I början på 1990-talet infördes den så kallade Äldredelegationen (Ädel) vilket betydde en 

radikal förändring av ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting. Det främsta 

syftet med Ädelreformen var att medicinskt färdigbehandlade skulle få omedelbar hjälp 

med boende och fortsatt omvårdnad utanför den slutna sjukvården. För att åstadkomma 

detta infördes ett obligatoriskt kommunalt betalningsansvar som innebar att om en 

kommun struntade i att arrangera boende och omvårdnad inom en viss utsatt tid skulle 

den få betala kostnaderna för fortsatt sjukhusvistelse. Denna negativa sanktionsmöjlighet 

visade sig vara ett effektivt sätt att få ner antalet medicinsktfärdigbehandlade på sjukhus. 

(Borell & Johansson, 1998)  

 

I och med Ädelreformen har kommunernas verksamheter diversifierats medan landstinget 

fått en renodling av verksamheten till kärnverksamheterna primärvård och sluten 

sjukvård. Genom att kommunernas omvårdnadsansvar ökat har landstinget haft möjlighet 

att reducera vårdplatser inom somatisk och framförallt geriatrisk vård. Detta har medfört 

att verksamhetsinnehållet allt mera har förskjutits från en blandning av medicinska 

insatser och allmän/specifik omvårdnad till de rent medicinska insatserna i kombination 

med specifik omvårdnad. Detta har ökat rationaliseringarna inom landstinget, eftersom 

medicinska insatser lättare kan rationaliseras än omvårdnadsinsatser. Ädelreformen har 

lett till att landstingens och kommunernas samverkansrelationer har vuxit i omfattning 

och betydelse. En del av dessa relationer kan beskrivas som ömsesidiga, men det är 

samtidigt viktigt att se att det kommunala ansvaret för all äldreomsorg och det 

kommunala betalningstvånget därutöver givit upphov till ett beroendeförhållande med en 

bestämd riktning. Vårdkedjan mellan landsting och kommuner medför en obalanserad 

relation där den ena aktören, genom sin position i ett utbytesnätverk, skapar ”händelser” 

för den andra och därmed också besitter makt. Vårdkedjan mellan landsting och 

kommuner kan härigenom ses som ett serieberoende, det vill säga det handlar om två 

aktörer som båda ger ett bidrag till helheten och har ett delat beroendeförhållande, men 

samtidigt handlar det om en asymmetrisk relation med en bestämd riktning. Kommunerna 

är den sista enheten i kedjan och kan inte vidarebefordra uppgifter till andra enheter, utan 

tvingas ta allt som ”blir över”. Följden av detta blir att verksamheten diversifieras. (ibid.) 
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4. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras tre tidigare studier rörande samverkan.  

 

4.1 Fallstudie Borlänge kommun 
 

Martin Gossas (2003) har gjort en fallstudie som handlar om Borlänge kommun och dess 

samverkan. Gossas skriver att nätverkskommunen ingår i många samarbeten med olika 

uppgifter, drivkrafter och aktörer. Kommunsammanslagning blir inte aktuell eftersom 

man samverkar med olika kommuner för olika syften och blir därmed mer flexibel i sitt 

sätt att samverka. En del samarbeten är mer inriktade på att effektivisera och rationalisera 

driften av kommunala verksamheter. Andra samarbeten har till syfte att öka den regionala 

samhörigheten. Enligt Gossas (2003) studie är det vanligaste mönstret att två kommuner 

samverkar. Av dessa samarbeten sker större delen mellan två grannkommuner. Det näst 

vanligaste är att alla kommuner i länet samverkar med varandra. Geografiskt så sker 

större delen av samverkan med grannkommuner och inom länsgränserna. Ett fåtal 

samarbeten sträcker sig över länsgränserna och några enstaka över nationsgränsen. 

Många av de länsöverskridande projekten har koppling till EU:s regionalpolitik genom 

finansiering genom strukturfonderna. Syftet med strukturfonderna är att ge 

regionalpolitiskt stöd till olika typer av områden.  

 

Gossas (2003) menar att de samarbeten som är inriktade på att utveckla syftar till att 

stärka regionen och driva verksamheter som kommunen är för liten för. Genom 

samverkan kan kommunen ta del av och påverka viktiga resursflöden såsom 

kommunikationsflöden, flöden av investeringar och flöden av människor. Genom 

samarbeten blir kommunen en del av interorganisatoriska aktörer, nätverk, med större 

möjligheter att påverka omvärlden.  
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4.2 Samverkan mellan kommuner 
 

På uppdrag av regeringen genomfördes det en tävling där Sveriges bästa 

samverkanskommun skulle utses. Genom motiveringarna som kom in kunde följande 

samverkansmönster urskiljas.  

 

Genom de senaste årens befolkningsminskningar har många kommuner insett behovet av 

att samverka och kommit till insikt om att man är beroende av varandra. Den ökade 

rörligheten är en av anledningarna till att kommunerna insett värdet av att samverka för 

att utveckla närområdet och hävda regionens konkurrenskraft. Man försöker ofta hitta en 

genensam identitet som bygger på gemensamma värderingar, detta för att få regionen till 

en stark enhet utåt. Det är viktigt att visa de unika värden som regionen har för 

tillsammans blir man starkare. När det gäller att stärka det befintliga näringslivets 

förutsättningar och konkurrenskraft så är kommunerna inriktade på att skapa lärande 

miljöer och kompetensutveckling. Men de vill även förbättra förutsättningarna för 

entreprenörskap och ökad småföretagsamhet. (R-tryck Ds, 2001:61) 

 

Den kommunala servicen kan i stor utsträckning förbättras genom samverkan. 

Utvecklingen främjas med avseende på mångfald, kompetens, kvalitet, tillgänglighet och 

valfrihet. Många finner det positivt att kunna utbyta erfarenheter, stödja varandra vid 

svåra beslut och tillsammans hitta nya former för utveckling. Men det finns även många 

ekonomiska fördelar med samverkan. Verksamheten kan drivas till lägre kostnader, man 

kan nå rationaliserings- och effektivitetsförbättringar och behålla en högre servicenivå. 

Ibland kan besparingar inom ett verksamhetsområde ge möjlighet att satsa mer på andra 

områden. Genom gemensamma investeringar når man en högre nyttjandegrad och 

besparingar eftersom de delas av flera. Genom inköpssamverkan uppnås stordriftsfördelar 

och ökad professionalitet i upphandlingar. EU:s strukturfonder har också påverkat 

kommunernas ekonomi positivt genom de olika medel de fått. (ibid.) 
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4.3 Flexibla regioner 
 

Kommunsamarbeten bildar enligt Erik Westholm (2001:1) tunna regioner för att var och 

en av dem bara omfattar ett skikt av den kommunala verksamheten. Den tunna regionen 

växer fram i det vardagliga arbetet och är ofta i det fördolda. ”Den uppstår ur direkta 

behov och kan också omformas, utvecklas eller läggas ned när behoven ändras. Den 

flexibiliteten antyder att vi går mot en regionindelning som anpassas efter varje tid och 

varje fråga” (Westholm, 2001:9). Tillsammans har de tunna regionerna en betydelsefull 

styrka även fast var och en kanske är skör och har en tillfällig karaktär. Det som 

kännetecknar de tunna regionernas tid är att den är mer flexibel snarare än att nya större 

stabilare regioner bildas. Westholm anser att den här utvecklingen går ganska ojämnt 

fram. En del kommuner arbetar medvetet med nätverksbyggande medan andra har ett mer 

traditionellt arbetssätt.  
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5. Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras resultatet av enkätsvaren från kommunerna i Norrbottens 

län. De frågor som  valts ut är de som vi fann mest relevanta för studiens syfte.  

 

5.1 Nätverket mellan kommunerna 
 

Vid sammanställningen av enkäterna upptäcktes att kommunernas svar inte alltid 

överensstämde med varandra. Det vill säga att om kommun A har uppgett att de 

samverkar med kommun B, har kommun B inte uppgett att de samverkar med kommun A. 

Detta kan bero på att respondenterna inte kommer ihåg alla samarbeten eller att de inte 

vet om dem. Men det kan även vara så att de ingår i samma projekt och inte anser det 

vara ett direkt samarbete. Detta betyder att nätverket blir riktat. Bilagorna 3 och 4 visar 

att antalet oriktade relationer är 152 stycken och antalet riktade är 146 stycken. Antalet 

riktade relationer anser vi vara väldigt många i jämförelse med de 298 faktiska 

relationerna. Den kommun som har flest oriktade relationer är Älvsbyn med 21 stycken, 

de blir därför den mest centrala i nätverket. De kommuner som har minst antal oriktade 

relationer är Arvidsjaur och Överkalix med sex stycken vardera. I medeltal har 

kommunerna i Norrbottens län 10,86 oriktade relationer vardera. 

 

För att få fram tätheten i det oriktade nätverket räknades nätverksdensiteten ut. Det 

betyder att man ställer det maximala antalet kopplingar i relation till det faktiska antalet 

kopplingar. Densiteten kan anta värden mellan 0 och 1, där 1 står för relationer mellan 

alla kommuner och 0 står för ingen relation. Tätheten för den totala samverkan är 0,06, 

vilket betyder att det är en väldigt svag täthet mellan kommunernas samtliga 

verksamhetsområden. När vi studerade densiteten inom de olika verksamhetsområdena så 

blev siffrorna mycket högre och mätte en täthet mellan 0,21 och 0,42. Tätheten var lägst 

inom det internationella området och högst inom socialtjänsten. (bilaga 5) Skillnaden i 

täthet mellan den totala samverkan och samverkan inom respektive område beror på att 

samverkan utanför verksamhetsgränserna är begränsad. Det vill säga man samverkar 

oftast inom sitt eget verksamhetsområde. Detta på grund av att man får ett större utbyte  
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av resurser som samordnas med dem som verkar inom samma område. Samverkan inom 

verksamhetsområdena sker inom många olika delar exempelvis: 

 

- Internationella området - turism och Barentsväg 

- Näringslivet - företagsutveckling 

- Socialtjänsten - medling vid ungdomsbrott och familjehemsvården 

- Barn och utbildning - gymnasiesamverkan 

- Kultur och fritid - bokbussen och konstprojekt 

 

5.1.1 Grannkommuner 
 
I Norrbottens län är det vanligt att grannkommuner samverkar med varandra. Procenten i 

tabellen nedan visar varje kommuns andel grannsamarbeten i relation till det totala antalet 

samarbeten. Beräkningarna bygger endast på de oriktade relationerna. 

 
Tabell 1. Visar samverkan med grannkommuner 

 Inom regionen 
Arjeplog 50,0 
Arvidsjaur 83,3 
Boden 91,6 
Gällivare 100,0 
Haparanda 30,0 
Jokkmokk 50,0 
Kalix 66,7 
Kiruna 38,5 
Luleå 85,7 
Pajala 57,1 
Piteå 81,3 
Älvsbyn 76,2 
Överkalix 83,3 
Övertorneå 87,5 
Siffrorna är angivna i % 

 

Om man ser geografiskt på kommunernas samverkan i Norrbottens län så samarbetar de 

främst med sina grannkommuner (bilaga 6). Ett ”känt” samarbete är det så kallade 4-

kantssamarbetet där Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn ingår. Att Gällivare har den högsta 

procentandelen inom regionen visar att kommunen endast samarbetar med sina 

grannkommuner. Haparandas låga procentandel inom regionen kan förklaras av att vi inte 
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tagit hänsyn till kommunens samarbete över nationsgränsen. Resultatet i undersökningen 

stöds av Gossas (2003) tidigare forskning, han skriver att större delen av samverkan sker 

med grannkommuner inom länsgränsen.  

  

Värt att nämna är att vissa kommuner har samarbeten med grannkommuner över 

länsgränsen. Detta gör att det skulle ha blivit en högre procentandel för dessa kommuner 

om vi hade tagit med samtliga grannsamarbeten utanför Norrbottens län (Västerbotten, 

Finland och Norge).  

 

5.1.2  Samverkan över läns- och nationsgränser 
 

I Norrbottens län samverkar åtta kommuner över länsgränsen. Dessa kommuner har 

relationer med totalt 28 kommuner runt om i Sverige. Fyra av dessa relationer är med 

grannkommuner i Västerbottens län. (bilaga 7) Att antalet relationer är 28 betyder inte att 

antalet samarbeten är detsamma. En relation mellan två kommuner kan innefatta många 

olika samarbeten, vilket är ganska vanligt mellan grannkommuner. 

 

I Norrbottens län är det 11 kommuner som samverkar med länder utanför Sverige. Av 49 

relationer så sker 30 med länder i Norden. Det är framförallt i Finland och Norge som 

man har fler samarbeten med samma kommun. Resterande samarbeten är med andra 

länder i Europa. (bilaga 8) Flera av de internationella samarbetena sker med 

kommunernas vänorter. 
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5.1.3 Syftet med samverkan 
 

Det finns många anledningar till att kommunerna i Norrbottens län samverkar med 

varandra. Tabellen nedan visar de olika kommunkategoriernas syfte till varför de 

samverkar med varandra.  

 

Tabell 2. Visar kommunernas syfte med samverkan 

 Liten kommun Mellanstor kommun Stor kommun 

Ekonomiskt 57,6 58,8 66,7 
Personalresurser 33,3 23,5 22,2 
Rationalisera 42,4 17,6 22,2 
Stärka regionen 69,7 64,7 77,8 
Kvalitetsförbättring 6,1 29,4 0,0 
Kompetensutv. 12,1 5,9 0,0 
Verksamhetsutv. 12,1 5,9 22,2 
Erfarenhetsutbyte 6,1 11,8 22,2 
Annat 15,2 29,4 22,2 
Siffrorna är angivna i % 

 

Det huvudsakliga syftet till samverkan är att stärka regionen i Norrbottens län, men även 

de ekonomiska motiven har stor betydelse. Siffrorna i tabellen visar även tydligt att 

rationalisering är en viktig orsak till att de små kommunerna samverkar. Det betyder att 

kommunerna kan dela verksamheter med varandra, exempelvis räddningstjänsten. I 

mellanstora- och stora kommuner är det svårt att rationalisera sådana verksamheter 

eftersom behovet är större. Resultatet visar också stora skillnader vid kvalitetsförbättring 

och verksamhetsutveckling. De mellanstora och stora kommunerna satsar mer på dessa 

områden eftersom de inte kan rationalisera i lika stor utsträckning som de små 

kommunerna. 

När kommunerna skulle beskriva vad deras samverkan handlar om fick vi så spridda svar 

att vi inte valde att redovisa dessa i en tabell. Svaren delades in i olika kategorier för att 

få en överblick, det kunde då utläsas vilka områden som hade högst svarsfrekvens. Dessa 

var projekt, utbildning, erfarenhetsutbyte, räddningstjänsten och kultur. 
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5.1.4 Val av samverkanspartner 
 

Kommunernas flexibilitet har ökat och valet av samverkanspartner anpassas efter  vilka 

behov man har. Tabellen nedan visar av vilka anledningar de olika kommunkategorierna 

väljer med vem de ska samverka.  

 

Tabell 3. Visar på vilka grunder kommunerna väljer sin samverkanspartner 

 Liten kommun Mellanstor kommun Stor kommun 

Geografisk närhet 39,4 47,1 55,6 
Likartad struktur 18,2 0,0 0,0 
Gemensamma 
intresseområden 

27,3 23,5 66,7 

Projekt 33,3 41,2 22,2 
Via 
Kommunförbund 

3,0 17,6 0,0 

Siffrorna är angivna i % 

 

De små och mellanstora kommunerna väljer främst att samverka med närliggande 

kommuner, men också genom de projekt de ingår i. De små kommunerna väljer att 

samverka med kommuner som har likartad struktur, detta på grund av att de har 

gemensamma intresseområden. Små kommuner strävar ofta efter att rationalisera och det 

underlättas om samverkanspartnern har likartad struktur. En av respondenterna påpekade 

att man inte alltid väljer sin samverkanspartner utan det är den geografiska närheten och 

de praktiska vinsterna som styr. De stora kommunerna baserar främst sitt val av 

samverkanspartner på vilka intresseområden de har, men den geografiska närheten har 

också betydelse för valet. Detta kan bero på att de har större resurser än de mindre 

kommunerna och har därför större valfrihet i valet av samverkanspartner. De begränsas 

inte av resurserna i lika stor utsträckning som de små kommunerna.  
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5.1.5 Initiativtagande till samverkan 
 

Tabellen nedan visar i vilken utsträckning kommunkategorierna tar initiativ till 

samverkan.  

 

Tabell 4. Visar kommunernas initiativtagande till samverkan 

 Liten kommun Mellanstor kommun Stor kommun 

Ofta 33,3 16,7 12,5 
Ibland 51,9 83,3 87,5 
Sällan 11,1 0,0 0,0 
Aldrig 3,7 0,0 0,0 
Siffrorna är angivna i % 

 

Samtliga kommuner anser sig ”ibland” vara initiativtagande till samverkan. De små 

kommunerna anser sig även till viss del ”ofta” vara initiativtagare till samverkan. Detta 

kan tyda på att småkommunerna är mer beroende av att samverka än övriga kommuner.  

 

5.1.6 Nöjd med samverkanspartners  
 

Det är viktigt att ha en bra relation till sin samverkanspartner för att samverkan ska 

fungera så effektivt som möjligt. Tabellen nedan visar i vilken grad kommunerna är nöjda 

med sina samverkanspartners. 

 

Tabell 5. Visar hur nöjda kommunerna är med sina samverkanspartners 

 Liten kommun Mellanstor kommun Stor kommun 

Nöjd med alla 21,2 29,4 33,3 
Nöjd med de flesta  63,6 58,8 44,4 
Nöjd med några 3,0 0,0 11,1 
Nöjd med någon 0,0 0,0 0,0 
Inte nöjd med någon 0,0 0,0 0,0 
Har ingen 
uppfattning 

6,1 5,9 0,0 

Siffrorna är angivna i % 
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Samtliga kommuner i Norrbottens län är nöjda med de flesta av sina samverkanspartners. 

Det är ingen som har angett att de är missnöjda med alla sina samverkanspartners, detta 

kan bero på att respondenterna tycker att det är en relativt känslig fråga.  

 

5.1.7 Personalnätverk 
 

De anställda kan ibland bilda olika sorters nätverk, exempelvis socialsekreterare som 

träffas för att utbyta tankar och idéer. Tabellen nedan visar i vilken omfattning 

personalnätverk finns i de olika kommunkategorierna. 

 

Tabell 6. Visar i vilken utsträckning personalnätverk finns i olika kommunkategorier 

 Liten kommun Mellanstor kommun Stor kommun 
Jag ingår i ett 
nätverk 

51,5 41,2 100,0 

Jag känner till 
nätverkssamarbete 

3,0 29,4 0,0 

Nej 3,0 11,8 0,0 
Vet ej 9,1 0,0 0,0 
Siffrorna är angivna i % 

 

I de stora kommunerna ingår alla respondenter i någon form av personalnätverk. I de små 

kommunerna är det ungefär hälften som uppgett att de ingår i ett nätverk, medan det i de 

mellanstora kommunerna är knappt hälften som säger sig ingå i ett nätverk. I de 

mellanstora kommunerna är det också många som känner till nätverkssamarbete utan att 

ingå i ett. 
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5.1.8 Fördelning av nätverk  
 

Tabellen nedan visar hur vanligt det är med personalnätverk inom olika områden. 

 

Tabell 7. Visar fördelning av nätverk inom olika områden 

Näringslivet 6,8 
Socialtjänsten 16,9 
Barn & Utbildning 18,6 
Kultur & Fritid 13,6 
Administration  8,5 
Chefer 13,6 
Verksamhetsöverskridande 6,8 
Annat 15,3 

  Siffrorna är angivna i % 

 

När vi undersökte inom vilka områden det var vanligast med personalnätverk visade det 

sig att de flesta nätverk fanns inom barn och utbildning tätt följt av socialtjänsten. Med 

verksamhetsöverkridande menas exempelvis kommunchefer som är ansvariga för flera 

områden. Annat innefattar de grupper som inte rör våra verksamhetsområden exempelvis 

miljöinspektörer. 
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5.2 Samverkan med landstinget 
 

Idag är det inte ovanligt att kommuner och landsting samverkar inom olika områden. 

Detta är viktigt i många avseenden då kommunen ansvarar för invånarnas trygghet 

exempelvis när de behöver vård.  

 

5.2.1 Samverkan fördelad över verksamhetsområden 
 

Tabellen nedan visar i vilken grad verksamhetsområdena samverkar med NLL.  

 

Tabell 8. Visar hur samverkan med NLL är fördelad över verksamhetsområdena 

Internationella frågor 10,0 
Näringslivet 40,0 
Socialtjänsten 91,7 
Barn & Utbildning 35,7 
Kultur & Fritid 55,6 
Siffrorna är angivna i % 

 

Det är 35 respondenter som uppgett i enkäten att de samverkar med Norrbottens läns 

landsting (NLL). Det verksamhetsområde som samarbetar mest med NLL är 

socialtjänsten, vilket är naturligt eftersom de har närliggande verksamheter. Inom 

kulturområdet är det vanligt att kommunerna och landstinget samverkar i frågor som rör 

Norrbottens museum, Norrbottensmusiken, länsbiblioteket och Norrbottens teatern, detta 

eftersom landstinget har ett regionalt ansvar för dessa områden. Det är inte så vanligt att 

kommunerna i Norrbottens län samverkar med andra landsting än NLL. Det är endast två 

av kommunerna som har uppgett att de samverkar med andra landsting. Att det är så få  

kommuner i Norrbottens län som samverkar med landsting utanför länet tror vi främst 

beror på att de inte har gemensamma patienter/brukare. 
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5.2.2 Syfte med samverkan  
 

Det finns många olika syften till samverkan med landstinget. Tabellen nedan visar 

fördelningen över kommunernas motiv till samverkan med NLL.  

 

Tabell 9. Visar kommunernas syfte till samverkan med NLL 

 Liten kommun Mellanstor kommun Stor kommun 

Ekonomiskt 30,3 52,9 33,3 
Personalresurser 24,2 17,6 33,3 
Rationalisera 15,2 17,6 11,1 
Stärka regionen 15,2 17,6 44,0 
Informationsutbyte 3,0 5,9 0,0 
Bättre vårdkedja 0,0 23,5 11,1 
Annat 15,2 17,6 22,2 
Siffrorna är angivna i % 

 

De små och mellanstora kommunernas främsta syfte till samverkan med landstinget i 

Norrbottens län är ekonomiskt. I de små kommunerna är även personalresurserna en 

viktig del av samverkan. En annan anledning till att de mellanstora kommunerna 

samverkar med landstinget är för att få en bättre vårdkedja. De stora kommunernas 

främsta syfte till samverkan är att stärka regionen, men även ekonomi och 

personalresurser har stor betydelse. 
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5.2.3 Varför kommunerna samverkar med landstinget 
 

Tabellen nedan visar varför kommunerna väljer att samverkar med NLL.  

 

Tabell 10. Visar anledningarna till samverkan med NLL 

 Liten kommun Mellanstor kommun Stor kommun 

Närliggande verksamhet 27,3 17,6 11,1 
Effektivisera vårdkedjan 6,1 5,9 11,1 
Gemensamma 
intresse/problemområden 

0,0 23,5 22,2 

Projekt 3,0 0,0 11,1 
Ekonomi 0,0 29,4 22,2 
NLL har regionalt ansvar 
för utbildning & kultur 

6,1 11,8 0,0 

Kompetens 6,1 0,0 11,1 
Annat 3,0 17,6 0,0 
Siffrorna är angivna i % 

 

De små kommunerna samverkar främst med landstinget på grund av närliggande 

verksamheter. I de mellanstora och stora kommunerna är det både ekonomi och de 

gemensamma intresse/problemområdena som är de främsta anledningarna till samverkan. 

 

5.3 Kommunstorlekens betydelse  
 

Det finns många likheter men även vissa skillnader i samverkan när det gäller 

kommunstorleken. Det som skiljer dem åt är att små kommuner samverkar för att 

rationalisera och de väljer ofta samverkanspartner med likartad struktur. De mellanstora 

kommunerna samverkar för att kvalitetsförbättra sina verksamheter och samverkan sker 

ofta via Kommunförbundet och olika projekt. Stora kommuner samverkar för att 

verksamhetsutveckla och för att utbyta erfarenheter. De väljer ofta samverkanspartners 

som har gemensamma intresseområden. Även när det gäller samverkan med landstinget 

finns det en del skillnader. Små kommuner samverkar med NLL eftersom de är 

närliggande verksamheter. De mellanstora kommunerna samverkar med NLL för att få en 

bättre vårdkedja. De stora kommunerna vill stärka regionen och samverkar därför med 

NLL, men de har även gemensamma projekt.  
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6. Diskussion 
 

När kommunernas nätverk har studerats har vi utgått från ett sociocentriskt perspektiv 

genom att se på nätverket som helhet i Norrbotten län. Men i vissa fall har vi utgått från 

den enskilda kommunen i ett så kallat egocentriskt nätverk. Nätverket mellan 

kommunerna i Norrbottens län består av 152 oriktade relationer vilket är drygt 50 % av 

de angivna samverkansrelationerna. Det är förvånande att det är så få oriktade relationer 

men det är antagligen fler eftersom en del respondenter inte känner till vissa samarbeten 

eller kanske har glömt uppge något. Kommunerna har i genomsnitt cirka 11 oriktade 

relationer. Älvsbyn är den kommun som ligger högst över genomsnittet med sina 21 

relationer och är därför den mest centrala i nätverket. Detta kan bero på att Älvsbyn 

geografiskt sett har många grannkommuner, men även att de ingår i det så kallade 4-kants 

samarbetet där tre av deras grannkommuner ingår. De kommuner som har minst antal 

oriktade relationer är Arvidsjaur och Överkalix med sex stycken vardera. Att de har så få 

relationer kan bero på att de som svarat inte har uppgett kommunens alla samarbeten. 

Den stora variationen i antalet relationer kan förklaras av att kommunerna har olika 

behov att fylla men även att personalen i de olika kommunerna är olika öppna till 

samverkan. De relationer som kommunerna har är transaktionsrelationer och 

kommunikationsrelationer. Transaktionsrelationer kan vara att kommunerna utbyter olika 

resurser exempelvis att de nyttjar varandras fritidsanläggningar. Detta bidrar till att 

kommunerna kan minska sina kostnader. Kommunikationsrelationer kan innebära att 

kommunerna samordnar olika personalnätverk, antingen inom den egna kommunen eller 

med andra kommuner i Norrbottens län.  

 

Den totala nätverksdensiteten är 0,06 vilket ger en svag täthet. Anledningen till det låga 

resultatet är att det finns begränsningar för hur många relationer varje kommun kan ha. I 

praktiken är det omöjligt att ha hur många relationer som helst. En del 

verksamhetsområden har inte så mycket gemensamt och samverkar därför inte, vilket 

bidrar till den låga nätverksdensiteten. Det är vanligare att kommuner samverkar inom 

sitt eget verksamhetsområde, detta beror på att man då lättare kan göra 

samordningsvinster. Nätverksdensiteten inom de olika verksamhetsområdena blev 
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betydligt högre än den totala densiteten. Dock är det inte rättvist att jämföra dessa 

eftersom nätverken är av olika storlek. Inom det internationella området var tätheten lägst, 

det kan bero på att verksamheten bedriver samverkan med andra länder än Sverige. De 

har därför inte lika stort behov av att samverka inom regionen som de resterande 

verksamhetsområdena. Socialtjänsten har den högsta tätheten bland verksamheterna, det 

tyder på att kommunerna är bra på att samordna sina verksamheter inom området.  

 

Att kommuner samverkar är idag en självklarhet, men syftet skiljer sig till viss del åt 

beroende på kommunernas storlek. Den viktigaste anledningen till varför kommuner i 

Norrbottens län samverkar med varandra är för att stärka regionen. Detta för att få en 

starkare konkurrenskraft gentemot andra regioner och öka attraktionskraften i norr. 

Tidigare fanns mer revirtänkande och lagar som försvårade samverkan mellan kommuner. 

I och med lagändringen ökade förutsättningarna för samverkan över kommungränserna 

vilket medförde en ökad öppenhet och vilja till samarbete. De ekonomiska motiven har 

stor påverkan till kommuners samverkan eftersom verksamheterna kan drivas till lägre 

kostnader. Kommunerna kan även uppnå rationaliserings- och effektivtetsförbättringar 

vid samverkan och kommunernas servicenivå kan behållas eller till och med höjas. Om 

kommunerna gör gemensamma inköp kan stordriftsfördelar uppnås. Resultatet i 

undersökningen visar att det är de stora kommunerna som främst samverkar av 

ekonomiska motiv. Detta är tvärtemot från det vi trodde innan enkätundersökningen 

gjordes, det vill säga att små kommuner är mer angelägna att samverka på grund av 

ekonomiska motiv. Dock är skillnaden marginell mellan de olika kommunstorlekarna. 

Det som kommunerna har gemensamt är att de är nöjda med de flesta av sina 

samverkanspartners. Att man är tillfredställd med sin samverkanspartner är viktigt för att 

kunna bygga upp en förtroendefull relation. Det är viktigt att man kan lita på varandra 

och ju längre samarbetet pågår desto mer anpassar man sig, vilket också medför att man 

blir mer beroende av varandra. Ett exempel på detta är det så kallade 4-kants samarbetet.  

 

Samtliga kommuner anser sig ”ibland” vara initiativtagande till samverkan. De små 

kommunerna anser sig även ”ofta” vara initiativtagare till samverkan. Detta tyder på att 

småkommunerna har en öppnare vilja till att samverka än de större kommunerna. I början  
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av studien antog vi att de flesta små kommuner har svårare att driva verksamheter med 

hög kvalitet och service och är därför mer angelägna att samverka än större kommuner.  

 

Kommunerna i Norrbottens län väljer till övervägande del att samverka med sina 

grannkommuner inom regionen. Detta beror främst på den geografiska närheten, det är 

effektivare att samordna verksamheten med någon som ligger nära. Kommunernas 

flexibilitet har ökat och deras val av samverkanspartner anpassas efter varje tid och fråga. 

Det kan handla om att en kommun behöver hjälp inom ett visst område och de inleder ett 

samarbete med en eller flera kommuner som har samma intresse/problemområde. Detta 

fenomen kan beskrivas som tunna regioner. Det är viktigt att kommunerna är flexibla vid 

kortsiktiga relationer exempelvis vid projekt och att de vårdar sina långsiktiga relationer 

med exempelvis landstinget. Ibland är kommunerna tvungna att sträcka sig utanför 

länsgränsen för att hitta lämplig samverkanspartner. Kommunerna i Norrbottens län 

samverkar med 28 kommuner utanför länsgränsen, varav fyra är angränsande till tre av 

Norrbottens läns kommuner. Detta kan ses som naturligt på grund av den geografiska 

närheten. Att kommunerna samarbetar utanför länsgränsen kan bero på att de ingår i 

samma projekt och att de har gemensamma intresseområden med kommuner i övriga 

Sverige. Genom Sveriges inträde i EU har villkoren för internationellt samarbete 

förändrats. Sedan inträdet har antalet samarbeten ökat, främst genom EU-projekt. I 

Norrbottens län är det 11 kommuner som samverkar med länder utanför Sverige. Den 

övervägande delen av relationerna är med länder i Norden. Att kommunerna valt att 

samarbeta med länder i Norden beror på den geografiska närheten, i många av fallen är 

de grannkommuner eller vänorter. 

 

Det är inte bara kommuner som bildar nätverk utan även olika yrkeskategorier. 

Personalnätverk bildas för erfarenhetsutbyte och är något som förekommer i alla 

kommuner, men andelen som ingår i ett sådant nätverk skiljer sig åt beroende på 

kommunstorlek. I stora kommuner är det vanligast att personalen ingår i ett nätverk och 

minst vanligt är det i de mellanstora kommunerna. I de stora kommunerna kan man 

lättare bilda ett personalnätverk inom kommunen eftersom det finns fler av samma 

yrkesgrupp, exempelvis socialsekreterare. I de mindre kommunerna måste man kanske 

sträcka sig utanför kommungränsen för att bilda ett sådant nätverk, vilket gör det svårare 
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att träffas på grund av avståndet. Av de verksamhetsområden som undersökts är det 

vanligast med personalnätverk inom barn och utbildning, men även socialtjänsten har en 

hög andel nätverk. Att det är vanligast med personalnätverk inom barn och utbildning och 

socialtjänsten kan förklaras av att det finns många olika yrkesgrupper inom dessa 

områden. Inom skolan finns en rad olika tjänster exempelvis rektorer, lärare och kuratorer 

som bildar nätverk. Socialtjänsten har också många yrkeskategorier som bildar nätverk 

exempelvis socialsekreterare, läkare och sjuksköterskor. Att de andra områdena har färre 

personalnätverk kan delvis bero på att de inte har lika många yrkeskategorier. Inom dessa 

områden arbetar det främst tjänstemän. Det som håller ihop ett nätverk är olika former av 

ömsesidigt beroende. När man inte längre har något utbyte av nätverket så blir det 

svagare eller till och med upphör.   

 

Samtliga verksamhetsområden samverkar mer eller mindre med NLL och i enstaka fall 

med andra landsting utanför länsgränsen. Beroende på vilken verksamhet man driver 

varierar graden av samverkan. Inom kulturområdet har landstinget ett regionalt ansvar 

och därför är det vanligt att kommunerna och landstinget samverkar. Socialtjänsten och 

landstinget samverkar främst för att de ingår i samma vårdkedja och har gemensamma 

patienter/brukare som de ansvarar för. Kommunen är den sista instansen i vårdkedjan och 

ansvarar för att patienterna får fortsatt omvårdnad och boende efter sjukhusvistelsen. Om 

kommunen inte tar sitt omvårdnadsansvar och låter patienterna vara kvar på sjukhus blir 

de betalningsskyldiga till landstinget för fortsatt vård. Ur ekonomisk synvinkel har det 

därför blivit viktigare för kommunerna att samverka med landstinget. Svaren i enkäterna 

var väldigt utspridda när det gäller syftet till samverkan med landstinget. Men inom varje 

kommunkategori kunde det ändå urskiljas ett syfte som var dominerande. I de små och 

mellanstora kommunerna samverkar man framförallt med landstinget av ekonomiska 

motiv. De stora kommunernas främsta syfte till samverkan är att stärka regionen, men 

även ekonomi och personalresurser har stor betydelse. Varför kommunerna samverkar 

med NLL skiljer sig knappt från syftet. Resultatet visar att de små kommunerna främst 

samverkar med landstinget på grund av närliggande verksamheter. I de mellanstora och 

stora kommunerna är det både ekonomi och de gemensamma intresse/problemområdena 

som är de främsta anledningarna till varför man samverkar. 
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6.1 Slutsatser 
  

Resultaten har visat att det finns stor variation i hur många samverkansrelationer 

kommunerna i Norrbottens län har. Detta är inte så konstigt eftersom alla kommuner har 

olika behov att fylla. Om några år kanske det inte alls ser likadant ut eftersom behoven 

varierar över tid. Den stora variationen kan också förklaras av att de anställda i de olika 

kommunerna är olika öppna till samverkan. I gränsområdet mellan Sverige och Finland 

har nog språket en stor betydelse för hur utbredd samverkan är. Tvåspråkighet hos de 

anställda är en fördel och underlättar därför samverkan. Vi tror även att viljan till 

samverkan dels kan bero på kommunkulturen men den kan också förklaras av 

personalgenerationen. Det vill säga att de yngre inte är lika invanda i arbetsmönstren som 

de äldre och har därför lättare att vara flexibla och ta till sig nya arbetssätt.  

 

Kommunerna samverkar för att få en starkare region och därmed öka attraktionskraften i 

norr. Det är viktigt för Norrbottens läns kommuner att de är enade och att de strävar efter 

samma mål delvis på grund av de befolkningsminskningar som drabbat regionen. För att 

få ett så effektivt samarbete som möjligt har det blivit viktigare för kommunerna att vara 

flexibla. Det är vanligast att kommunerna samverkar inom sitt eget verksamhetsområde 

med sina grannkommuner. Men det är inte alltid lämpligt att ha samma 

samverkanspartner i alla frågor då det kan krävas olika kompetenser. Ibland kan det 

därför löna sig att utöka antalet relationer. Större delen av kommunerna i Norrbottens län 

har sökt sig utanför länsgränsen och därmed utvidgat sin samverkan. Det är också vanligt 

förekommande att kommunerna har relationer med nordiska länder, i många av fallen är 

det med grannkommuner eller vänorter. Geografiskt sett är det naturligt att Norrbottens 

läns kommuner samverkar med grannländerna.  

 

Det är inte bara kommuner som kan ha utbyte av varandra utan även olika 

yrkeskategorier. Personalnätverk är något som förekommer i alla kommuner, men 

andelen som ingår i ett sådant nätverk skiljer sig åt beroende på kommunstorlek. I de 

stora kommunerna är detta vanligast och det kan bero på att de har lättare att bilda 

nätverk. Kommunernas samverkan med landstinget varierar beroende på 

verksamhetsområdet. Ju närmare kommunens verksamhet ligger landstingets 
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ansvarsområden desto vanligare är samverkan. Det är främst ekonomiska motiv som 

ligger till grund för samverkan. 

 

6.2 Fortsatt forskning 
 

I takt med att samhället förändras så skiftar kommunernas förutsättningar för samverkan. 

Vi tycker att det skulle vara intressant att göra en jämförande studie om cirka tio år för att 

se hur samverkan i Norrbottens läns kommuner har utvecklats.  
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Hej. 
 
Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som håller på att skriva en CD-uppsats i 
sociologi, detta kommer att pågå under hela hösten 2004. Vi gör ett uppdrag åt 
Kommunförbundet i Norrbotten och syftet med vår undersökning är att kartlägga hur 
samverkan ser ut mellan Norrbottens läns 14 kommuner. Vi kommer även att undersöka hur 
dessa kommuner samverkar med landsting, och med kommuner i andra län men också utanför 
Sverige. 
 
För att få en så heltäckande bild som möjligt vore det bra om Er kommun kunde hjälpa oss. Vi 
hoppas att Ni vill delta i vår undersökning genom att besvara den utskickade enkäten. Det är  
frågor som rör samverkan i Norrbottens län. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Jenny Lännerström & Susanna Orstadius  
 
 
 
 
 
Vi är tacksamma om Ni skickar den ifyllda enkäten till Kommunförbundet senast den 27 
augusti. Om Ni har några frågor eller funderingar kan Ni kontakta Jenny Lännerström via 
mail. 
 
Kommunförbundet Norrbotten 
Box 974 
Xxxxx xxxxx 
971 28 Luleå  
 
Kontaktperson 
Jenlan-2@student.luth.se 
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1. Vilken kommun tillhör Ni?

2. Inom vilket område är Ni verksam?  

          Internationella frågor     
          Näringslivet
          Socialtjänsten
          Barn och utbildning
          Kultur och fritid

3. Bedriver Ni någon samverkan med andra kommuner i Norrbottens län?
    Kryssa för de kommuner och respektive områden Ni samverkar med .

Arjeplog

Kalix
Kiruna

Pajala
Piteå

Övertorneå

4. Varför har Ni valt att samverka med just dessa  kommuner i Norrbottens län?

Bilaga 2

Överkalix

Luleå

Älvsbyn

Jokkmokk
Haparanda

Boden
Gällivare

Barn och 
utbildning

Kultur och 
fritid

Arvidsjaur

Internationella 
frågor

Näringslivet Socialtjänsten



5. Bedriver Ni samverkan med några kommuner utanför Norrbottens län eller utanför 
    Sverige?

    Skriv in de kommuner Ni samverkar med i kolumnerna ”utanför Norrbottens län” 
    och ”utanför Sverige” samt kryssa för respektive område

Internationella 
frågor

Näringslivet Socialtjänsten Barn och 
utbildning

Kultur och 
fritid

Annan kommun 
utanför 

Norrbottens län

Kommun utanför 
Sverige

6. Upplever Ni att det är Er kommun som oftast tar initiativet till samverkan?
      
          Ofta
          Ibland
          Sällan
          Aldrig
          Vet ej
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7.  Hur ser Er nuvarande samverkan ut med kommunerna i Norrbottens län? Beskriv syftet
     med samverkan.   

         Ekonomiskt
         Personal
         Rationalisera
         Stärka regionen  
         Annat   

8. Vad handlar Era samverkansprojekt om? Beskriv vad Ni gör.

9. Är Ni nöjd med Er / Era nuvarande samverkanspartners? 

          Nöjd med alla
          Nöjd med de flesta
          Nöjd med några
          Nöjd med någon
          Inte nöjd med någon alls
          Har ingen uppfattning

10. Varför är Ni nöjda / missnöjda med Er samverkanspartner?
      Välj högst tre alternativ i varje kolumn .

            Nöjda                     Missnöjda
         Geografisk närhet                  Geografisk närhet
         Geografiskt stora avstånd               Geografiskt stora avstånd
         Ekonomiskt                    Ekonomiskt
         Personal                    Personal
         Rationalisera                 Rationalisera
         Stärka regionen                      Stärka regionen  
         Annat               Annat
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11. Hur skulle samverkan kunna förbättras mellan kommunerna i Norrbottens län?



12. Finns det något Ni behöver hjälp med för att underlätta Er samverkan? Om JA, i så fall 
      med vad?

          Ja
          Nej

13. Planerar Ni att utöka Er samverkan med fler kommuner?

          Ja, med kommuner i Norrbottens län
          Ja, med kommuner utanför Norrbottens län
          Ja, med kommuner utanför Sverige
          Nej
          Vet ej

14. Planerar Ni att intensifiera Er kommunsamverkan?

          Ja, med kommuner i Norrbottens län
          Ja, med kommuner utanför Norrbottens län
          Ja, med kommuner utanför Sverige
          Nej
          Vet ej

15. Bedriver Ni samverkan med Norrbottens läns Landsting? 

          Ja
          Nej
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16. Inom vilka områden samverkar Ni med Norrbottens läns Landsting?



17. Varför har Ni valt att samverka med Norrbottens läns Landsting?

18. Bedriver Ni samverkan med några andra Landsting utanför Norrbottens län?
      Om JA, med vilka. 

         Ja
        Nej  

Kryssa för de Landsting Ni samverkar med.

Dalarnas län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län
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19. Hur ser Er nuvarande samverkan ut med Norrbottens läns Landsting? Beskriv syftet
      med samverkan.   

Blekinge län



          Ekonomiskt
          Personal
          Rationalisera
          Stärka regionen  
          Annat  

20. Hur skulle samverkan kunna förbättras med Norrbottens läns Landsting?

21. Finns det något Ni behöver hjälp med för att underlätta Er samverkan med 
      Norrbottens läns Landsting? Om JA, i så fall  med vad?

          Ja
         Nej

22. Bedriver Ni samverkan med någon annan typ av organisation än de ovan nämnda? 
      Om JA, med vilka?

          Ja
          Nej
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23. De anställda kan ibland bilda olika sorters nätverk, exempelvis socialsekreterare som träffas för  
      att utbyta tankar och idéer. Är detta något som förekommer i Er kommun?

          Ja, jag ingår i ett nätverk



          Ja, jag känner till nätverkssamarbete  
          Nej
          Vej ej

24. Om Ni känner till något sådant nätverk, inom vilka grupper förekommer det?

25. Ingår Ni i något EU projekt?
          Ja, flera stycken
          Ja, några stycken
          Ja, något enstaka
          Nej
          Vet ej

26. Vilka EU projekt ingår Ni i?
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Nätverksdensitet 
 
I formeln som vi använt står l för antalet faktiska kopplingar i nätverket och n betecknar 
antalet punkter (Ahrne & Hedström, 1999;95) 
 
Tätheten i hela nätverket 
 
                                                         l                            298 

                 n(n-1)       =          70(70-1)           = 0,06 
                        
 
Tätheten inom respektive verksamhetsområde 
 
Internationella frågor 
 
                                                        l                            38 

                 n(n-1)       =          14(14-1)           = 0,21 
                       
 
Näringslivet 
 
 
                                                        l                            55 

                 n(n-1)       =          14(14-1)           = 0,30 
                     
 
Socialtjänsten 
 
                                                        l                             77 

                 n(n-1)       =          14(14-1)           = 0,42 
                        
 
Barn och utbildning 
 
                                                       
                                                        l                            60 

                 n(n-1)       =          14(14-1)           = 0,33 
                        
 
 
Kultur och fritid 
 
 
                                                         l                            68 

                 n(n-1)       =         14(14-1)            = 0,37 
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Karta över Norrbottens län 
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Kommunindelning 
 
 
Liten kommun upp till 15 000 invånare 
 
Arjeplog          3 235  
Överkalix 3 946 
Övertorneå  5 255  
Jokkmokk 5 630 
Arvidsjaur  6 917  
Pajala   6 964 
Älvsbyn  8 767 
Haparanda  10 212  
 
Mellanstor kommun 15 000-40 000 invånare 
 
Kalix   17 669  
Gällivare 19 216  
Kiruna  23 267  
Boden   28 283  
 
 
Stor kommun över 40 000 invånare 
 
Piteå   40 793  
Luleå   72 590 
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