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Beskrivning av studien

Storregionala samarbeten som spänner över flera kommun- 
och regiongränser har de senaste decennierna blivit allt 
vanligare. Denna rapport belyser storregionala samarbeten 
från fem storregioner runt om i Norden: Greater Copenhagen i 
Öresundsregionen, Osloregionen, Northern Growth Zone i södra 
Finland, STRING som sträcker sig från Hamburg till Oslo, samt 
de båda samarbetena Europaforum Norra Sverige och North 
Sweden European Office i norra Sverige. 

Det övergripande målet för de storregionala samarbetena 
handlar om att stärka den regionala utvecklingen i regionen 
genom fördjupat samarbete över administrativa kommun- och 
regiongränser. För att göra detta är det vanligt att också 
engagera andra samhällsaktörer i samarbetet. Vad gäller 
samarbetsformerna finns både likheter och skillnader, liksom 
gemensamma utmaningar och lärdomar. 

Rapporten avslutas med ett jämförande diskussionskapitel 
mellan de storregionala samarbetena i rapporten och 
samarbetet i Mälardalsrådet. Kapitlet avslutas med att peka på 
fyra lärdomar för att vidareutveckla samarbetet i Stockholm-
Mälarregionen. 

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Mälardalsrådet av 
NORDREGIO som är ett nordiskt forskningsinstitut för tillämpad 
forskning inom regional utveckling. Huvudförfattare är Anna 
Lundgren (PhD), seniorforskare och i arbetet har Mari Wøien 
Meijer, Linnea Löfving, Thomas Jensen och Linda Kivi från 
NORDREGIO bidragit. 

Rapportförfattarna vill rikta ett stort tack till intervjupersonerna 
från de storregionala samarbetena som frikostigt delat med sig 
av information och erfarenheter. Intervjuerna genomfördes under 
perioden november 2021-mars 2022. För eventuella fel som 
kan ha smugit sig in i texten ansvarar dock rapportförfattarna 
ensamma.
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Inledning
Det storregionala samarbetet i Mälardalsrådet firar 30 år 2022. 
Det har varit 30 år som präglats av relationsbyggande inte 
bara mellan de kommuner och regioner som är medlemmar i 
Mälardalsrådet och som successivt vuxit men också med andra 
centrala samhällsaktörer från statliga myndigheter, näringsliv och 
universitet och högskolor. Arbetssättet har successivt utvecklats 
för att finna arbetsformer som präglas av både dynamik och 
legitimitet, och som inte minst bidrar till att skapa nytta och 
konkreta resultat som gagnar invånarna i storregionen. 

Men omvärlden förändras ständigt, och för att vara relevanta måste 
organisationer som Mälardalsrådet ständigt stå på tå. Hösten 2021 
fick Nordregio i uppdrag av Mälardalsrådet att inventera storregio-
nala samarbeten runt om i Norden. Syftet med arbetet var att iden-
tifiera storregionala samarbeten för att lära mer om hur de arbetar 
för att skapa resultat till nytta för invånarna i sina storregioner. En 
nordisk översikt togs fram, och utifrån denna valdes sex storregi-
onala samarbeten ut för fördjupade studier, enkät och intervjuer:

• Greater Copenhagen
• Osloregionen
• Northern Growth Zone
• STRING
• North Sweden European Office
• Europaforum Norra Sverige

Rapporten bygger på dels dokumentstudier, dels intervjuer med 
företrädare för de sex storregionala samarbetena. Intervjuerna 
genomfördes under perioden november 2021-mars 2022. 

En jämförelse mellan Mälardalsrådet och de utvalda sex sam-
arbetena visar att de bär på såväl stora likheter som väsentliga 
skillnader. Samtliga samarbeten täcker en geografi som spänner 
över en enskild region och inkluderar både kommuner och 
regioner. Två av samarbetena spänner också över nationsgränser, 
Greater Copenhagen och STRING. Flera av samarbetena 
har en politisk styrning, dock inte alla, och organisationen av 
relationerna med andra samhällsaktörer varierar. Vilka frågor 
varje organisation har prioriterat skiljer sig också. Trots dessa 
olikheter, tror vi att det finns lärdomar att dra som kan vara till 
gagn både för Mälardalsrådet och andra storregionala samarbeten. 

I denna rapport presenteras i tur och ordning de storregionala sam-
arbetena; Greater Copenhagen, Osloregionen, Northern Growth 
Zone, STRING och North Sweden/Europaforum Norra Sverige. 
Rapporten avslutas med ett diskussionskapitel om lärdomar och 
goda exempel för det storregionala samarbetet i Mälardalsrådet. 
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Storregionala samarbeten i fem storregioner i Norden

Karta: Thomas Jensen, NORDREGIO
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Greater Copenhagen 
På det smalaste stället är det bara 3,5 km över Öresund och 
längre söderut sträcker sig Öresundsbron mellan Malmö och 
Köpenhamn med sina drygt 16 km. Samarbetet tvärs över sundet 
går långt tillbaka i tiden. Öresundskommittén är ett av Nordiska 
ministerrådets gränskommittéer som startade i början av 1990-
talet. Denna kommitté var föregångaren till Greater Copenhagen 
som bildades 2015. Med det svenska EU-medlemskapet 1995 fick 
det gränsregionala samarbetet tillgång till Interreg-finansiering för 
många gränsregionala projekt, och Öresundsbron som är regionens 
flaggskepp för det dansk-svenska samarbetet invigdes 2000.  

Även om samarbetet och pendlingen över sundet har ökat de 
senaste 20 åren, har det också från tid till annan kantats av 
samarbetssvårigheter och gränshinder för ökad integration inom 
bland annat arbetsmarknads- och skattelagstiftningsområdena. 
Migrationskrisen 2015 och COVID-19-pandemin innebar stora 
bakslag för det gränsöverskridande samarbetet då regionen fick 
se gränskontroller upprättas.  Även om pendlingen sjunkit sedan 
toppnoteringen 2008, visar ny statistik från Region Skåne att ca 
18 000 personer arbetspendlar över Öresund, vilket kan jämföras 
med ca 49 000 arbetspendlare över landsgräns i hela Norden. 

En storregion med hållbar tillväxt i sikte
Metropolregionen Greater Copenhagen har 4,4 miljoner 
invånare. Trots de utmaningar det innebär att arbeta över 
nationsgränserna menar Tue David Bak, som sedan 2020 
är direktör för Greater Copenhagen, att det finns en enorm 
potential i den gemensamma metropolregionen.

”Greater Copenhagen is the center of sustainable growth  
and quality of life. Because we offer agile, collaborative and  
accessible conditions – where people and businesses  
can unleash their potential.”
(Greater Copenhagens vision, Årlig handlingsplan 2020-2021)

Greater Copenhagen är en politisk kommitté som består av 
kommunala och regionala myndigheter från Skåne, Halland, 
Huvudstaden och Själland som ska verka för hållbar tillväxt och 
sysselsättning. Utöver de fyra regionerna omfattar organisationen 
de 85 kommunerna i den storregionala geografin, varav 29 
kommuner i Region Hovedstaden, 17 kommuner i Region Själland, 
33 kommuner i Region Skåne och 6 kommuner i Region Halland. 

Greater Copenhagen 
är en politisk 
kommitté 
som består av 
kommunala 
och regionala 
myndigheter från 
Skåne, Halland, 
Huvudstaden 
och Själland som 
ska verka för 
hållbar tillväxt och 
sysselsättning.
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Att tillföra ett storregionalt mervärde 
för medlemmar och pendlare
Med erfarenheter både från näringslivet och rollen som 
tidigare regionutvecklingsdirektör i Själland, är Tue Bak väl 
förtrogen storregionen och de aktörer som verkar här. Han 
lyfter fram vikten av en gemensam organisation på tvärs 
över nationsgränsen för att främja tillväxt och öppna gränser. 

”Särskilt i tider som nu präglas av ökat fokus på nationella 
förhållanden och ”hårdare” gränser är detta viktigt.”

Nyttan med det storregionala samarbetet, återfinns dels hos 
kommunerna och regionerna som avsätter tid och ekonomiska 
resurser för att utveckla storregionen Greater Copenhagen, dels hos 
pendlarna som kan se och dra nytta av effekterna av förbättrade 
kommunikationer och tidsvinster. På sikt hoppas Tue Bak att också 
näringslivet och regeringarna i de båda länderna ska uppleva mer 
tydliga nyttor av Greater Copenhagen-samarbetet, både i form 
av ökat samarbete mellan olika aktörer på ömse sidor gränsen 
och genom en ökad konkurrenskraft för metropolregionen.

En handlingsplan och tre 
programförklaringar (charter) 
leder vägen framåt
Hållbar tillväxt och sysselsättning står i centrum för arbetet i Greater 
Copenhagen som primärt fokuserar på tre områden: arbetsmarknad, 
infrastruktur och grön omställning. En årlig handlingsplan ger 
vägledning och pekar ut de tre prioriterade områdena. Enligt 
handlingsplanen ska Greater Copenhagen också stärka life 
science-området, och kommunikation och digitaliseringsfrågorna 
ska löpa på tvärs genom alla verksamhetsområden.

Inom ramen för varje tematiskt område har en programförklaring 
tagits fram, en så kallad ”charter”, som visar vilka politiska 
prioriteringar som är centrala inom varje område:

• Greater Copenhagen Green – Grön omställning: Med fokus 
på att stärka regionen som en grön hub och påskynda den gröna 
omställningen 

• Greater Copenhagen Sammanhållen arbetsmarknad: Med 
fokus på att stärka den gemensamma arbetsmarknaden och 
minska gränshinder 

• Greater Copenhagen Infrastruktur och mobilitet: Med fokus 
på förbättrad gränsöverskridande transportinfrastrukturplanering 
och nya förbindelser över Öresund
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Ett politiskt styrt samarbete med 
sekretariat i Köpenhamn
I den politiska ledningen för Greater Copenhagen finns en 
ordförande och tre vice ordförande. Ordförandeskapet växlar 
årsvis mellan Sverige och Danmark, och under 2022 tar Sophie 
Hæstorp Andersen, överborgmästare i Köpenhamn, över 
ordförandeskapet från regionstyrelsens ordförande i Skåne, 
Carl Johan Sonesson. I styrelsen för Greater Copenhagen 
sitter 18 ledamöter, 9 svenska och 9 danska som representerar 
både regioner och kommuner. Ledamöterna i styrelsen utses 
av regionerna och av de regionala kommunförbunden. 

Ett årligt toppmöte som vänder sig till medlemmar och 
samarbetspartners syftar till att skapa sammanhållning, 
lyfta fram prioriterade politiska frågor och att inspirera 
deltagarna till gemensamt storregionalt samarbete. 

På tjänstepersonsidan stöttas styrelsen i Greater Copenhagen 
av ett sekretariat i Köpenhamn med sex heltidstjänster. 
Det finns även en styrgrupp som består av direktörerna 
från styrelsemedlemmarnas organisationer som träffas 
fyra gånger per år, samt en koordinationsgrupp under 
denna. Den samordnande och pådrivande rollen i 
Greater Copenhagen innehas dock av sekretariatet. 

Greater Copenhagen finansieras i huvudsak av de fyra 
regionerna Skåne, Halland, Hovedstaden och Själland samt 
med ett årligt bidrag från Nordiska ministerrådet. Den 
totala budgeten uppgår till ca 11 MDKK. Utöver fasta 
kostnader och löner, täcker finansieringen bidrag till Invest 
Skåne och Copenhagen Capacity samt grundläggande 
arbete med de tre tematiska programområdena. 

Politiska talespersoner i ett samarbete 
med hög ambitionsnivå
Tue David Bak, Greater Copenhagens direktör, pekar på 
både utmaningar och framgångsfaktorer för det storregionala 
samarbetet i Öresundsregionen. En av utmaningarna är 
de ettåriga ordförandeskapen. I en nationsöverskridande 
kontext som denna innebär det att ordförande har bättre 
kunskaper och kontakter i det egna landet och nätt och jämnt 
hinner sätta sig in i förvaltningskulturen och upparbeta 
kontakter innan det är dags att lämna över ordförandeklubban. 
Utmaningen är väl känd bland regionens aktörer, men inga 
alternativ till denna modell har ännu vunnit gehör.

Något som däremot fallit mycket väl ut i det storregionala 
samarbetet i Greater Copenhagen är de politiska talespersonerna. 
För vart och ett av program- eller charterområdena arbetsmarknad, 
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infrastruktur och grön omställning har två talespersoner utpekats 
från styrelsen, en från varje land. Talespersonerna företräder 
Greater Copenhagen utåt och är pådrivande i frågorna för att öka 
organisationens synlighet och aktiva medverkan i olika forum. 

Också i Greater Copenhagen finner vi liknande utmaningar 
som flera andra storregionala samarbeten brottas med när 
det gäller styrningsmodeller. Medan medlemmarna i Greater 
Copenhagen, regioner och kommuner, präglas av de politiska 
mandatperioderna och förvaltningsstyrning, karakteriseras 
det storregionala samarbetet av gemensamma komplexa 
frågor med många ägare och av nätverksstyrning.

Liksom många andra storregionala samarbeten brottas Greater 
Copenhagen med en ”mismatch” mellan högt ställda politiska 
ambitioner och små egna ekonomiska resurser. Ett exempel är 
en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör eller en 
pilotanläggning för koldioxidinfångning. För dessa investeringar 
krävs ekonomiska resurser av en helt annan dignitet. Hur skulle 
det vara om det storregionala samarbetet, i det här fallet Greater 
Copenhagen, står för idéerna och för att samla aktörerna 
kring gemensamma prioriteringar, så kan de mer resursstarka 
medlemsorganisationerna stå för implementeringen? Det, menar Tue 
Bak, fungerar bara i teorin. ”I verkligheten gör varje organisation ofta 
sina egna prioriteringar och har bara begränsat intresse att genomföra 
något som beslutats i ett annat forum.” Även om personunioner 
kan ha en roll, till exempel att politiker som är verksamma i 
Greater Copenhagen driver på genomförande i de organisationer 
där de har sitt politiska mandat, är det alltför osäkra processer. I 
bästa fall kan det ge slumpmässiga resultat, menar Tue Bak.

Strategiska samarbeten och en egen röst
Sekretariatet i Greater Copenhagen har en viktig roll för att driva 
frågorna framåt och bygga allianser. Medan handlingsplanen 
lägger grunden för arbetet, tydliggör programförklaringarna 
eller chartern för medlemmar och potentiella samarbetsparter 
vad organisationen vill prioritera och arbeta för att nå målen. 

Flera strategiska men också konkreta samarbeten inom ramen för 
chartern har uppmärksammats medialt under senare år, däribland 
jobbsökarmässan i oktober 2021 som anordnades i samarbete mellan 
Greater Copenhagen, Köpenhamns kommun, Malmö stad, Dansk 
Erhverv och Öresunddirekt. Den resulterade i att ca 50 svenskar 
fick jobb på den danska sidan. Under 2022 planeras ytterligare fyra 
jobbmässor, samtidigt som en task force har tillsatts för att sätta ökat 
fokus på hinder för den integrerade arbetsmarknaden över Öresund.

Ett annat exempel på ett uppmärksammat initiativ inom infrastruktur 
och mobilitet är anordnandet av gemensamt möte mellan riksdagens 
Trafikutskott och det danska folketingets Transportudvalg. Fokus 
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för mötet var hur transportinfrastrukturen över Öresund kan 
utvecklas i form av en fast HH-förbindelse mellan Helsingborg och 
Helsingör samt en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn, 
för att klara kapaciteten när Fehmarn-Bält öppnas upp 2029 och 
både gods- och persontrafiken från Europa väntas öka. Även 
insatser för att uppmärksamma gränspendlarnas situation 
under Covid-19 pandemin har fått medial uppmärksamhet. 

Tue Bak menar att organisationen har kommit en god bit på väg 
med den proaktiva kommunikationen och varit framgångsrika 
när det gäller att sätta agendan för strategiskt viktiga frågor för 
metropolregionens utveckling. Han menar dock att organisationen 
också behöver vidareutveckla lobbyarbetet, skapa fler strategiska 
samarbeten och så kallade ”coalitions of the willing”-samarbeten 
där intressenter med gemensamma målsättningar och resurser 
går i bräschen för att kunna skala upp insatserna och matcha 
de politiska ambitionerna för Greater Copenhagen-regionen. 
Som möjliga fallgropar lyfter Tue Bak fram att inte lyckas 
skapa ”en egen röst” för Greater Copenhagen. Utan egen 
röst skulle Greater Copenhagen-samarbetet bli beroende av 
enskilda politiska företrädare som bara kan lägga en del av sin 
tid på Öresundsfrågorna, och av medlemmarnas organisationer 
som styrs av en utpräglad offentlig förvaltningslogik. Utan 
en egen röst för Greater Copenhagen skulle uppdraget att 
bygga allianser för att driva på de höga politiska ambitionerna 
både kompliceras och riskera att bli omöjliga att uppnå. 

I dagsläget har Greater Copenhagen inte så mycket 
samarbete med andra storregioner, men Tue Bak är inte 
främmande för att utveckla det. Utvecklingen bör i första 
hand ske med andra huvudstads- och storstadsregioner 
med gemensamma intressen och i frågor där det kan 
vara aktuellt att bedriva gemensamt lobbyarbete. 

Greater Copenhagen
Medlemmar:  4 regioner och 85 kommuner i Danmark och Sverige

Startade:  2015

Huvudsakliga  
verksamhetsområden:   Arbetsmarknad, infrastruktur och grön omställning

Organisationsform:  Medlemsorganisation

Budget:  11 MDKK

Antal anställda:  6 heltidstjänster

Webbsida:  https://www.greatercph.se/
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Osloregionen
Osloregionen startade 2005 som en strategisk samarbetsallians 
mellan 56 kommuner på Östlandet i Norge. 2020 omvandlades 
alliansen till ett så kallat interkommunalt politiskt råd (IPR) 
inom ramen för den norska kommunallagen. Idag består 
Osloregionen av 64 medlemskommuner, och storregionen 
omfattar en befolkning på 2.3 miljoner invånare. 

Osloregionen – storregionalt 
samarbete med bas i Oslo
Osloregionen har säte i Oslo och representantskapet, som är det 
högst beslutande organet, leds av finansborgarrådet (byrådsleder) 
i Oslo. I Oslo finns också ett sekretariat med tre anställda. 

Osloregionen växte fram som ett svar på omvärldsförändringar. I 
samarbetsalliansens första årsrapport 2005 står att ”Samarbetet 
är ett svar på en situation där Osloregionen upplever stark press 
på tillväxt ur ett nationellt perspektiv, och samtidigt en skärpt 
konkurrens från allt starkare europeiska storstadsregioner.” 
(Osloregionen, 2005). Vid starten ingick 56 kommuner och två 
fylkeskommuner (regioner), Østfold och Akershus. Senare tillkom 
även fylkeskommunerna Oppland, Hedmark och Buskerud som 
medlemmar. 2020 genomfördes en fylkesreform i Norge som 
innebar att flera fylken gick samman i storfylken, däribland Viken 
(som består av de tidigare fylkeskommunerna Østfold, Akershus 
och Buskerud) och Innlandet (Hedmark och Oppland). Viken och 
Innlandet har dock beslutat att dra sig ur Osloregionen under 2022. 

Enligt Osloregionens direktör Øyvind Såtvedt kan det finnas 
flera anledningar till att Viken och Innlandet drar sig ur 
samarbetet: bristande ekonomiska resurser, dålig kunskap 
om Osloregionen som samarbetsyta, och att det tagit mycket 
resurser att bygga upp en ny intern organisationskultur i de 
två storfylkena som bildades så sent som 2020. Den regionala 
samhällsorganisationen är dock fortsatt i en process av förändring, 
och efter en folkomröstning i Viken i februari 2022 beslutades 
upplösa fylket, medan Innlandet tills vidare kvarstår som fylke.

Med hållbar konkurrenskraft och 
en flerkärnig utveckling i fokus
Osloregionen syftar till att ”bidra till att stärka Osloregionen 
som en hållbar och internationellt konkurrenskraftig region. 
Osloregionen ska bidra till en flerkärnig utveckling i regionen 
baserat på lokala fördelar” (Osloregionen, 2020), och redan från 
starten vilade samarbetet på grundtanken att konkurrenskraft 
inte kan ses som oberoende av den sociala och fysiska miljön. 

”Samarbetet är ett 
svar på en situation 
där Osloregionen 
upplever stark 
press på tillväxt 
ur ett nationellt 
perspektiv, och 
samtidigt en skärpt 
konkurrens från allt 
starkare europeiska 
storstadsregioner.” 
(Osloregionen, 2005).
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I samarbetsavtalet framgår att Osloregionen ska arbeta med 
frågor på tvärs över fylkes- och kommungränser, utveckla 
gemensamma projekt och aktiviteter som skapar mervärde, stärka 
en gemensam identitet, arbeta intressepolitiskt och samarbeta 
i relevanta nationella och internationella partnerskap. I allt 
väsentligt är de huvudsakliga arbetsområdena desamma som vid 
starten 2005, och de påverkades inte heller av övergången till 
interkommunalt politiskt råd (IPR). Däremot pekar årsrapporterna 
på ett starkare fokus på klimat och miljö samt att en tydligare 
profilering av regionen tillkommit de senaste tio åren.  

Fyra temaområden med tydliga resultat
Øyvind Såtvedt, lyfter fram Osloregionens arbete på fyra 
områden: den fysiska areal- och transportplanen, den 
internationella marknadsföringen, det intressepolitiska 
arbetet, samt miljö- och klimatarbetet.

Samarbetet i Osloregionen inleddes med att ta fram en gemensam 
Areal och transportplan (ATP).  I ATP:n 2008 står bland annat att 
Osloregionen ska utvecklas till en flerkärnig region för att stärka 
regionens internationella konkurrenskraft, och den reviderade 
planen från 2016 innehåller också delmål om klimat. Den 
fysiska miljön och transporterna är särskilt viktiga, områden där 
fylkeskommuner och kommuner som planmyndigheter har en 
viktig roll. De gemensamma ATP:erna fungerade som ett inspel 
till bland annat den norska nationella transportplanen 2010-2019, 
och visade på alliansens viktiga roll som politisk mötesplats. 

Tillsammans med bland andra Oslo Business Region, Visit 
Oslo med flera startade 2013 arbetet med att ta fram en 
marknadsföringsstrategi för Osloregionen för att öka den 
internationella attraktiviteten. På turismområdet hade mycket 
gjorts sedan tidigare, men nu utvecklades platsmarknadsföringen 
för att stärka Osloregionen som varumärke utomlands 
och kunna dra till sig fler talanger och investeringar.

Ett annat viktigt område är det intressepolitiska, med 
påverkansarbete som riktar sig mot regering, Stortinget, 
EU med flera. Det är viktigt att också arbeta med 
dagsaktuella frågor här, påpekar Øyvind Såtvedt, och ger 
som exempel att  Osloregionenunder pandemin jobbade 
med vaccinprogrammet. Trots det relativt fragmenterade 
regionala samarbetet finns en stark uppslutning från 
medlemmarna, menar Øyvind Såtvedt: ”Vi har fullt deltagande 
på alla möten och arenor, och vi har aktiva deltagare.” 

I samband med att Oslo var miljöhuvudstad i Europa 2019 
gjordes en första ordförandedeklaration om att Osloregionen 
har som mål att bli Europas ledande huvudstadsregion inom 
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miljö och klimat. En tiopunktslista med åtgärder för att nå dit 
utarbetades, och deklarationen planeras att förnyas under 2022. 

Sammanfattningsvis lyfter Øyvind Såtvedt fram att det största 
mervärdet som skapats i Osloregionen är att profileringen 
och den gemensamma förståelsen för vilka utmaningar och 
möjligheter vi står inför förstärkts. Utöver att bli lyssnade på 
från regering och Stortinget, har Osloregionen också lyckats 
samordna sig på tvärs över kommunpolitiska skiljelinjer i de 
64 medlemskommunerna. Viljan bland medlemmarna att gå 
varandra till mötes och finna konsensus spelar en central roll.

Osloregionen samarbetar även med andra organisationer på bl.a. 
näringslivs-, arbetsmarknads- och miljöområdet: ”Det är ett lite 
oortodoxt sätt att arbeta för det offentliga, och med små resurser 
måste man måste tänka mer ”governance” och ha samarbetspartner 
som vi kan skapa resultat med” säger han. Liksom många andra 
storregionala organisationer vänder sig Osloregionen dock inte direkt 
till medborgarna och därför är relativt okända för allmänheten. 

Från samarbetsallians till IPR, och 
med tillit som ledstjärna
2020 gick Osloregionen från att vara en samarbetsallians 
med låg grad av formellt beslutsfattande, till att bli ett 
Interkommunalt politiskt råd (IPR). Detta har förstärkt 
samarbetet; Osloregionen har fått en tydligare förankring i 
kommunallagen och samarbetet har i viss grad formaliserats 
med större möjligheter att överlåta beslutsfattande från kommun 
eller fylkeskommun. Men det har också inneburit en del 
utmaningar, däribland processerna kring val som innebär att 
Osloregionen i stället för ett årsmöte nu har två möten per år. 

Representantskapet är det högsta organet i Osloregionen och här 
är alla 64 kommuner representerade. Representantskapet som 
leds av Oslos finansborgarråd fastställer strategier för arbetet 
i Osloregionen, fastställer den årliga avgiften och godkänner 
räkenskaper och årsredovisning. Beslut fattas med enkel 
majoritet. Representantskapet väljer en styrelse med upp till 
20 ledamöter som representerar de olika delregionerna och ett 
intressepolitiskt utskott som är underordnat styrelsen. Därutöver 
finns fyra administrativa grupper, varav tre ämnesgrupper och 
en koordineringsgrupp med representation från alla delregioner. 
Ämnesgrupperna fungerar som stöd till sekretariatet, bidrar 
till förankring och till att stärka sammanhållningen.  

Verksamheten i Osloregionen finansieras av medlemskommunerna 
med en avgift på 2,70 norska kronor per invånare, vilket ger en 
årlig intäkt på ca 6 miljoner och en total budget på ca 7,9 miljoner 
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norska kronor (2022). Oslo kommun är värdkommun för 
Osloregionen vilket innebär en del fördelar, menar Øyvind Såtvedt. 
Osloregionen följer en värdskapsmodell som innebär att regionen 
mot en avgift kan dra nytta av olika stödfunktioner från Oslo 
kommun. Det är dock viktigt att understryka att Osloregionen är 
fristående från Oslo kommun, med egen styrning och ekonomi.  

Till Osloregionens direktörs ansvar hör att leda Osloregionens 
verksamhet och här är en viktig uppgift är att förstå vari de 
politiska skiljelinjerna ligger i beredningen av olika frågor: ”Det 
handlar om att ha politisk känsla (...) det viktigaste att finna 
konsensus och att inte vara partipolitiskt kontroversiella. Men 
jag är överraskad hur få gånger man inte varit enig, jag tror jag 
kan räkna dem på en hand”, säger Øyvind Såtvedt. ”De största 
skillnaderna mellan kommunerna handlar mer om storlek, hur 
mycket resurser som finns att tillgå och geografi. De kommuner 
som ligger närmast Oslo har ett större intresse, men också andra, 
såsom Hamarregionen och Nedre Glomma, är mycket aktiva.” 

Flerkärnighetskonceptet spelar en central roll: ”Att få med 
sig hela regionen är viktigt, de mindre områdena har starka 
band till de större motorerna i regionen”, säger Øyvind 
Såtvedt.  Såtvedt menar att kommunernas upplevelse av att bli 
uppmärksammade och lyssnade till är några av de viktigaste 
framgångsfaktorerna: ”Tillit och att bygga tillit är det främsta 
kapitalet. Finansborgarrådet i Oslo ska ha en stor del av äran 
här. Att han investerar så mycket tid i detta och talar väl om 
samarbetspartnerna, det är guld värt”, säger Øyvind Såtvedt, 
och pekar på att sekretariatet arbetar på samma sätt. 

Utträdet av de två fylkeskommunerna Viken och Innlandet 
innebär att två aktörer som tidigare deltog i det storregionala 
samarbetet, och som har en viktig samhällsutvecklarroll (bland 
annat klimat, miljö, fysisk och transportplanering och näringsliv), 
inte finns med på den arena där alla lokala myndigheter finns 
samlade runt samma bord.  En annan utmaning handlar om vilken 
roll Osloregionen ska fylla i relation till andra samarbetsarenor, 
till exempel Østlandssamarbeidet. Øyvind Såtvedt säger att: 

”Osloregionen ska inte vara ett mål i sig själv. Om man slår samman 
det med Østlandssamarbeidet och justerar mandatfördelningen 
till exempel.... här är det viktigt att vara pragmatisk.”

Lärdomar storregioner emellan
Osloregionen har genom åren haft ett visst samarbete med 
Mälardalsrådet, bland annat har gemensamma rapporter om 
kontaktintensiteten mellan de båda huvudstadsregionerna 
tagits fram, och en gemensam konferens och workshop har 
hållits. Osloregionen har inga direkta bilaterala samarbeten 
med andra storregioner, men det finns en del nätverk där flera 
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av storregionerna delta, utöver kontakten med Mälardalsrådet 
för utbyte av information om möjliga samarbetsprojekt. 

När det gäller lärdomar, understryker Øyvind Såtvedt att 
alla kommuner och regioner är olika och att alla initiativ 
måste anpassas till de lokala förhållandena. Han lyfter fram 
att ”sense of urgency” är viktig för att skapa gemenskap i 
region och politisk vilja till samarbete, och inte minst: ”att 
investera i tillit och att visa att den största kommunen är 
ödmjuk i förhållande till de andra är helt avgörande”. 

Osloregionen 
Medlemmar:  64 kommuner

Startade:  2004/2005 [2020]

Huvudsakliga  
verksamhetsområden:   Areal och transport, klimat och miljö, konkurrenskraft  
 och attraktivitet 

Organisationsform:  Interkommunalt politiskt råd med Oslo kommun som  
 värdorganisation

Budget:  7.9 miljoner norska kronor

Antal anställda:  3

Webbsida:  https://www.osloregionen.no/ 
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Northern Growth Zone
Northern Growth Zone är ett storregionalt samarbete i 
sydvästra Finland. Northern Growth Zone, som beskriver 
sig själv som en strategisk samarbetsallians, består idag 
av 15 medlemmar, varav 3 är regioner (landskapsförbunden 
Nyland, Egentliga Finland och Satakunta) och 12 är kommuner 
(däribland Åbo, Helsingfors, Esbo, Vanda och Lathis). 

Samarbetsalliansens övergripande syfte är att främja ekonomisk 
tillväxt och konkurrenskraft. År 2020 bodde drygt hälften 
(52%) av Finlands befolkning i Northern Growth Zone 
och nära hälften (59%) av landets BNP producerades här.1 
Storregionen är också Finlands hub för import och export och 
för internationella transporter. Genom Northern Growth Zone 
passerar 94% av de internationella flygpassagerarna, 100% av 
de internationella godsflygtransporterna, 78% av de maritima 
godstransporterna och 85% av persontransporterna till sjöss.

Samarbetsalliansen initierades av Åbo stad som också är 
värdkommun för Northern Growth Zone sedan 2016. Hittills 
har samarbetet framför allt fokuserat på infrastruktur och 
transporter, men framöver finns ambitionen att utveckla 
det till andra strategiska frågor och bredda nätverket. 
 

Från samarbetsprojekt till 
strategisk samarbetsallians
Samarbetet i Northern Growth Zone startades för att öka fokus 
på behovet av infrastrukturinvesteringar på sträckan Åbo via 
Helsingfors mot Sankt Petersburg i den europeiska stomnätskor-
ridoren ScanMed (TEN-T). Ett fördjupat samarbete i storregionen 
hade dock diskuterats tidigare, särskilt efter den ekonomiska 
krisen som 2008-2010 drabbade stora företag som Nokia och 
Microsoft, men som också slog hårt mot den maritima sektorn. 

Samarbetet i Northern Growth Zone tog fart då finska 
regeringen 2016 öppnade en utlysning för etablering av 
tillväxtzoner (med s k AIKO-finansiering), och regionerna 
och kommunerna i Northern Growth Zone gick in med en 
gemensam ansökan. Northern Growth Zone var en av de två 
regioner som utsågs och erhöll programstöd med 360 000 
Euro per år för perioden 2016–2018 för att utveckla transporter 
och logistik över regionala och administrativa gränser med 
särskilt fokus på godslogistik. De statliga medel som erhölls 
för att utveckla tillväxtzonen bidrog till att starta och medverka 
i en lång rad projekt inom infrastruktur och transporter. 

1 Siffrorna är från 2020 då Northern Growth Zone hade ytterligare tre regioner och en kommun som medlem-
mar; Södra Karelen, Kymmendalen, Päijänne-Tavastland och Lojo kommun.

Samarbetsalliansens 
övergripande syfte 
är att främja eko-
nomisk tillväxt och 
konkurrenskraft.
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Profilprojektet 5Star eCorridor EDIH som är en av EU:s digitala 
innovationshubbar och fokuserar på att utveckla effektiva och 
hållbara logistikkedjor inom sjö-, järnväg och vägtransporter 
genom digitalisering, AI och blockkedjeteknik. Projektet, som 
involverar både företag, forskning och offentliga myndigheter, är 
också en del av EU:s Transeuropean Network-korridorer (TEN-T). 
Ett annat exempel är projektet Clean Vehicle Wizard tool som 
syftar till att underlätta upphandling av miljövänliga transporter. 

Under 2019 formaliserades samarbetet ytterligare, ett nätverksavtal 
mellan medlemmarna i Northern Growth Zone upprättades och 
samarbetets fokusområden vidgades till att omfatta fler områden 
än infrastruktur och transporter. Syftet med den strategiska 
samarbetsalliansen är att utveckla det funktionella samarbetet 
över administrativa gränser till en större arbetsmarknads- och 
ekonomisk region. Syftet med nätverkssamarbetet är 
också att stärka den inomregionala och internationella 
tillgängligheten, öka den internationella konkurrenskraften 
och attraktionskraften samt stärka det regionala samarbetet.

Med tjänstepersoner vid rodret
I motsats till Mälardalsrådet och flera andra storregionala 
organisationer såsom Greater Copenhagen, Osloregionen och 
STRING, är det tjänstepersoner som sitter i ledningen för Northern 
Growth Zone. Northern Growth Zone har inte heller några forum 
där politiker medverkar. Däremot anordnas årligen en EU-dag i 
Åbo, Åbo Europaforum, som bland annat vänder sig till politiker 
och där Northern Growth Zone brukar medverka. Northern Growth 
Zone deltar också tillsammans med politiker i lobbyprojektet 

”Pro9road” för sträckan Åbo-Tammerfors (nationalväg 9).

Det högst beslutande organet i Northern Growth Zone är 
årsmötet som består av medlemsorganisationernas högsta 
chefer, dvs regiondirektörerna från landskapsförbunden 
och stadsdirektörerna från städerna. Styrelsen består av 
tjänstepersoner från medlemsorganisationerna, och under den 
period Northern Growth Zone hade statlig AIKO finansiering 
deltog även tjänstepersoner från Arbets- och näringsministeriet 
i styrelsens arbete. Ministeriets medverkan i samarbetet 
upplevdes som värdefull, och en fortsatt statlig medverkan från 
kommunikations- och arbets- och näringsministeriet välkomnas. 

Att vara en tjänstepersonsstyrd organisation har sina fördelar, menar 
Marjo Uotila, direktör för Northern Growth Zone, som säger att 
organisationen då kan fokusera på långsiktiga strategiska frågor 
och lämna de frågor som är politiskt känsliga till andra forum där 
politikerna möts. Arbetet i alliansen är till stor del fristående från 
medlemmarnas ordinarie verksamhet, och är därför mycket sällan 
beroende av beslutsprocesser hos medlemsorganisationerna. 
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Ordförandeskapet i styrgruppen innehas av regionala 
utvecklingsdirektören i Åbo och det är också där som 
organisationen har sitt sekretariat med en anställd. Utöver 
de tidigare statliga medlen för tillväxtzonen och vissa andra 
externa projektmedel, finansieras Northern Growth Zone 
med medlemsavgifter och har en budget på ca 1.5 Mkr.

En ny strategi för samarbetet på väg fram
I syfte att flytta fokus från projekt till strategiska utvecklingsfrågor 
påbörjades under 2021 arbetet med att ta fram en ny strategi 
för samarbetet i Northern Growth Zone. Genomförandet 
av det statliga programmet för tillväxtzoner innebar mycket 
fokus på projektutveckling och projektgenomförande, 
men nu vill man bredda till mer strategiska frågor i linje 
med det avtal om nätverkssamarbete som slöts 2019. 

Pekka Sundman, regional utvecklingsdirektör i Åbo och 
ordförande i samarbetsalliansen, lyfter fram de internationella 
förbindelserna och utvecklingen längs stomnätskorridoren 
Scan-Med som fortsatt centrala, liksom arbetet med att få 
till stånd entimmeståg mellan Åbo och Helsingfors. Det 
senare, som kräver dubbelspår, har kommit en god bit på väg 
och förhoppningen är att det ska kunna starta före 2030. 

Pekka Sundman pekar också på att det arbete med att locka 
utländska direktinvesteringar och talanger till regionen 
som påbörjats behöver vidareutvecklas. Samarbetet inom 
projektet Corridor as a Service (CaaS), ett ekosystem av 
aktörer som tillsammans arbetar för att utveckla Northern 
Growth Zone till ett nav för multimodala godstransporter 
mellan öst och väst och en internationell logistikhub för 
Östersjöregionen, är i viktigt att fortsatt utveckla. 

Med den nya strategin hoppas Northern Growth Zone också 
kunna vidga samarbetet och inkludera fler aktörer, däribland 
näringslivet genom handelskamrarna, universitetet och även 
nationella myndigheter, både inom transportområdet och inom 
arbetsmarknads- och näringslivsområdet. Samarbete med 
nationella myndigheter är av vikt för alliansen, menar Pekka 
Sundman, både för att kunna påverka policy-utformning och för 
att ta del av nationella utlysningar och finansiering. Idag svarar 
samarbetsalliansen på remisser, deltar i nätverk och i möten som 
ministerierna kallar till, samt driver viss opinionsbildning genom 
medlemmarna för att stärka regionens intressen. Däremot finns 
inget formaliserat eller regelbundet samarbete med till exempel 
Kommunikationsministeriet eller motsvarigheten till Trafikverket.
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På den internationella arenan deltar Northern Growth Zone direkt 
eller indirekt genom sina medlemmar på ett flertal strategiskt 
viktiga arenor, såsom Scan-Med:s olika forum, Scandria Alliance 
Network, ERRIN och CPMR. Kommunikationen spelar en viktig 
roll, och på samarbetsalliansens internationella hemsida (det finns 
både en internationell och en finsk), vill organisationen särskilt 
lyfta fram internationella investeringar och annan information som 
riktar sig till näringslivet och som kan öka regionens attraktivitet.  

Att bygga nätverk och skapa tillit
På frågan om vilka samarbetsalliansens främsta resultat är, säger 
Marjo Uotila att alliansen framför allt har bidragit till att skapa 
goda relationer mellan kommuner och regioner i storregionen. 
Samarbetet har också bidragit till ett gemensamt lärande, vilket 
Marjo Uotila exemplifierar med projektet 6Aika, en serie 
webbinarier för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som också 
bidragit till nätverksbyggande mellan städerna. Kommunerna och 
regionerna som deltar i samarbetet delar många gemensamma 
utmaningar, och genom samarbetsalliansen kan kommunerna 
och regionerna vara ”sampratade” när de möter den nationella 
nivån.  Till utmaningarna i samarbetet hör att medlemmarna är 
olika stora och i vissa fall har olika demografiska utmaningar. 

Pekka Sundman lyfter fram att projekten som genomförts inom 
ramen för Northern Growth Zone har bidragit till att utveckla 
samarbetet mellan kommuner, regioner och företag, men också 
med universitet och statliga aktörer. Exempel på projekt där 
samarbetet med företag och universitet stärkts är inom sjölogistik 
och digitaliseringsprojekt för att minska koldioxidutsläpp och 
användning av blockkedjeteknik inom logistiksektorn. Det 
finns också exempel där samarbetet genom Northern Growth 
Zone bidragit till att samarbetet mellan näringslivsaktörer ökat, 
exempelvis har företaget Ahola Transport funnit nya möjligheter 
att utveckla och testa nya fordon. Även samarbetet med staten 
har stärkts genom att Närings- och arbetsministeriet deltog i 
arbetet med AIKO-finansieringen för Northern Growth Zone.

På frågan om framgångsfaktorer väljer både Pekka Sundman 
och Marjo Uotila att lyfta fram tillit. Därutöver är det viktigt 
att det finns gemensamma mål och intressen – ”annars blir 
det ju bara en kaffeklubb”, säger Marjo Uotila. För att bygga 
tillit handlar det både om att minska risken och oron för att 
en enskild aktör skulle ta över eller ha större inflytande, och 
om att vara så öppna och transparenta som det bara går. 
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Ett ökat intresse för nordiskt samarbete
Både Marjo Uotila och Pekka Sundman lyfter fram Norden 
som samarbetsarena, och Marjo Uotila pekar på att tillsammans 
skulle Northern Growth Zone, Mälardalsrådet, Greater 
Copenhagen och STRING-samarbetet sträcka sig hela vägen 
till Hamburg och Oslo, och täcka in stora delar av Norden. 

Northern Growth Zone
Medlemmar:  15

Startade:  2016 [2019]

Huvudsakliga  
verksamhetsområden:   Tillgänglighet, interrnationell konkurrenskraft och  
 attraktionskraft, stärka det regionala samarbetet.

Organisationsform:  Samarbetsallians baserad på nätverksavtal,  
 med Turku stad som värdorganisation

Budget:  150 000 EUR

Antal anställda:  1

Webbsida:  https://www.greatercph.se/
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STRING
STRING är både namnet på ett geografiskt område som 
sträcker sig längs norra delen av Scan-Med, det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T), och namnet på organisationen STRING. 
Samarbetet började som ett Interreg-projekt 1999 för att stimulera 
byggandet av Fehmarn Bält-förbindelsen som förbinder Rødby på 
den danska sidan med Puttgarden på den tyska, och samarbetet 
har sedan dess vidareutvecklats både i omfattning och geografi. 

Idag beskriver sig STRING som en megaregion med 14 miljoner 
invånare i fyra länder som har som mål att bli en grön hub som 
sträcker sig från Hamburg till Oslo och som knyts samman av en 
hållbar transportinfrastruktur. Medlemmarna i STRING är de 
fem städerna, Hamburg, Köpenhamn, Malmö, Göteborg, Oslo och 
de 8 regionerna Schleswig-Holstein, Syd Danmark, Hovedstaden, 
Själland, Skåne, Halland, Västra Götaland och Viken. 

Samarbete över fyra nationsgränser 
Det som gör det storregionala samarbetet, eller det gränsöverskri-
dande samarbetet som STRING föredrar att kalla det, i STRING 
speciellt är att det spänner över fyra nationsgränser: Sverige, 
Danmark, Norge och Tyskland. Till kretsens 13 medlemmar hör 
huvudstäderna, de största städerna samt regionerna längs med 
sträckan Hamburg-Oslo. Sedan 2021 är också den tyska staden 
Kiel observatör. På frågan om megaregionen kan växa ytterligare 
säger Aida Uhac, Political Director för STRING, att det inte är 
ett mål i sig att växa. ”Geografin ger vägledning, och att ta in nya 
medlemmar måste ge mening och skapa mervärde till samarbetet”.

Samarbetet i STRING är organiserat i ett politiskt forum, 
en styrgrupp, en kontaktgrupp, ett sekretariat och arbets-
grupper. Samarbetet finansieras genom medlemsavgifter 
som fördelas lika mellan de 13 medlemmarna.

Det högsta beslutande organet är det politiska forumet som möts 
tre gånger per år och beslutar om organisationens fokus framåt 
och politiska prioriteringar. I detta forum återfinns 22 politiker 
som representerar de 13 medlemmarna. Sammansättningen av 
det politiska forumet återspeglar den politiska kultur och kutym 
som finns hos de olika länderna och medlemmarna. Det innebär 
att vissa av medlemmarna har flera företrädare representerade 
i det politiska forumet, medan andra bara har en företrädare. 

Styrgruppen består av högre tjänstepersoner från medlem-
marna och möts tre gånger per år för att tillsammans med 
sekretariatet besluta om genomförandet av de politiska 
prioriteringarna. I det löpande arbetet träffas kontaktgrup-
pen som består av tjänstepersoner från medlemmarnas 

Det som gör det 
storregionala 
samarbetet i STRING 
speciellt är att det 
spänner över fyra 
nationsgränser: 
Sverige, Danmark, 
Norge och Tyskland.
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organisationer. Denna har i uppdrag att förbereda och följa upp 
styrgruppens beslut tillsammans med STRING-sekretariatet, 
som har sitt säte i Köpenhamn och har sju heltidsanställda. 

Slutligen finns arbetsgrupper som består av tjänstepersoner från 
medlemmar. Det finns till exempel en arbetsgrupp för infrastruk-
turfrågor på sträckan Oslo-Göteborg och en arbetsgrupp för fler 
fasta förbindelser över Öresund. Arbetsgrupperna är fasta och 
sammanträder vid behov. Exempel på tillfälle för sammanträde 
kan vara då sekretariatet tagit fram en ny rapport eller public 
affairs-insatser som de vill informera om och diskutera.  

Från Fehmarn Bält till Grön hub 
med vägledning från OECD
Efter många års planering slöts avtal 2008 mellan Tyskland och 
Danmark om att bygga den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält, 
och STRING-samarbetet har därefter breddats till andra infra-
strukturprojekt, regionala utvecklingsfrågor och grön tillväxt. Även 
om Fehmarn Bält är STRING:s flaggskeppsprojekt som onekligen 
betytt mycket för samarbetet, menar Aida Uhac att samarbetet idag 
handlar om så mycket mer än enbart infrastruktur och att samarbe-
tet också bidrar till att skapa en gemensam identitet i storregionen.

Som stöd för att vidareutveckla regionens arbete med att bli en grön 
hub, har STRING fått draghjälp från OECD som menar att ”… the 
STRING megaregion has a strong potential to become a leading Eu-
ropean megaregion, internationally acknowledged as a Green Hub”. 

OECD-rapporten “Building the STRING mega region as a green 
hub in the wake of Covid-19” som kom 2021 har skapat momentum 
i samarbetet. Det finns en bred uppslutning bland medlemmarna 
att fokusera på att använda hållbar transportinfrastruktur för 
att nå klimatmålen och skapa en sammanhållen och tillgänglig 
megaregion, att positionera STRING som en global grön hub 
och att bygga en sammanhållen och inkluderande megaregion. 

OECD:s rapport ger konkret vägledning för samarbetet då den 
innehåller 23 policyrekommendationer. Dessa är av olika karaktär; 
vissa mer omfattande och involverar många olika aktörer, andra mer 
långsiktiga och/eller konkreta, och därför har en prioritering i fyra 
grupper gjorts, där de första två är tänkta att genomföras 2021–2023.

Bland OECD:s policyrekommendationer ingår bland annat att 
inrätta en transportkommission med representation från nationell 
och regional nivå längs hela sträckan, att skapa en vätgaskorridor 
och stärka elektrifiering av godstrafik med bränsleceller, att ta 
fram en handlingsplan för finansiering av gränsöverskridande 
transportinfrastruktur, att stärka transportkapaciteten längs 
sträckan bland annat genom dubbelspår och elektrifiering av 
sträckan Göteborg-Oslo och fler fasta förbindelser över Öresund, 
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samt att underlätta effektivitet och tillgänglighet genom exempelvis 
samordning av biljettsystem och cirkulära system för godstransporter. 

Även om det är mycket fokus på infrastrukturfrågor är det 
övergripande målet att STRING ska bli en globalt erkänd grön hub, 
medan de hållbara transporterna är vägen dit. I STRING-regionen 
finns redan idag många företag som är ledande inom den gröna 
omställningen. OECD pekar dock i sin rapport på att det krävs 
omfattande insatser på gemensam megaregionnivå för att bli en grön 
hub, för att skala upp investeringar och innovationsinfrastruktur 
samt koordinera gemensamma insatser från företag, akademi och 
myndigheter. Internationell marknadsföring och att involvera 
aktörer på alla nivåer är viktiga beståndsdelar för att megaregionen 
ska ta denna internationella position. OECD föreslår också att 
samarbetet skulle stärkas genom en formalisering av samarbetet i en 
så kallad European Grouping for Territorial Cooperation (EGTC).   

Om nyttor och arbetssätt
En utmaning som alla storregionala organisationer ställs inför är hur 
medlemsnytta kan skapas. På frågan vilka nyttor och för vem som har 
skapats i STRING, lyfter Aida Uhac fram två konkreta exempel utöver 
Fehmarn Bält-bron. Grön upphandling är en uppgift alla STRING:s 
medlemmar står inför och genom att utbyta erfarenheter och lära av 
varandra kan samarbetet bidra både till att förbättra upphandlingen 
och främja en hållbar utveckling. Det andra exemplet handlar om en 
EU-ansökan för att etablera en vätgaskorridor mellan Hamburg och 
Oslo som ger godstrafik möjlighet att tanka vätgas längs hela sträckan.  

Liksom flera andra storregionala samarbeten vänder sig inte 
STRING till medborgarna direkt, utan söker huvudsakligen genom 
samarbete mellan myndigheter, politiker och tjänstepersoner skapa 
nytta för medborgarna indirekt. Därtill samarbetar STRING med 
näringslivet i flera av projekten, bland annat i den Gröna hubben och 
det vätgasprojekt som STRING nu jobbar med. Däremot finns inte 
något mer omfattande samarbete med universitet och högskolor. 

STRING:s sekretariat i Köpenhamn är granne med systerorgani-
sationen Greater Copenhagen. Organisationerna har delvis samma 
medlemmar, även om STRING verkar i en större gränsöverskridande 
geografi som sträcker sig över fyra olika länder. Båda organisatio-
nerna arbetar med bland annat infrastrukturfrågor och den gröna 
omställningen, men utöver olika geografi har de också olika fokus 
och vänder sig delvis till olika aktörer och målgrupper. Där intressena 
sammanfaller sker viss koordinering mellan de båda organisationerna. 

Till skillnad från flera av de andra storregionala samarbetena i denna 
rapport använder sig STRING inte av utskott eller ämnesspecifika 
talespersoner, utan istället används hela politiska forumet som resurs 
och STRING utser bland dessa olika talespersoner beroende på 
vilken fråga och vilken kontext det handlar om. Sekretariatet spelar 
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här en nyckelroll för att driva på frågorna, och de anställda 
vid sekretariatet kommer i huvudsak från näringslivet. 

Att ha medlemmar med olika fokus som dessutom kommer 
från fyra olika länder, säger Aida Uhac, kan göra det 
utmanande att enas i detaljer. Skillnader mellan länderna 
vad gäller institutionella strukturer, traditioner och praxis 
påverkar till exempel vilken roll en minister har då ett 
infrastrukturbeslut ska processas eller beslutas.  

Att jobba med rätt frågor och skapa 
mervärde – viktiga framgångsfaktorer
På frågan vilka de främsta framgångsfaktorerna är, lyfter Aida 
Uhac fram att ha rätt frågor på agendan, det vill säga frågor 
som inte är kontroversiella, frågor som medlemmarna kan 
enas om, som är viktiga och som kan skapa mervärde för alla 
som deltar i samarbetet. Grön tillväxt är ett sådant exempel. 
En annan framgångsfaktor menar Aida Ida Uhac är att ha ett 
sekretariat som kan driva på frågorna, som kan medverka 
till att skapa relationer och skapa en gemensam identitet.

Kombinationen av en politiskt styrd organisation, med 
borgmästare och regionpolitiker i ledningen och ett sekretariat 
med starkt driv lyfts fram som en bra kombination. ”Visst 
händer det att vi från sekretariatet måste backa ibland, eftersom 
politiken måste göra avvägningar och ta hänsyn, men i allt 
väsentligt bidrar vi genom vårt arbetssätt till att initiera, 
driva på och flytta fram positionerna”, säger Aida Uhac. 

STRING
Medlemmar:  13, Hamburg, Köpenhamn, Malmö, Göteborg, Oslo och  
 de 8 regionerna Schleswig-Holstein, Syd Danmark,  
 Hovedstaden, Själland, Skåne, Halland, Västra Götaland  
 och Viken. 

Startade:  1999

Huvudsakliga  
verksamhetsområden:   Grön omställning; gränsöverskridande samarbete

Organisationsform:  Medlemsorganisation med Själland administrationsansvarig

Budget:  15 MDKK

Antal anställda:  7

Webbsida:  https://stringnetwork.org/ 
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North Sweden
North Sweden omfattar de fyra nordligaste regionerna i 
Sverige och är en geografi med flera storregionala samarbeten. 
Två av dem är North Sweden European Office (NSEO) och 
Europaforum Norra Sverige som närmare ska belysas här. Båda 
samarbetena har fokus på EU-frågor, men gränsen mellan 
EU-frågor och nationella frågor är många gånger flytande. Ett 
exempel på detta är Norrbotniabanan som man länge arbetat 
med i Europaforum och North Sweden European Office, 
och som numera är en del av EU:s Transeuropeiska nätverk 
(TEN-T) och den nationella transportinfrastrukturplanen. 
I norra Sverige finns också breda samarbeten kring 
infrastrukturprojekt såsom Botniska korridoren, Norrbotniabane-
gruppen, Norrbotniabanan AB och Nya Ostkustbanan.2 

North Sweden European Office 
North Sweden European Office (NSEO) beskriver sig själva som 
ett Brysselbaserat kontor som arbetar med EU-policypåverkan. 
North Sweden European Office fungerar också en plattform 
för samverkan, och är baserat på ett avtal med brett ägande 
från 14 parter i norra Sverige: de fyra regionerna Västerbotten, 
Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen, två 
kommunförbund (i Västernorrland och Norrbotten), universiteten 
i Umeå och Luleå, Mitthögskolan, Företagarna i Västerbotten 
och Norrbotten samt Norrbottens Handelskammare, 
Västerbottens Handelskammare och Handelskammare Mitt. 

North Sweden European Office som har sitt kontor i Bryssel 
arbetar med en bred palett av frågor.  Till de prioriterade områdena 
hör regional utveckling, forskning och innovation, transport och 
näringsliv och klimat, energi och råvaror. Kontoret ska också 
arbeta mer övergripande utifrån EU:s agenda, såsom EU:s budget, 
smart, hållbar och inkluderande tillväxt, territoriell samverkan och 
Arktis. Mikael Janson, som är direktör för North Sweden European 
Office säger, ”jag brukar säga att vi är inne i allt, men utanför alla.”  

2 Botniska korridoren är ett samarbete mellan Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, 
Dalarna, Gävleborg och Örebro. Norrbotniabanegruppen är ett samarbete mellan kommunerna 
Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, 
Region Västerbotten, samt företagen Boliden Mineral AB, Smurfit Kappa, SSAB EMEA AB, SCA 
Munksund, Norrbottens Byggmästareförenings Fastighets AB, BILLERUDKORSNÄS, LKAB, 
StudentConsulting och Northvolt. Norbotniabanan AB som samordnar kommunernas och regionerna i 
Norrbotniabanegruppens gemensamma intressen gentemot regeringen, Trafikverket och EU.
Nya Ostkustbanan är ett bolag och samarbete mellan Region Gävleborg, Region Västernorrland 
och kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig, Sundsvall, Härnösand, Kramfors och 
Örnsköldsvik.

North Sweden 
European Office 
arbetar med en bred 
palett av frågor. 
Till de prioriterade 
områdena hör 
regional utveckling, 
forskning och 
innovation, transport 
och näringsliv och 
klimat, energi och 
råvaror.
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Europaforum Norra Sverige
Europaforum Norra Sverige, som verkar i samma geografi 
som North Sweden European Office, beskriver sig som ett 
politiskt forum som syftar till att ta tillvara norra Sveriges 
intressen i EU. Fyra tematiska områden prioriteras: infrastruktur, 
energi och klimat, forskning, innovation och näringspolitik, 
och sammanhållningspolitik. Därutöver ska Europaforum 
utveckla och bidra till flernivåstyre, föra EU-politiken 
närmare medborgarna och öka kunskapen och medvetenheten 
om EU-politik i de politiska organen i Norra Sverige. 

Bakom Europaforum, som funnits sedan 1999, står de fyra 
regionerna i Västerbotten, Norrbotten Västernorrland och 
Jämtland-Härjedalen samt kommunförbundet i Västernorrland 
och Norrbottens kommuner. Verksamheten i Europaforum 
bedrivs genom rapportörskap som innebär att politiska 
rapportörer tar fram gemensamma ståndpunkter, så kallade 
positionspapper. Dessa används sedan som underlag av North 
Sweden European Office för att påverka EU-kommissionen 
och andra internationella fora. Europaforum har ett sekretariat 
förlagt till Region Norrbotten, men varje medlem täcker 
kostnaderna för de politiker och tjänstepersoner som medverkar 
i Europaforum. Uppskattningsvis tillhandahåller medlemmarna 
3–4 helårstjänster på tjänstepersonsnivå för arbetet i Europaforum.  

Nära samspel och komplementära roller 
Europaforum är det forum där ”vi så att säga får det politiska 
mandatet och beställningen samtidigt som vi genom att vara 
snabbfotade och arbeta dynamiskt fungerar som en motor för 
samarbetet”, säger Mikael Janson från North Sweden European 
Office, samtidigt som han tydligt understryker att NSEO inte är 
Europaforums Brysselkontor utan har en bredare intressentkrets. 

Tre politiker från varje organisation utses som rapportörer och 
ingår i Europaforums fyra tematiska fokus- och arbetsgrupper.  
Dessa utses av respektive hemmaorganisation för hela 
mandatperioden, och praxis visar att en viss politisk och 
geografisk spridning beaktas, och även kommunpolitiker kan 
utses som rapportörer. Modellen med rapportörskap innebär ett 
relativt brett mandat; rapportörerna är föredragande, företräder 
Europaforum Norra Sverige utåt, är ansvariga för innehållet och 
för förankring på hemmaplan. Det finns dock inga krav på att 
rapportörerna eller de positionspapper som antas av Europaforum 
ska förankras i hemmaorganisationernas politiska församlingar. 

När det gäller vilka frågor NSEO väljer att fokusera på är 
det EU:s agenda och dess bäring på de norra länen som är 
styrande. Nya frågor initieras ofta på tjänstepersonsnivå 
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i samspel med North Sweden European Office och bereds 
sedan i arbetsgrupperna. Positionspapperna antas enhälligt 
och oftast genom skriftliga procedurer för att korta ledtiderna. 
Rapportering sker vid kvartalsmöten, vid det årliga Euorpaforum 
och så kallade utökade rapportörsmöten vart annat år som 
samlar en bredare krets av ca 150–300 deltagare. 

Europaforum Norra Sverige fungerar i hög grad som en skola 
för politiken i Europafrågor, och kunskapsnivån blir med tiden 
hög hos de som är engagerade. I Europaforum lär medlemmarna 
känna varandra, bygger förtroende och får ett gemensamt språk 
och förförståelse. I samarbetet finns det också en politisk samsyn i 
botten om att det är norra Sveriges intressen som ska stå i centrum. 
Det gör att gängse konflikter mellan majoritet och opposition eller 
mellan regionerna sällan tar plats. Det är viktigt att kunna lägga 
partipolitiken åt sidan och vara villig att kompromissa. Att vara 
rapportör innebär att bära frågorna och är ett dubbelt uppdrag – både 
att vara talesman hemåt och mot EU. Inte minst är rapportörernas 
roll mot hemmaorganisationerna viktig, menar Mikael Janson. 

Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör i Norrbotten och 
ansvarig för Europaforums sekretariat, lyfter fram att det är 
genom samarbetet som Norra Sverige kan få en starkare röst 
gentemot EU. Han lyfter fram kopplingen mellan ett politiskt 
forum på hemmaplan och en tjänstepersonsorganisation i 
Bryssel som en av framgångsfaktorerna för North Sweden. 

Att få draghjälp av andra
Många storregionala organisationer brottas med stora ambitioner 
och begränsade ekonomiska och personella resurser. Ett sätt 
att överbrygga detta problem är att ta draghjälp av andra, 
att liera sig med medlemmarna eller samarbetspartners 
för att öka kapaciteten och leveransförmågan. 

I North Sweden har forumet Northern Sparsely Populated Areas 
(NSPA) bidragit till att norra Sveriges prioriterade frågor fått större 
synlighet på EU-arenan genom att peka på de norra regionernas 
unika förutsättningar och utmaningar. Till exempel har NSPA fått 
status som dialogpartner i EU:s Arktiska policy och sett till att 
glest bebyggda områden fått betydande genomslag på EU-arenan. 

North Sweden European Office kan dra nytta av sin ägarkrets, och 
medan NSEO formellt är ett samverkansprojekt under Region 
Västerbotten som får sitt uppdrag genom ägardirektiv, innehas 
arbetsgivaransvaret av Umeå universitet. Att vara en del av en 
annan organisations administrativa rutiner har dock både fördelar 
och utmaningar, då det storregionala samarbetet inte ”passar 
in i mallen” för hur den övriga verksamheten är utformad. 
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Norra Sverige har sedan några år tillbaka också ett Stockholms-
kontor där de fyra regionerna i norra Sverige framför allt agerar 
var för sig, men även samverkar ibland kring påverkansarbete 
mot den nationella nivån. Många gånger är det enklare att finna 
storregional konsensus för att agera på EU-nivå än i det nationella 
påverkansarbetet där det finns fler divergerande intressen.

Både Mikael Janson och Janus Brandin lyfter fram att EU i 
mycket hög grad bidragit till utvecklingen i norra Sverige. 
Genom nätverksbyggande på hemmaplan och ett dynamiskt 
Brysselkontor har NSEO kunnat komma in i ett strategiskt skede 
och påverkat EU:s agenda. Exempel på detta är extra allokering 
för gleshet som fördubblat regionalstödet till norra Sverige, 
järnvägsförbindelsen genom norra Sverige mot Narvik och 
Finland som numera ingår i EU:s stomnätskorridor, förändrade 
statsstödsregler och definitioner av smarta städer, samt att 
regionens rymd- och råvaruverksamhet och satsningarna på vätgas, 
batterier m.m. är en del av EU:s satsningar inom dessa områden. 

Samarbete och samarbetsformer 
– ständigt under utveckling
Karakteristiskt för många storregionala samarbeten är att 
de vuxit fram över tid. Nya medlemmar har tillkommit, 
några har kanske försvunnit. Kommunala och regionala 
spelplaner har ritats om och frågorna har breddats. 

Så ser det också ut i North Sweden där NSEO vuxit fram genom 
olika överenskommelser och avtal genom åren. Som ett exempel 
på detta kom Västernorrland och Jämtland-Härjedalen in i 
samarbetet så sent som 2020. Idag har kontoret 14 intressenter som 
styr verksamheten genom ägardirektiv med ett ägarråd och en 
styrelse. Verksamheten är förlagd till Bryssel och kontoret med sex 
fast anställda och två praktikanter finansieras av en budget på ca 9 
mkr per år där regionerna och kommunerna bidrar med merparten. 

På frågan om det finns en diskussion om att kraftsamla i North 
Sweden genom att slå ihop NSEO och Europaforum, svarar 
Mikael Janson att det inte finns någon levande diskussion om 
detta då de har olika funktioner och komplementära roller. En 
verksamhet i Bryssel och en på hemmaplan. Han pekar på flera 
risker som en sammanslagning skulle innebära, dels en risk att 
NSEO skulle tappa ägandeskapet för frågorna på hemmaplan 
om det upplevdes som ”det där sköter dom borta i Bryssel”. 
En annan risk är att det långsiktiga påverkansarbetet skulle 
bli mer ”beställarstyrt”, dvs tillgodose enskilda sakpolitiska 
frågor och intressen som är i fokus ”här och nu”, snarare än ett 
gemensamt samlat arbete som ger styrka och framgång över tid. 
Norrbotniabanan som numera är en del av EU:s stomnätskorridor 
(TEN-T) är till exempel en process som tagit tio år. 
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North Sweden European Office (NSEO)  
Medlemmar:  14 Region Norrbotten, Region Västerbotten,  
 Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland,  
 Kommunförbundet Västernorrland, Norrbottens Kommuner,  
 Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet,  
 Mittuniversitetet, Företagarna Norrbotten,  
 Företagarna Västerbotten, Norrbottens Handelskammare,  
 Västerbottens Handelskammare,  
 Handelskammaren Mittsverige

Startade:  1997 Norrbotten och Västerbotten, sedan 2020 omfattas  
 också Jämtland och Västernorrland

Huvudsakliga  
verksamhetsområden:   Norra Sveriges länk till EU, hållbar regional utveckling,  
 regional forskning och innovation, transporter,  
 digitalisering, klimatomställning

Organisationsform:  Samverkansprojekt inom Region Västerbotten baserat  
 i Bryssel

Budget:  ca 9 miljoner kr 

Antal anställda:  6

Webbsida:  https://www.northsweden.eu/ 

Europaforum Norra Sverige (EFNS) 
Medlemmar:  6 Region Norrbotten, Region Västerbotten,  
 Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland,  
 Kommunförbundet Västernorrland och  
 Norrbottens kommuner

Startade:  1999

Huvudsakliga  
verksamhetsområden:   Infrastruktur, energi och klimat, forskning, innovation och  
 näringspolitik och sammanhållningspolitik

Organisationsform:  Forum och nätverk med sekretariat i Region Norrbotten

Budget:  Ingen egen budget

Antal anställda:  Inga egna anställda

Webbsida:  http://www.europaforum.nu/
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Likheter, skillnader och några lärdomar
Sammanställningen här visar att storregionala samarbeten inte är något 
nytt fenomen, tvärtom har många storregionala samarbeten nu flera 
decennier bakom sig. Rapporten visar också att de storregionala samar-
betena har en viktig roll att fylla för att för att samla aktörer över lokala 
och regionala administrativa gränserna, men också över sektorsgränser.

Det finns många likheter mellan de storregionala samarbetena i den 
här rapporten, men också betydande skillnader, då samarbetena vuxit 
fram i en egen geografisk, historisk och socioekonomisk kontext. 
Rapporten visar också att de storregionala samarbetena präglas av 
kontinuerlig förändring. Geografin ändras genom att nya medlemmar 
kommer till eller försvinner, de prioriterade frågorna växlar över tid, 
och arbetssättet måste ständigt anpassas för att hålla sig i takt med 
omvärldens förändringar och bidra till medlemsnytta. Detta är en 
utveckling som också setts i Mälardalsrådet, som sedan starten 1992 fått 
en större geografi, tagit sig an nya frågor och anpassat arbetsformerna. 

En översiktlig jämförelse
I tabellen nedan visas en översiktlig jämförelse mellan 
de fem regioner och sex storregionala samarbeten som 
inkluderas i denna rapport samt Mälardalsrådet. 

En första iakttagelse är att storregionalt samarbete kan ta många former 
– från formaliserad medlemsorganisation med klar juridisk status och 
medlemsintäkter, som Osloregionen, till Europaforum Norra Sverige 
som är ett politiskt nätverk utan egna resurser. Alla storregionala samar-
beten i denna rapport har både regioner och kommuner som medlemmar, 
och ett av dem en ännu bredare medlemskrets (North Sweden European 
Office). Fyra av samarbetena i rapporten (Greater Copenhagen, 
STRING och Osloregionen) samt Mälardalsrådet styrs av en politisk sty-
relse. Ett av samarbetena är tjänstemannastyrt baserat på nätverksavtal 
(Northern Growth Zone), ett styrs genom ägardirektiv (North Sweden 
European Office) och ett är ett nätverkssamarbete vars verksamhet leds 
av rapportörer (Europaforum Norra Sverige). Det är värt att notera att 
två av de storregionala samarbetena i denna rapport (Greater Copenha-
gen och STRING) spänner över nationsgränser, något som i sig innebär 
ytterligare utmaningar när det gäller att hantera olika politiska kontexter.

När det gäller juridisk form och samverkansmodeller ser vi flera olika 
varianter: medlemsorganisationer, interkommunalt politiskt råd, nätverk, 
nätverksforum och kontor. Därutöver finns även andra exempel, som 
ideell förening (som Mälardalsrådet), bolag (som Öresundsbron eller 
Fehmarn Bält), eller European Grouping for Territorial Cooperation 
(EGTC), och i praktiken olika former av nätverksbaserat och platsbase-
rat regionalt ledarskap. Olika juridiska former och samverkansmodeller 
ger olika möjligheter och ställer olika krav, men ett visst mått av institu-
tionalisering kan ge stadga och synlighet åt det storregionala samarbetet. 
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Några likheter och skillnader
Alla storregionala samarbeten i denna rapport arbetar med storregionala 
utvecklingsfrågor. Alla bedriver också politiskt påverkansarbete som pri-
märt riktar sig mot nationella beslutsfattare och myndigheter, men även 
EU i vissa fall. Påverkansarbetet sker i egen regi eller i samverkan med 
andra samhällsaktörer från till exempel näringsliv och akademi. Exempel 
på detta är Greater Copenhagen som har bred samverkan kring gräns-
överskridande transporter och gemensam arbetsmarknad, och North 
Sweden European Office som har en bred ägarkrets med både akademi 
och näringsliv för att lyfta norra Sveriges intressen i EU. Det som förenar 
i exemplen här är att de har en gemensam långsiktig målsättning, en bred 
uppslutning och ett målmedvetet arbete för att utveckla storregionen.

Utöver påverkansarbete deltar flera av de storregionala samarbetena 
också i projekt. I till exempel Northern Growth Zone har projektport-
följen varit mer dominerande men nu går man över till att fokusera mer 
på det långsiktigt strategiska samarbetet, medan i andra storregionala 
samarbeten görs det tydligt att de inte vill vara en projektorganisation 
(Europaforum Norra Sverige och North Sweden European Office). 

Greater 
Copenhagen

STRING Osloregionen Northern 
Growth Zone

North Sweden 
European 
Office

Europaforum 
Norra Sverige 

Mälardals-
rådet 

Typ av 
organisation 
och primära 
intressenter

Medlems-
organisation: 
4 regioner och 
85 kommuner 
i Danmark och 
Sverige

Medlems-
organisation:
8 regioner och 
5 städer i Tysk-
land, Danmark, 
Sverige och 
Norge

Medlems-
organisation:
64 kommuner i 
Norge

Medlems-
organisation:
3 regioner och 
12 kommuner i 
Finland

EU-kontor:
4 regioner, 
2 kommun-
förbund, 3 
universitet, 3 
handelskam-
mare och en 
företagarorga-
nisation i Norra 
Sverige

Forum/nätverk:
4 regioner och 
2 kommunför-
bund i Norra 
Sverige

Medlems-
organisation: 
5 regioner och 
51 kommuner i 
Stockholm-
Mälarregio-
nen, samt 5 
regioner och 4 
kommuner som 
associerade 
medlemmar. 

Politisk 
styrelse JA JA JA

Styrs genom 
tjänstepersoner

Styrs genom 
ägardirektiv och 
tjänstepersoner

Styrs genom 
politiska 
rapportörer

JA

Driver påver-
kansarbete JA JA JA JA JA JA JA

… med forma-
liserad bred 
samverkan av 
aktörer också 
från näringsliv 
och akademi

JA NEJ NEJ NEJ JA NEJ JA

Driver projekt
JA JA JA JA

NEJ 
(deltar i projekt)

NEJ
JA

(processer)

… med forma-
liserad bred 
samverkan av 
aktörer också 
från näringsliv 
och akademi

JA JA JA JA NEJ NEJ JA

Antal 
anställda 6 7 3 1 6

Inga egna 
anställda

5

Årlig budget
Ca 16 mnkr Ca 22 mnkr Ca 9 mnkr Ca 1.5 mnkr Ca 9 mnkr

Ingen egen 
budget

Ca 9,4 mnkr
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Det förefaller som om tonvikten hos samtliga storregionala 
organisationer ligger på det långsiktiga påverkansarbetet, dvs att 
långsiktigt påverka regionens utveckling. Vägen dit går genom 
intressepolitisk verksamhet, public affairs-insatser och ibland också 
genom att delta i strategiska projekt som syftar till att gå i bräschen 
och bana väg för regionens utveckling. Greater Copenhagen 
arbetar till exempel inte bara med policyfrågorna för en gemensam 
arbetsmarknadsregion, utan deltar också i det konkreta arbetet 
med jobbmässor på tvärs över sundet för att matcha bristen på 
arbetskraft på den danska sidan med arbetssökande från den svenska. 

I Mälardalsrådet bedrivs verksamheten i huvudsak i form av proces-
ser som involverar både medlemmar och andra relevanta aktörer från 
näringsliv och samhälle; den infrastruktur- och transportpolitiska 
processen ’En Bättre Sits’, ’En Bättre Matchning’ för samarbetet 
inom kompetensförsörjning och ”Greater Stockholm Network” 
för att lära av andra storstadsregioner. Även i Mälardalsrådet 
ligger tonvikten på det långsiktiga strategiska påverkansarbetet. 
Möjligheten att komplettera med konkreta projekt som kan väcka 
uppmärksamhet och opinion ska dock inte underskattas. 

Vilka resurser som finns att tillgå för samarbetet, både personella och 
ekonomiska, hänger nära samman med vilket uppdrag och mandat 
det storregionala samarbetet har, men också kontexten och vilka 
andra aktörer som spelar på samma arena. För vissa av samarbetena 
finns en tydlig koppling till en värdorganisation (Northern Growth 
Zone, Europaforum Norra Sverige och Osloregionen) medan andra 
är mer fristående (Greater Copenhagen och Mälardalsrådet).  

Gemensamt för alla är dock att de har en egen styrelse 
och ledning, en egen budget och ett eget sekretariat eller 
motsvarande som spelar en central roll för att koordinera 
samarbetet och vara pådrivande. Alla vittnar också om vikten 
av ett aktivt deltagande både från politiker och tjänstemän. 

Några gemensamma lärdomar
Det finns likheter och olikheter, men också gemensamma utmaningar 
och lärdomar att dra. En utmaning kan sammanfattas i stora ambitio-
ner och små resurser. De storregionala organisationerna är vanligen 
små i termer av personella och ekonomiska resurser, däremot har 
de ett stort kapital i form av ledande politisk beslutskraft för så vitt 
denna kan samordnas och kraftsamla mot gemensamma mål. 

Mälardalsrådet har lyckats kraftsamla med många aktörer i 
storregionen kring gemensamma prioriteringar för infrastruk-
turinvesteringar. Formerna och formatet för kraftsamla kring 
gemensamma målsättningar kan se olika ut. I denna rapport 
har vi sett flera exempel, programförklaringar (charter) i Greater 
Copenhagen, OECD-rekommendationer i STRING, ordföran-
dedeklaration i Osloregionen och gemensamma positionspapper 
i Europaforum Norra Sverige. Ett exempel från Mälardalsrådet 
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är den storregionala systemanalysen inom transportinfrastruktur för 
Stockholm-Mälarregionen. Att kunna samlas runt ett gemensamt dokument 
där de långsiktiga målsättningarna för storregionens utveckling satts på 
pränt förefaller vara centralt. Detta används både för att kommunicera och 
förankra hos medlemmarna och som underlag i det aktiva påverkansarbetet. 

En andra gemensam lärdom är vikten av att bygga gemensam kunskap 
och tillit. Osloregionen pekar på att flerkärnighet, tillit och ett lyssnande 
ledarskap bidrar till att överbrygga intressepolitiska motsättningar, och 
Europaforum Norra Sverige lyfter fram att det gemensamma arbetet 
bidragit till att bygga upp en gemensam kunskap och samsyn om norra 
Sveriges intressen i EU-frågor. På motsvarande sätt vet vi sedan tidigare 
att deltagarna i Mälardalsrådets infrastrukturpolitiska samarbete sätter 
stort värde på den gemensamma kunskap som byggs upp där.

I det storregionala samarbetet förefaller en framgångsfaktor vara att fokusera 
på frågor som präglas av gemensamma intressen och inte upplevs som 
kontroversiella, liksom att fokusera på frågor som kan göra skillnad. Många 
storregionala samarbeten fokuserar på infrastruktur och transporter, ett 
uttryck för att detta är ett område som spänner över administrativa gränser 
och där det storregionala samarbetet kan bidra till att skapa mervärde.  

Slutligen kan konstateras att sekretariaten för de storregionala samarbetena 
spelar en central roll. Utöver uppdraget att samordna och koordinera verk-
samheten har de också en viktig roll för att driva på, skapa momentum för 
att få utväxling på insatta resurser och visa på resultat och medlemsnytta. 

Några gemensamma utmaningar
De storregionala samarbetena möter också många utmaningar. En av dem är att 
jobba med komplexa samhällsfrågor och processer som involverar många sam-
hällsaktörer. Därtill har de storregionala samarbetena medlemmar som präglas 
av ”government” (förvaltningsstyrning) medan de storregionala samarbetena 
präglas av ”governance” (nätverksstyrning). Detta innebär att de storregionala 
samarbetena och dess medlemmar styrs och leds på olika sätt, vilket ibland 
kan medföra brist på förståelse för varandras olika uppdrag och styrning.

Vid en jämförelse finns också skillnader mellan hur de storregionala samarbe-
tena styrs och leds. I de storregionala medlemsorganisationer som är politiskt 
styrda (Greater Copenhagen, STRING, Osloregionen och Mälardalsrådet) 
avspeglas den geografiska bredden bland medlemmarna i styrelsen, men 
även viss partipolitisk bredd. I STRING som har färre medlemmar finns alla 
medlemmar företrädda i styrelsen. Antalet ledamöter per medlem i styrelsen 
kan dock variera, och avspeglar de olika ländernas praxis och kultur. Repre-
sentationen i Mälardalsrådet är mer komplex och bygger både på geografisk 
och partipolitisk representation som erhålls genom en fördelningsnyckel 
baserat på det senaste valresultatet. Den partipolitiska dimensionen är således 
mer framträdande hos Mälardalsrådet än hos övriga. Generellt förefaller 
inställningen hos de storregionala samarbetena vara att man bör eftersträva 
både en bred geografisk representation och samtidigt lyfta fram ”tunga aktörer” 
och företrädare som har möjlighet att nå genomslag i påverkansarbetet. 
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Att inte bli fångad av regionernas och kommunernas förvalt-
ningsstrukturer utpekas av flera av de intervjuade som en viktig 
utmaning, då dessa ofta är administrativt tungrodda och präglas 
av beredningsprocesser som inte alls motsvarar de tidsfönster 
som de storregionala samarbetena har att röra sig inom. 

För att hantera dessa utmaningar ser vi här flera exempel på hur man 
hämtar kraft hos de politiska företrädarna med demokratisk förankring, 
samtidigt som man försöker hitta arbetssätt för att kunna agera 
snabbt och kraftfullt, nå igenom i påverkansarbetet och flytta fram 
positionerna. Bland exemplen finner vi att organisationerna arbetar 
med talespersoner (Greater Copenhagen), rapportörer (Europaforum 
Norra Sverige), låter gemensamma programförklaringar skapa 
klangbotten för ”coalitions of the willing” (Greater Copenhagen, 
STRING, Osloregionen), söker komplementära roller mellan olika 
organisationer (Europaforum Norra Sverige och North Sweden 
European Office) och utvecklar samarbetet med statliga aktörer för 
att hantera viktiga samhällsutmaningar (Northern Growth Zone).

Ytterst handlar styrning och ledning om att uppnå effektivitet, 
legitimitet och ansvarsutkrävande. För storregionala organisationer 
med stora uppdrag och små resurser och med ledande beslutsfattare 
som har begränsat med tid att ägna uppdraget blir det viktigt att 
finna en balansgång. Det handlar både om att engagera de politiska 
företrädarna, att vara proaktiva och på tå för att kunna påverka 
och göra skillnad och att finna rimliga former för förankring 
och återrapportering. Kanske är det just här som begreppet tillit 
kommer in. En välgrundad och grundmurad tillit som gör att de 
administrativa kontrollfunktionerna kan minimeras utan att vare sig 
effektivitet, legitimitet eller ansvarsutkrävande påverkas negativt.    

Vad kan Mälardalsrådet lära av andra 
storregionala samarbeten?
Som vi sett i denna rapport kan storregionala samarbeten ha 
många former och är också föränderliga över tid.  Flera av 
samarbetena brottas med liknande utmaningar och det finns därför 
goda möjligheter för erfarenhetsutbyte och att lära av varandra. 

Här nedan listas fyra lärdomar som rapportförfattarna 
bedömer skulle kunna bidra till att vidareutveckla 
Mälardalsrådets storregionala samarbete:

1. Ta fram gemensamma programförklaringar på strategiskt 
viktiga områden för Stockholm Mälarregionen.

2. Komplettera det processinriktade arbetet i Mälardalsrådet med stra-
tegiska projekt som går i bräschen på strategiskt viktiga områden.

3. Stärka Mälardalsrådets röst i påverkansarbetet. 
4. Utveckla flexibla och tillitsbaserade arbetsformer som möter 

krav på effektivitet, legitimitet och ansvarsutkrävande.
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Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning 
och internationella jämförelser. Vi samlar Stockholm-Mälarregionens kommuner och regioner till en 

dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.


