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Förord 
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minst vill jag tacka er informanter från Region Östergötland, Finspångs, Motala och 
Norrköpings kommun för att ni har ställt upp som respondenter och bidragit med 
värdefullt intervjumaterial till denna studie.  
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Sammanfattning 
 
Denna studie avser att undersöka hur och varför planeringsprocesser äger rum vid sidan av 
formellt reglerade strukturer i en samhällsstyrning genom governance. Detta ses mot 
bakgrund av att det finns en uttryckt svag koppling mellan regional och kommunal nivå 
som anses kunna stärkas med hjälp av en rumslig regional planering. Fallet som studeras är 
upprättandeprocessen för Regional Strukturbild för Östergötland, där fd. Regionförbundet 
Östsam och nuvarande Region Östergötland tillsammans med tre av regionens kommuner 
är mål för studien. Studien avgränsas till att besvara (1) vilka drivkrafter och intressen kan 
förklara att regionala planeringsprocesser äger rum utanför formellt reglerade strukturer 
(2) inom vilka institutionella ramar äger utvecklingen äger rum och vilka aktörer har 
involverats, samt (3) vilka möjligheter för insyn och påverkan har funnits i 
upprättandeprocessen. För att kunna besvara dessa frågeställningar samlas data in genom 
semistrukturerade intervjuer som styrs av Nuissl & Heinrichs (2011) fyra analysparametrar 
(1) aktörer (2) relationer (3) institutionella ramverk och (4) beslutsprocesser, vilka är 
ämnade för att studera planeringsprocesser i en samhällsstyrning genom governance. 
 
Utifrån det insamlade intervjumaterialet kan en viss spänning urskönjas mellan det 
regionalt tillväxtansvariga organet och kommunerna som främsta samrådspart i 
strukturbildsprocessen. Det kan förklaras av att ansvarsrollerna mellan regionen och 
kommunerna ännu inte har blivit tydligt definierade sedan bildandet av Region 
Östergötland. Kommunernas syn på regionens roll är att de ska vara av rådgivande 
karaktär snarare än bestämmande, men vissa kommunala respondenter menar att regionen 
har försökt ta en mer bestämmande roll än vad kommunerna anser ska vara fallet. Den 
kritik som finns mot soft planning om bristande legitimitet och demokratiskt inflytande går 
att känna igen i det studerade fallet, både ur ett demokratiskt perspektiv men också 
gentemot kommunerna som främsta samrådspart, där vissa informanter inte anser att 
kommunerna har kunnat påverka den reella utformningen av strukturbilden. Trots att det 
går att ifrågasätta processens legitimitet så verkar strukturbilden trots avsaknad av formellt 
lagstöd få genomslag i andra lagstadgade planeringsdokument, vilket innebär att den 
formella planeringen (hard space) utmanas och att det institutionella ramverket förändras. 
Det visar också på drivkrafterna kring planeringsinstrument med avsaknad av formellt 
lagstöd. Strukturbildsprocessen tillskrivs som ett första steg och en sökande- och 
lärandeprocess, något som förefaller paradoxalt genom att det påverkar andra 
planeringsdokument, vilka i sin tur påverkar kommunernas förutsättningar i den fysiska 
planeringen. 
 

  



 
 

v	
	

Innehållsförteckning	
	
1. Introduktion ............................................................................................................................. 1 

1.1 Problemformulering ............................................................................................................................ 3 
1.2 Syfte ........................................................................................................................................................ 3 
1.3 Frågeställningar .................................................................................................................................... 4 

2. Bakgrund ................................................................................................................................... 5 
2.1 Den regionala planeringens utveckling ............................................................................................. 5 
2.2 Ekonomisk utvecklingsplanering och fysisk planering ................................................................... 6 

3. Forskningsöversikt .................................................................................................................. 9 
3.1 Governance och soft space .................................................................................................................... 9 
3.2 Moments of opportunity ..................................................................................................................... 11 
3.3 Kartrepresentation i soft space .......................................................................................................... 12 

4. Operationalisering ................................................................................................................. 14 
4.1 Aktörer ................................................................................................................................................. 14 
4.2 Relationer ............................................................................................................................................. 14 
4.3 Institutionella ramverk ...................................................................................................................... 14 
4.4 Beslutsprocesser .................................................................................................................................. 15 

5. Metod och metodologi .......................................................................................................... 16 
5.1 Forskningsstrategi .............................................................................................................................. 16 
5.2 Forskningsdesign - Fallstudie ........................................................................................................... 16 
5.3 Val av fall ............................................................................................................................................. 17 
5.4 Korrespondens mellan teori och metod .......................................................................................... 19 
5.5 Intervjuer ............................................................................................................................................. 21 

5.5.1 Semistrukturerade telefonintervjuer ........................................................................................ 21 
5.5.2 Forskningsetiska principer ........................................................................................................ 22 
5.5.3 Urval ............................................................................................................................................. 23 

5.6 Analys av data ..................................................................................................................................... 24 
5.6.1 Forskarens ”jag” vid tolkning av data ....................................................................................... 25 

6. Empiri ...................................................................................................................................... 27 
6.1 Det regionala perspektivet ................................................................................................................. 29 

6.1.1 Regional Strukturbild för Östergötland – Ett sökande .......................................................... 29 
6.1.2 Ett förändrat politiskt ansvarstagande ..................................................................................... 31 
6.1.3 En öppen process med kommunen som främsta samrådspart ............................................ 32 
6.1.4 Konflikterna har varit för få ....................................................................................................... 33 



 
 

vi	
	

6.1.5 Avsaknaden av formellt lagstöd ................................................................................................ 35 
6.2 Kommunala perspektiv på processen .............................................................................................. 36 

6.2.1 Att hitta rätt ansvarsroller .......................................................................................................... 37 
6.2.2 Kommunernas ”win” med strukturbilden ............................................................................... 38 
6.2.3 Seminarie- och dialogtillfällen .................................................................................................. 40 
6.2.4 Det informella planeringsverktygets verkan ........................................................................... 41 

7. Analys ....................................................................................................................................... 43 
7.1 Strukturbilden – ena foten i hard space, den andra i soft space? .................................................. 43 
7.2 Den politiska förändringen – var finns legitimiteten? .................................................................. 44 
7.3 Samtalet mellan region och kommun .............................................................................................. 46 
7.4 Ansvarsroller i soft space .................................................................................................................... 48 
7.5 Hard space utmanas ........................................................................................................................... 50 

8. Slutsatser .................................................................................................................................. 54 
9. Referenser ................................................................................................................................ 56 



 
 

1	
	

1. Introduktion 
Den regionala planeringen i Sverige är förhållandevis heterogen sett till hur den drivs i 
olika regioner. Skillnader i tillväxt bland landets regioner och städer är en aspekt som 
skapar olika förutsättningar för hur det regionala arbetet kan bedrivas. Förordningen om 
regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) reglerar vilken aktör som ansvarar för det regionala 
tillväxtarbetet, vilket kan vara direktvald region, länsstyrelse eller samverkansorgan. Det 
kanske mest centrala åtagandet för det regionalt tillväxtansvariga organet är att ta fram ett 
regionalt utvecklingsprogram (RUP). I RUP finns inga tydliga krav på att fysiska eller 
rumsliga dimensioner ska lyftas. Det gör att dessa policydokument ger uttryck för ett 
visionärt och ofta beskrivande perspektiv utan att visa på framtida utveckling av fysisk 
struktur, vilket gör RUP till ett dokument som kommunerna kan få svårt att förhålla sig till 
eftersom de arbetar med fysisk planering. Den regionala planeringsnivån förefaller också 
ha en svag och otydlig koppling gentemot den kommunala fysiska planeringen, där den 
samtida regionala planeringsdebatten i mångt och mycket består i att finna lösningar för 
att stärka kopplingen mellan dessa skilda sektorer, bland annat för att stimulera till ökad 
bostadsförsörjning. Skillnaden mellan sektorerna är att den förstnämnda domineras av 
ekonomiska tillväxtperspektiv, medan kommunerna arbetar med fysisk planering (Ehinger 
Berling, 2006:81), och som således bär ansvaret för den fysiska bebyggelseutvecklingen. 
 
I Bostadsplaneringskommitténs betänkande – ”En ny regional planering” (SOU 
2015:59:27) framgår det att det finns en tydlig avsaknad av fysisk planering på nationell och 
regional nivå i jämförelse med många andra länder. Detta förefaller vara en aspekt som gör 
att det finns en uttryckt svag koppling mellan regional och kommunal nivå. Den visionära 
och ofta beskrivande RUP:en är en av flera möjliga orsaker till detta. En annan aspekt är att 
tillämpning av regional fysisk planering med formellt stöd i lagen enbart är möjligt genom 
att bilda ett regionplaneorgan enligt Plan- och bygglagen (PBL). Idag finns enbart två län 
som innehar ett regionplaneorgan (Göteborgsregionens kommunalförbund och Stockholm 
läns landsting) och av dessa är det bara Stockholms läns landsting som har utarbetat en 
regionplan enligt PBL (1991, 2001, 2010). Enligt PBL (SFS 2010:900 7 kap. 8§) ska 
upprättande av regionplan ske i enlighet med översiktsplanens förfaranden gällande 
samråd, utställning och granskning. Göteborgsregionens kommunalförbund (som inte är 
en administrativ region) har istället tagit fram en strukturbild – ett så kallat rådslag för 
Göteborgsregionen och således inte utnyttjat möjligheten att utarbeta en regionplan med 
stöd i PBL. I detta fall finns ingen skyldighet att förhålla sig till de förfaranden som gäller 
för regionplanen, vilket framför allt blir en osäkerhet vad avser insyn och legitimitet.  
 
De senaste åren har myndigheter, organisationer och i sin tur regionerna själva börjat lyfta 
betydelsen av att föra in fysiska dimensioner i den regionala planeringen, som ett sätt att 
stärka kopplingen till den kommunala fysiska planeringen. Det förefaller vara en del av ett 
sökande efter pragmatiska lösningar och tillvägagångssätt som bättre kan sammanlänka 
regional och kommunal planering. Boverket uttrycker exempelvis behovet av en regional 
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rumslig planering som syftar till att stärka länken mellan den regionala nivån och 
kommunernas översiktsplan. Ett förslag är att en fysisk dimension ska föras in i RUP 
(Boverket, 2014:7-8). Det senaste och kanske mest slående är betänkandet från 
Bostadsplaneringskommittén (SOU 2015:59:31-32) som ger förslag på krav om regional 
fysisk planering i PBL, som innebär att ett regionalt fysiskt program tas fram med länen 
som indelningsgrund, som ska vara vägledande för översiktsplan, detaljplan och 
områdesbestämmelser. Ytterst handlar det om att från statligt håll stimulera till ökad 
bostadsförsörjning, något som anses kunna uppnås genom bättre samordning mellan 
regional och kommunal nivå. I betänkandet uttrycks med tydlighet att det handlar om ”en 
mer strategisk och strukturbildande regional fysisk planering”. Regional fysisk planering 
kan dock komma att innebära en utmaning eftersom kommunerna med sitt självstyre i 
slutändan bestämmer över den fysiska utvecklingen av mark- och vattenanvändning.  
 
Att enbart Stockholm har utarbetat regionplaner enligt PBL, samt att Göteborgsregionens 
kommunalförbund inte har valt att utnyttja möjligheten att ta fram en regionplan, kan vara 
indikatorer som visar på att de regionala lagstadgade planeringsverktygen som finns i PBL 
inte är ett gångbart planeringsinstrument för alla län att bedriva regionalt utvecklingsarbete 
med. Kanske är regionplanen ett fungerande verktyg för Stockholmsregionen, som de facto 
har en lång tradition av regionplanering, och som inte minst lyder under en särlagstiftning 
som ger landstinget ett särskilt ansvar att ”… fortlöpande lämna underlag i sådana frågor 
för kommunernas och statliga myndigheters planering” (SFS 1987:147 2§). Det är tydligt att 
det alternativ som idag finns för regioner att tillämpa regional fysisk planering med 
formellt stöd i lagen har inte fått tillräckligt genomslag. 
 
I debatten om att stärka kopplingen mellan regional och kommunal nivå kretsar mycket 
om att den regionala sektorn ska ”tala samma språk” som kommunen, och därmed talas 
det om en regional fysisk dimension som ämnar föra de två sektorerna närmre varandra. 
Trots att det inte är lagstiftat (mer än för de två regionplaneorganen) att samtliga län ska 
visa på utveckling av den fysiska strukturen, har exempelvis Region Skåne, Region Örebro 
och Region Blekinge utarbetat strukturbilder som visar på en regional fysisk dimension. I 
Regionförbundet Sörmland (2016) förs diskussioner om hur den fysiska dimensionen ska 
komma till uttryck på den regionala nivån. Region Östergötland inledde 2015 en 
samrådsprocess om Regional Strukturbild för Östergötland, som sedermera antogs så sent 
som i december 2016.  
 
Frågan är vad som gör att sökandet efter nya verktyg och metoder verkar ta nya vägar än de 
som redan är utstakade i formellt reglerade strukturer? Och för vem är denna utveckling 
angelägen? Vilka intressen är det som föranleder denna utveckling? 
 
Strukturbilder är ett planeringsverktyg som i högre utsträckning efterfrågas och som också 
tillämpas i högre grad på regional nivå, trots att den inte har något formellt stöd i lagen. 
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Planeringsinstrumentet är någonting som efterfrågas och förespråkas, inte minst från 
statligt håll (bl. a Boverket och Bostadsplaneringskommittén) men även av andra 
organisationer och i sin tur regionerna själva, men som i dagsläget inte kan vinna 
legitimitet med hjälp av formellt lagstöd. Det som blir tydligt i och med detta är att 
regionala organ verkar kunna ställa om i sitt handlande utifrån rådande behov, men att 
lagstiftningen har svårare att anpassa sig till detta. Därför uppstår en situation där nya 
metoder och tillvägagångssätt inte kan garanteras lagstöd. Detta kan ses spegla en 
förändrad samhällsstyrning där planeringen söker sig längre ifrån formellt reglerade 
strukturer. 

 

1.1 Problemformulering 
Att regioner inte har möjlighet att tillämpa efterfrågade planeringsinstrument med formellt 
lagstöd kan få som konsekvens att de tar egna beslutsvägar i upprättandet av dessa 
planeringsverktyg. Osäkerheten som uppstår blir hur dessa processer kan vinna legitimitet, 
inte minst genom att en region är en politisk direktvald församling som väntas föra 
processer som är förenliga med insyn och legitimitet. Avsikten att försöka närma sig 
kommunernas fysiska planering med hjälp av planeringsverktyg som saknar formellt 
lagstöd, riskerar medföra att ansvarsroller blir diffusa och att ansvar blir svårare att 
utkräva. Viktiga aspekter såsom insyn och legitimitet riskerar att äventyras eftersom det 
uppstår en situation där processer inte kan garanteras insyn och kontroll i samma 
utsträckning än det som torde blir möjligt med formellt lagstyrda planeringsprocesser.  
 
Att regioner tar andra vägar än de formellt utstakade alternativen som är möjliga med stöd 
i lagen, gör att drivkrafter och intressen för den regionala aktörens agerande behöver 
synliggöras. Upprättandet av icke formellt lagstadgade planeringsverktyg är inte bundna 
till formellt reglerade processer, vilket innebär att insyn och deltagande inte behöver vara 
självklara inslag. Hur kontroll och legitimitet kan utövas i dessa regionala processer är 
ännu en obesvarad fråga i svensk planering. Här finns en kunskapslucka som behöver 
fyllas. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka drivkrafter kring egenupprättade 
planeringsprocesser som saknar formellt lagstöd, samt hur de förhåller sig till insyn och 
legitimitet i svensk regional planering. 
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1.3 Frågeställningar 
	

• Vilka drivkrafter och intressen kan förklara att regionala planeringsprocesser tar 

nya vägar utanför formellt reglerade strukturer? 

• Inom vilka institutionella ramar äger utvecklingen rum, och vilka aktörer har 

involverats? 

• Vilka möjligheter för insyn och påverkan har funnits i upprättandeprocessen? 
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2. Bakgrund 
 

Bakgrunden redogör för den regionala planeringens utveckling för visa på att den regionala 
och kommunala nivån är två skilda sektorer med olika traditioner och kulturer. Vidare 
redogör kapitlet för den uttryckta svaga kopplingen mellan planeringsnivåerna samt på vilket 
sätt som länken kan stärkas.  
 
2.1 Den regionala planeringens utveckling 
Den regionala planeringsnivån kan övergripande beskrivas som en sektor som i mångt och 
mycket står för ekonomiska tillväxtperspektiv där näringslivet har varit och är i stort fokus, 
i kontrast till den kommunala planeringsnivån som mer konkret arbetar med fysisk 
planering.  
 
Den så kallade regionala lokaliseringspolitiken var något som under 1960-talet syftade till 
att främja ekonomisk balans till följd av strukturomvandlingen inom näringslivet, vilket 
framför allt kan ses i utflyttningen från landsbygden och städernas kraftiga tillväxt 
(Nilsson, 2006:3-4). Lösningen på detta var att stort fokus skulle vara på industrins tillväxt 
för att dämpa inflyttningen till storstäderna. Så blev dock inte fallet. Tydligt var att det 
fanns en målkonflikt mellan ekonomiska drivkrafter och viljan att dämpa inflyttningen till 
storstäderna som landade i att marknadskrafterna skulle få styra utvecklingen, inte den 
regionalpolitiska samhällsplaneringen (Nilsson, 2006:3-4). Således var 
arbetsmarknadspolitiken något som blev framträdande från regeringen, som syftade till att 
överföra arbetskraften från näringar med lägre produktionsnivå till större tillväxtnäringar. 
I praktiken innebar detta en omflyttning av arbetskraft från skogslänen till 
storstadsregionerna. 
 
En tid av länsplanering från slutet av 1960-talet innebar att större fokus lades på framtida 
prognoser och utvecklingstendenser. Länsstyrelserna fick år 1970 uppdrag att ta fram ett 
regionalpolitiskt handlingsprogram som framför allt skulle peka på framtida 
utvecklingstendenser och åtgärder kopplat till sysselsättning, sociala frågor och offentliga 
investeringsfrågor (Nilsson, 2006:6). Dessa regionala handlingsprogram ersattes av årliga 
länsrapporter till följd av låg implementeringsgrad av handlingsprogrammen. Enligt 
Nilsson (2006:6) var det tydligt att planerna inte påverkade utvecklingen, i kombination 
med lågt intresse från olika sektorsmyndigheter vilket gjorde att entusiasmen avtog. 
 
Länsstyrelserna fick i mitten på 1990-talet i uppdrag att återigen arbeta mer konkret med 
planering där de gavs i uppgift att ta fram utvecklingsstrategier för respektive län. Enligt 
Ehinger Berling (2006:73) var det i mitten på 1990-talet som det uttrycktes ett tydligare 
behov av mer dynamiska synsätt på den regionala planeringen i kontrast till vad de tidigare 
länsplanerna visade på. Nilsson (2006:7) menar att detta tänk härstammar från EU i 
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samband med medlemskapet 1995. Enligt Smas (2012:5) kan EU-inträdet ses som en 
brytpunkt i den svenska regionala planeringen, där den utveckling som kan ses från mitten 
av 1990-talet i mångt och mycket är anpassat efter EU:s programarbete. Bidrag i form av 
strukturfonder från EU gavs till de regioner som var kvalificerade att ingå i EU:s 
programarbete. Även Böhme (2006:46-47) menar att Sveriges regionala politik har formats 
av den europeiska debatten och programmen. En central del i detta var införandet av 
regionala tillväxtprogram som kan ses som starten för en ny implementeringsfas (Nilsson, 
2006:7).  
 
År 2002 kan en förändring urskönjas från regionalpolitik till regional utvecklingspolitik 
(Ehinger Berling, 2006:73). Filosofin var nu att fokus skulle ligga på varje regions egna 
förutsättningar och möjligheter för ekonomisk utveckling, där det regionala 
utvecklingsprogrammet (RUP) var en central del i denna förändring (Ehinger Berling, 
2006:73). Tanken var att RUP skulle utgöra den övergripande kappan och 
planeringsinstrumentet för den regionala utvecklingsplaneringen, som i sin tur 
konkretiseras i mer operativa program. Så är fortfarande fallet i dagens regionala planering. 
 
I förordningen om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) framgår att RUP ska tas fram av 
det regionalt tillväxtansvariga organet, som vidare kan bäras av antingen direktvald region, 
länsstyrelse eller samverkansorgan. Centrala åtaganden för det regionalt tillväxtansvariga 
organet är att just ta fram ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) samt en länsplan för 
regional transportinfrastruktur (LTP), vilket kan sägas vara det som i någon mening 
förenar regionernas arbete. Dessutom ska varje läns kollektivtrafikmyndighet enligt lagen 
om kollektivtrafik (SFS 2010:1065 2 kap 8§) fastställa mål för den regionala 
kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram (RTP). I RUP finns inga krav på att fysiska 
eller rumsliga dimensioner ska lyftas. Därför ger dessa dokument ofta uttryck för ett 
visionärt och beskrivande perspektiv utan att visa på framtida utveckling av den fysiska 
strukturen. 
 
2.2 Ekonomisk utvecklingsplanering och fysisk planering  
Gällande den svaga kopplingen mellan regional och kommunal nivå så menar Ehinger 
Berling (2006:81) att det finns en svårighet att integrera nivåerna genom att RUP och 
översiktsplanen är helt skilda dokument där översiktsplanen är inriktad på fysisk planering 
medan RUP redogör för ekonomiska utvecklingsperspektiv. Engström et al. (2009:85) 
menar liksom Ehinger Berling (2006) att det finns en svag koppling mellan RUP och 
översiktsplanen och påtalar att det måste finnas kraft att gå från ord till handling, vilket 
många gånger verkar saknas. Enligt Boverket (2014:36-37) är de ekonomiska perspektiven 
på regional nivå vaga och allmänt formulerade vilket gör att kommunerna har svårt att ta 
det vidare i den fysiska planeringen. Inte minst handlar det om att RUP saknar fysiska 
dimensioner vilket hämmar integreringen av sektorerna. Bostadsplaneringskommitténs 
betänkande (SOU 2015:59:3) om en regional fysisk dimension handlar ytterst om ett 
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statligt behov att stimulera till en ökad bostadsförsörjning, vilket idag är kommunens 
angelägenhet i det kommunala självstyret och den fysiska planeringen. 
 
I en rapport från Nordregio framgår det att det råder enighet om att den regionala nivån är 
svag, där det fortfarande anses finnas starka sektoriella intressen som skapar en viss 
oförmåga att tänka tvärsektoriellt (Smas et al., 2012:9). Att RUP är ett relativt nytt och 
således omoget dokument är en förklaring som lyfts, vilket kan förklara att den regionala 
strukturen inte har hunnit etablera sig.  
 

”… det är två olika politiska sektorsområden med delvis olika traditioner och kulturer. 
De olika nivåerna har exempelvis olika mandat, och de har stundtals oklara roller 
gentemot varandra. Problembilden är i korthet: svaga och otydliga regioner, starka och 
självstyrande kommuner, samt vaga och oklara statliga direktiv” (Smas et al., 2012:9). 

 
Ytterligare en orsak till den uttryckta svaga kopplingen mellan regional och kommunal 
nivå är att de olika sektorerna lyder under olika lagstiftning. På regional nivå är det 
förordningen om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) som reglerar regionernas arbete, 
vilket inte inriktar sig på fysisk planering, utan som snarare ska avspegla den nationella 
tillväxtpolitiken (Smas et al., 2012:12). Den kommunala planeringen regleras av PBL (SFS 
2010:900) som handlar om fysisk planering. Däremot finns ingen nationell plan som 
behandlar fysisk planering. Möjlighet till att bedriva regional fysisk planering med stöd i 
lagen finns enbart genom att bilda ett regionplaneorgan enligt PBL (SFS 2010:900 7 kap. 
1§) som i sin tur möjliggör framtagande av en regionplan med formellt lagstöd. Hittills är 
det enbart Stockholms läns landsting som har arbetat fram regionplaner enligt PBL (SFS 
2010:900). 
 
Boverket (2014:39) har börjat se tydliga signaler att regionalt tillväxtansvariga organ mer 
och mer uppmärksammar betydelsen att införa fysiska och rumsliga dimensioner i det 
regionala tillväxtarbetet, trots att det inte är någonting som står skrivet i förordningen om 
regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713). I debatten om att stärka länken mellan regional och 
kommunal planering, förs resonemang om att den regionala nivån ska ”tala samma språk” 
som kommunen, något som handlar om ett tydligare fokus på rumsliga och fysiska 
dimensioner, vilket anses kunna föra sektorerna närmre varandra. Trots att det inte är 
lagstiftat (mer än för de två regionplaneorganen) att samtliga län ska visa på utveckling av 
den fysiska strukturen, har exempelvis Region Skåne (2016), Region Örebro (2015) och 
Region Blekinge (2016) utarbetat strukturbilder som visar på en regional fysisk dimension. 
I Regionförbundet Sörmland (2016) förs diskussioner om hur den fysiska dimensionen ska 
komma till uttryck. Region Östergötland har sedan några år tillbaka drivit ett arbete med 
en regional strukturbild, som sedermera antogs så sent som i december 2016.   
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Med hänsyn till denna utveckling driver också Boverket (2014:36-37) en tydlig linje om att 
strukturbilder är ett planeringsinstrument som kan ge uttryck för regionala målbilder som 
kan föra de två sektorerna närmre varandra. Legitimitet kopplat till det regionala 
tillväxtarbetet är enligt Boverket (2014:39) en förutsättning för framgång, och det uppnås 
inte enbart genom det formella mandatet utan kräver aktiv samverkan mellan den 
regionala och kommunala nivån. Reglab är ett innovationsforum som samlar myndigheter, 
regioner och forskare kring regionala utvecklingsfrågor, som har uppmärksammat 
legitimitetsaspekten på den regionala nivån. I en rapport framgår det att den regionala 
planeringen inte längre sker genom traditionellt beslutsfattande i folkvalda rum, utan i en 
styrning genom governance där samverkan, samstyrning och samordning är centrala 
begrepp (Reglab, 2014:22). Denna samhällsstyrning riskerar medföra otydlighet vem som 
står ansvarig, vilka som har rätten att påverka och vilken som egentligen är planerarens roll 
(Reglab, 2014:22). Även i Bostadsplaneringskommitténs betänkande (SOU 2015:59:25) 
talas det om att regional planering idag handlar mycket om nätverksbyggande och 
processer, något de tillskriver en slags flernivåstyrning vilket är en vital aspekt som 
utmärker governance som samhällsstyrning. Strategiskt tänkande genom 
handlingsprogram, mål och riktlinjer är något som idag tar större plats, där den formella 
regleringen får mindre utrymme (SOU 2015:59:25). 
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3. Forskningsöversikt 
 
Forskningsöversikten redogör inledningsvis för begreppet governance, som förklarar och 
riktar ljus åt dagens samhällsstyrning - en utveckling som rör sig längre ifrån formellt 
kontrollerade strukturer (government). Vidare används begrepp som soft planning och 
spatial planning som avgränsar denna samhällsstyrning till planering. Soft space är här ett 
centralt begrepp som hjälper till att förklara hur planeringen rör sig mellan formella och 
informella rum, som en del i den större governance-styrningen. För att förstå hur 
handlingskraft mobiliseras i dessa soft spaces används begreppet moments of opportunity för 
att förklara att strategiskapande och handlingskraft delvis är beroende av förståelsen för 
politiska processer. Slutligen redogör kapitlet för hur abstrakta kartrepresentationer kan ses 
korrespondera med informell planering och större skalnivåer. Detta riktar ljus åt 
strukturbilden som ett icke lagstadgat planeringsverktyg ur ett kognitivt perspektiv och bidrar 
med förståelse för varför dessa processer är angelägna att studera. 

 
3.1 Governance och soft space 
Governance innebär förenklat en förskjutning ifrån formella strukturer och statlig kontroll 
(government) och används för att förklara en form av flernivåstyrning där aktörer 
samverkar på olika nivåer i olika informella och formella nätverk mellan stat, privat sektor 
och det civila samhället (Nuissl & Heinrichs, 2011:52). För att kunna bringa klarhet i 
begreppet kan det sägas handla om att man har ”brutit sig loss” ifrån byråkratiska och 
formellt kontrollerade strukturer (Purkarthofer 2016:6-7; Nuissl & Heinrichs, 2011:48). 
Inom planering tas detta i uttrycket soft planning, där planeringen äger rum i så kallade soft 
spaces som just pekar på en informell och mer relationellt inriktad planering 
(Allmendinger & Haughton, 2010:809-811). Begreppet spatial planning pekar i vissa 
avseenden på samma sak som soft planning, nämligen en planering som äger rum i ett 
governance-sammanhang vad avser rumslig eller fysisk planering (Dühr et al., 2010:26; 
Nuissl & Heinrichs, 2011:47). Med detta sagt likställs inte soft planning med spatial 
planning, men det finns element av spatial planning som pekar på en informell och 
relationellt inriktad planering, vilket är den tolkningen av begreppet som åsyftas i denna 
uppsats. Författarna (Dühr et al., 2010:26) menar också att det finns en påtaglig 
begreppsförvirring vad avser spatial planning, vilket gör att denna begreppstolkning kan 
vara en av flera. 
 
Enligt Albrechts & Balducci (2014:17) har den traditionella och formella planeringen svårt 
att hantera de problem och utmaningar som städer och regioner står inför, där framväxten 
spatial planning kan ses som en reaktion på detta. Walsh et al. (2012:2) tillskriver begreppet 
soft space som något som försöker synliggöra relationella och icke-statliga geografier och 
processer som ryms under det större governance-paraplyet. Att skilja på begreppen soft 
planning och spatial planning är en forskningsstudie i sig, men det som de talar om 
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gemensamt har koppling till governance och soft space, nämligen en planering som 
kommer till uttryck både i formella och informella rum i olika komplexa nätverk på olika 
nivåer, vilka är essentiella aspekter för denna studie. Det är termer som vanligtvis används 
för att beskriva processer och flöden som sker utanför och innanför det formella 
planeringssystemet och som i någon mening bidrar till utveckling och åstadkommer 
förändring (Purkarthofer, 2016:6-7; Allmendinger & Haughton, 2009:619). 
 

“It is argued that soft spaces represent a deliberate attempt to introduce new and 
innovative ways of thinking, particularly in areas where there is significant resistance to 
cross-sectoral and multi-actor governance approaches. Soft spaces are thus viewed as a 
policy tool facilitating the cross-sectoral policy coordination ambitions of strategic spatial 
planning” (Walsh et al. 2012:2). 

 
Termen soft space ställs av Allmendinger & Haughton (2009:619) m. fl i tydlig motsats till 
hard space, som istället kan ses representera ett statligt och mer formellt perspektiv med 
kontrollerande strukturer. Purkarthofer (2016:6-7) tillskriver hard spaces som formella 
arenor och processer som ofta är lagstadgade och öppna för insyn och demokratiskt 
inflytande. Den förändrade styrningen innebär att planeraren måste kunna röra sig mellan 
olika typer av nivåer, i och emellan soft spaces, och kunna hantera betydligt mer komplexa 
processer och relationer i formella och informella nätverk (Allmendinger & Haughton, 
2009:619). Soft planning utmanar hard planning i den meningen att det förstnämnda 
skapar en högre grad av flexibilitet, attraherar nya aktörer och bidrar till nya former av 
policyskapande och beslutsfattande (Purkarthofer, 2016:8). Därmed är det inte sagt att 
hard space blir mindre viktigt i sammanhanget. Hard och soft space bör inte ses som två 
frånskilda fenomen, utan istället tillsammans i en hybrid där praktiken rör sig emellan 
dessa spaces (Purkarthofer, 2016:6-7; Allmendinger & Haughton, 2009:621). Soft planning 
ersätter således inte den traditionella ”hårda” planeringen, utan bör ses som något som 
kompletterar den traditionella planeringen (Albrechts & Balducci, 2014:17) och dess 
uttryckta oförmåga att handla på ett effektivt och flexibelt sätt. 
 
Genom att soft planning innefattar processer som rör sig utanför och innanför formella 
strukturer i nätverk på olika nivåer, är det inte alltid enkelt att se till vem som står ytterst 
ansvarig för de beslut som tas, samt när och hur som det finns möjlighet att påverka. Det 
finns i och med detta en allmän kritik mot fenomenet soft planning som riktar ljus åt 
bristande demokratisk legitimitet, insyn och ansvarsutkrävande (Purkarthofer, 2016:8; 
Albrechts & Balducci, 2014:25). Den planering som rör sig utanför den traditionella och 
”hårda” planeringen är också något som är problematiskt i den meningen att den är 
normativ och prioriterar särskilda intressen framför andra (Allmendinger & Haughton, 
2010:803-804; Haughton et al., 2010:2). Allmendinger & Haughton (2010:803-804) menar 
att detta reflekterar ett postpolitiskt tillstånd där konsensus skapas kring vagt definierade 
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”feel good”-frågor som de flesta är beredda att enas kring. Ett exempel på detta är uttrycket 
”en hållbar utveckling”, vilket är ett svårdefinierat begrepp men som enkelt kan vinna 
allmän acceptans genom att det är svårdefinierat men svårt att motsätta sig. Trots att det 
skapas en allmän acceptans och konsensus kring dessa typer av stora och svårfångade 
frågor och begrepp, så är det ur ett postpolitiskt perspektiv med en neoliberal agenda, 
något som minskar och tränger undan eventuella motsättningar och konflikter 
(Allmendinger & Haughton, 2010:813; Allmendinger & Haughton, 2011:91).  
 
För att skapa sig djupare förståelse för hard space och soft space kan begreppen 
conformance och performance hjälpa till att bringa klarhet till space-dikotomierna. Janin 
Rivolin (2008:168) kopplar begreppet conformance till den traditionella, byråkratiska och 
”hårda” (markanvändnings-) planeringen på så sätt att den i mångt och mycket sker 
innanför lagstiftande ramar, där handlandet äger rum och förhåller sig till fasta strukturer. 
Conformance frammanar således handling (action) som överensstämmer med ett särskilt 
mönster eller kriterium, något som ligger i linje med något förutbestämt inom den formella 
arenan – i hard space. Performance är i kontrast till det tidigare, något som riktar ljus åt en 
planering som inte enbart äger rum inom det formellt lagstadgade rummet, utan kopplas 
av Janin Rivolin (2008:168) till icke bindande policys och ett mer progressivt (i kontrast till 
ett reaktivt) förhållningssätt som syftar till ett kollektivt handlande som vilar på 
förhandlingar och överenskommelser, vilket får en tydlig koppling till soft planning och soft 
space. Performance-based planning är något som Laurian et al. (2007:472) menar handlar 
om processer, där planen ses som en guide för framtida handling, snarare än en projekt- 
eller markanvändningsplan (blueprint) som den framtida planeringen helt ska anpassa sig 
till (conform to plan). 

 

3.2 Moments of opportunity 
Vad är det då som gör att handlingskraft skapas och att beslut kan fattas? Newman 
(2008:1379) talar om det kollektiva handlandet och vidare när och hur det kan uppstå. Han 
refererar här till Tarrow (1988) som menar att det kollektiva handlandet inte bara är en 
funktion som kommer ur goda idéer och tillgången av resurser, utan att det också handlar 
om särskilda tillfällen när det kollektiva handlandet blir möjligt och att det bör studeras i 
relation till politiska processer. Det kollektiva handlandet har större möjligheter att äga 
rum ”… in the openings, weak spots, barriers, and resources of the political system” 
(Newman, 2008:1379).  
 
Healey (2007:198) för ett liknande resonemang och talar om moments of opportunity i 
skapandet av transformativa strategier, och menar att potential för transformativa 
strategier uppkommer när möjligheter dyker upp, och utifrån Newmans (2008) utlägg kan 
dessa tillfällen ses som när det politiska systemet (hard planning) är svagt och ”satt ur 
balans”. För att förstå processerna i vilka moments of opportunity kan bedömas och 
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urskiljas, är det enligt Newman (2008:1379) av stor betydelse att ägna fokus åt aktörer. Att 
förstå den institutionella utvecklingen och politiska processer skapar förutsättningar för att 
skapa något nytt och åstadkomma förändring. Ett sätt att mobilisera handlingskraft och 
engagemang i talan om policy- och strategiskapande är konceptualisering genom 
kartografiska och bildliga uttryck, vilket enligt Dühr (2007:1) hjälper till att kommunicera 
nyckelbudskap som kan stärka verbala policyargument. 

 

3.3 Kartrepresentation i soft space 
I Stefanie Dührs bok (2007) ”The visual language of spatial planning – Exploring 
cartographic representation for spatial planning in Europe” redogörs för tillämpningen av 
bildliga metaforer i europeisk rumslig planering (european spatial planning), som ett sätt 
att konceptualisera territorier. Ett perspektiv som lyfts och som har en tydlig koppling till 
soft space är hur mer abstrakta kartografiska uttryck sammanfaller med informella 
planeringsformer och större skalnivåer. I talan om kartrepresentation förknippar Dühr 
(2007:21) den mer rationella planeringen (hard space) som något som försöker att 
förmedla en så precis, objektiv och sann verklighet som möjligt, som sedermera ämnar 
stötta planeraren i vilket framtida handlingsalternativ som ska tas. Högre grad av 
relationella geografier och territoriella sammanlänkningar är något som gör de mer 
rationella sätten att uttrycka rumslighet inom administrativa gränser inadekvata (Dühr, 
2007:69).  
 
Om planering ses som en politisk aktivitet, så menar Dühr (2007:21) att normer och 
värderingar blir viktigare än renodlad fakta som kriterium för beslutsfattande. Här lyfts det 
faktum att ingående och detaljerad information riskerar försvinna när beslutsfattande 
grundar sig i förhandlingar mellan olika intressegrupper. Strategier på högre skalnivåer i 
informella planeringssammanhang kräver enligt Dühr (2007:69-70) högre 
generaliseringsgrad och ”fuzzyness” för att vinna politisk acceptans. Dühr (2007:62) 
tillskriver rumsliga strategier som äger rum bortom reglering structural outline, spatial 
development perspective eller spatial guiding principle. 
 

“Through the process of political decision-making in which a solution is negotiated 
amongst various interest groups, important information is lost and the thorough analysis 
of the potential outcomes of action and possible courses of action becomes an impossible 
task”  (Dühr, 2007:21). 

 
Mot bakgrund av att det är många olika intressen som vill framhålla och omsätta sina 
värden i policy så innebär det enligt Dühr (2007:21) att de värden som lyfts som viktiga i 
beslutsfattandeprocesserna är selektivt utvalda för att visa på en särskild ambition eller 
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utveckling. Poängen blir enligt Dühr (2007:21), kopplat till kartografisk representation, att 
kartillustrationerna påverkas i högsta grad och blir selektiva sett till vad som förmedlas.  
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4. Operationalisering 
 

För att kunna besvara studiens frågeställningar tillämpas fyra analytiska perspektiv hämtade 
från Nuissl & Heinrichs (2011:53-54) vilka är aktörer, relationer, institutionella ramverk 
samt beslutsprocesser. Dessa fyra analysparametrar är tillsammans ett sätt att bryta ned 
delar av forskningsöversikten och förstå sig på planeringsprocesser utifrån governance som 
samhällsstyrning. Forskningsöversikten tillsammans med Nuissl & Heinrichs fyra 
analysverktyg används för att förstå drivkrafterna och det sammanhang som kan ha 
föranlett framväxten av icke lagstadgade planeringsverktyg för regional rumslig planering, 
samt för att förstå vilka som involveras i processen, vilka relationer och nätverk som skapas 
och slutligen hur och av vilka som beslut fattas. 
 
4.1 Aktörer 
Att studera aktörer, som en av de fyra beståndsdelarna i analysverktyget, riktar ljus åt vilka 
aktörer som medverkar och tar aktiva roller i planeringsprocessen, samtidigt som kategorin 
syftar till att synliggöra vilka som inte deltar, eller som elimineras i processen (Nuissl & 
Heinrichs, 2011:53). När väl aktörerna har identifierats bör hänsyn tas till vilka intressen 
och frågor som de är angelägna om att försvara. Det är vidare viktigt att studera aktörens 
maktresurser, kunskap, socialkapital samt finansiella medel.  
 
4.2 Relationer 
Relationsaspekten i dessa processer menar Nuissl & Heinrichs (2011:54) är av stor 
betydelse för att skapa sig förståelse för vilken riktning som planeringsprocesserna tar. 
Detta riktar intressant ljus åt diverse gruppformationer, koalitioner och motståndsgrupper 
som kan synliggöra motstridigheter och konflikter mellan olika aktörer. Genom detta kan 
förståelsen bli tydligare vad avser (1) hierarkisk positionering, (2) informella 
överenskommelser och (3) horisontella nätverk. 
 
4.3 Institutionella ramverk 
Vad avser institutionella ramverk så syftar det till att belysa förhållningsregler dvs. inom 
vilka ramverk (informella och formella) sker dessa processer, och vad skapar det för 
förutsättningar för olika aktörs handlande. Nuissl & Heinrichs (2011:54) skiljer här på två 
institutionella kontexter – den politiska och den samhälleliga. Dessa institutionella 
ramverk styr aktörers handlande på så vis att det kan begränsa aktörens handlingsutrymme 
och agerande. Formella institutioner innefattar lagstiftning och reglering, insyn och 
deltagande som säkerställer allmänhetens och statens intressen i beslutsprocesserna. 
Däremot kan det å andra sidan vara en begränsande faktor vad avser flexibilitet och 
utveckling. Informella institutioner är istället något som reflekterar reproduktion av 
diverse olika samhälleliga intressen i den privata sfären. 
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4.4 Beslutsprocesser 
Rumslig planering innebär ofta dynamiska processer vilket innebär att de är mindre 
förutsägbara vad avser institutioner och olika aktörers agerande. Utifrån denna kategori är 
det enligt Nuissl & Heinrichs (2011:54) av vikt att studera huruvida aktörer från den 
statliga och privata sektorn samt andra samhällsgrupper tillsammans har lyckats balansera 
sina intressen i förhållande till varandra. Möjligheter för insyn och deltagande lyfts här som 
en viktig förutsättning för att dessa intressen ska finna balans i förhållande till varandra. En 
annan viktig aspekt i beslutsprocesserna är att känna till de mekanismer som frammanar 
social interaktion bland olika aktörer, där konflikter kan hanteras, där diverse aktiviteter 
samordnas, där särskilda frågor kan hanteras genom interaktion (vertikalt och horisontellt) 
mellan olika aktörer på olika nivåer (Nuissl & Heinrichs, 2011:54-55). Hur information 
hanteras och förmedlas gentemot olika aktörer är en betydande aspekt eftersom det 
påverkar graden av insyn och transparens i planeringsprocesserna.  
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5. Metod och metodologi 
 
Kapitlet redogör inledningsvis för val av forskningsstrategi som sedermera leder in till val av 
forskningsdesign. Utifrån vald forskningsdesign beskrivs den datainsamlingsmetod som har 
valts, och vidare hur det teoretiska angreppssättet korresponderar med vald metod. Vidare 
redogör kapitlet för urvalet av intervjupersoner som grund för insamlingsmetoden, samt 
etiska aspekter kopplat till den valda metoden. Slutligen redogör kapitlet för hur insamlat 
data har analyserats. 
 
5.1 Forskningsstrategi 
Vad avser studiens val av forskningsstrategi kan en distinktion göras mellan två typer av 
forskningsstrategier – kvalitativ och kvantitativ forskning. Vanligtvis förknippas 
kvantitativ forskning med insamling av kvantifierbar data som analyseras (Bryman, 
2011:40). Kvalitativa forskare tar avstånd från det positivistiska synsättet och fokuserar 
istället på olika uppfattningar och tolkningar i den sociala verkligheten (Bryman, 2011:40-
41). Kvantitativ forskning är övergripande beskrivet mer fokuserat på siffror än ord, där 
det sistnämnda istället utmärker kvalitativ forskning (Bryman, 2011:40,340). Den 
forskningsstrategi som valts för denna studie har en kvalitativ inriktning och grundar sig i 
en vilja att förstå drivkrafterna bakom framväxten av dessa rumsliga regionala 
planeringsinstrument, men även inom vilka institutionella ramar som detta sker, vilka 
aktörer som deltar, vilka relationer de har, samt hur beslut fattas i dessa 
planeringsprocesser. Eftersom kvalitativ forskning på ett ontologiskt plan handlar om 
konstruktivism (i kontrast till positivism) i termer av förståelse för en verklighet som 
ständigt socialt reproducerad genom samspelet mellan individer och olika företeelser 
(Bryman, 2011:341) är en kvalitativ ansats bäst lämpad för att genomföra denna studie med 
hänsyn till studiens syfte och forskningsfrågor. 
 
5.2 Forskningsdesign - Fallstudie 
Fallstudie som val av forskningsdesign för denna studie grundar sig i att jag vill få 
djupgående information kring ett specifikt planeringsfall. Fallstudien inriktar sig enligt 
Denscombe (2016:91-92) till att studera ett särskilt fenomen genom att studera en eller 
några få förekomster, och genom detta få mer djupgående information kring processer, 
händelser, förhållanden kopplat till det valda fallet dvs. den utpekade kontexten. Designen 
möjliggör för forskaren att förstå varför ett visst utfall uppstår, och inte enbart det faktum 
att det uppstår (Mahoney, 2010:141; Denscombe, 2016:92-93,100). Utmärkande för 
fallstudien är också att den i kontrast till masstudien (surveyundersökning) fokuserar på en 
eller några få enheter eller förekomster som gör att forskaren kan tillhandahålla insikter 
från det specifika fallet som kan belysa något mer generellt, utan att det behöver handla om 
ren generaliserbarhet (extern validitet) (Denscombe, 2016:91-92; 2009:59-60,70). 
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”Syftet är att belysa det generella genom att titta på det specifika.” 
(Denscombe, 2016:91) 

 
Bryman (2011:74) menar att ett fall kan ses som ”… ett intensivt stadium av miljön eller 
situationen i fråga”. Utifrån detta kan regionala strukturbilder som icke lagstadgat 
planeringsverktyg betraktas som ”miljön eller situationen i fråga” och att det intensiva 
stadiet är att studera en särskild region som arbetar med dessa planeringsinstrument. 
Forskningsdesignen används ofta för att synliggöra unika egenskaper för ett särskilt fall, 
vilket av Bryman (2011:76) tillskrivs ett idiografiskt synsätt. För att överhuvudtaget kunna 
tala om generaliserbarhet i ett sammanhang av fallstudier, är det enligt Flyvbjer (2006:3,8) 
av särskild vikt för forskaren att ta stor hänsyn till teori, validitet och reliabilitet. Samtidigt 
menar Bryman (2011:76-77) att forskaren bör vara aktsam och medveten om att det inte 
går att hitta några typfall som kan ses representera en större massa när det kommer till 
generaliserbarhet kopplat till fallstudier. Denscombe (2016:100) kan ses förtydliga detta då 
han bryter ned generaliseringsbegreppet till analytisk och statistisk generalisering. Här slås 
det fast att fallstudier inte kan generaliseras till större populationer eller universum, men 
att det finns möjlighet att generalisera genom teoretiska påståenden – så kallad analytisk 
generalisering (Denscombe, 2016:100). Däremot är det inte möjligt att med en fallstudie 
generalisera resultatet till en större massa i statistiskt syfte. 
 
Fallstudien lämpar sig bra om forskaren ämnar studera sociala relationer och processer, 
som i någon mening är sammankopplade och har en ömsesidig påverkan (Denscombe, 
2016:93; 2009:60). Med denna forskningsdesign skapas förutsättningar för att kunna göra 
en djupgående analys för att förstå komplexiteten i en särskild kontext. I fallet för denna 
studie är det tydligt att regional rumslig planering är något som håller på att växa fram och 
ta form i svensk planering, och en del av detta kan ses i det strukturbildsarbete som äger 
rum i studiens valda kontext. Detta regionala strukturbildsarbete är dessutom något som 
också sker i andra län. Däremot finns det många frågetecken kring vilka intressen och 
drivkrafter som kan ses föranleda denna utveckling. 
 
5.3 Val av fall 
Fallet som studeras är upprättandeprocessen för Regional Strukturbild för Östergötland, 
vilket är ett intensivt stadium i miljön eller situationen i fråga, nämligen den senaste tidens 
debatt och framväxt av regionala rumsliga planeringsinstrument. Val av fall väljs med 
utgångspunkt i ett antal kända attribut i det specifika fallet, vilket gör valet selektivt 
(Denscombe, 2016:96; 2009:64). Slumpmässiga urval kan istället sägas prägla klassiska 
storskaliga surveyundersökningar.  
 
Enligt Bryman (2011:77-78) och Denscombe (2016:96-98) finns det olika typer av fall, och 
beroende på vad forskaren ämnar undersöka så påverkas valet av fall. Det fall som väljs ska 
således vara relevant för att kunna besvara studiens teoretiska och/eller praktiska frågor 
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(Denscombe, 2016:96). Exempel på olika fall är kritiska/avgörande fall, det avslöjande 
fallet, det longitudinella fallet, det extrema/unika fallet eller det representativa/typiska fallet 
(Bryman, 2011:77-78). Enligt Bryman (2011:78) kan fallstudien ha inslag av flera av dessa 
kategorier. Det representativa/typiska fallet väljer Bryman (2011:77) att benämna som det 
exemplifierade fallet, vilket är en typ av fall som väljs i syfte att försöka belysa eller 
representera en mer utbredd kategori, alternativt för att fallet är det bäst lämpade att 
studera i en särskild kontext eller i förhållande till forskarens presenterade 
forskningsfrågor. Denscombe (2016:97) beskriver det typiska fallet på liknande sätt som 
Bryman (2011), och menar att det öppnar upp för att representera en bredare kategori. Det 
exemplifierade/typiska fallet kan i högst utsträckning sägas utmärka fallet som har valts för 
denna studie. Intentionen är dock inte ett primärt försök till att generalisera resultatet till 
en större massa, utan istället ett försök till att förstå sociala samspel, relationer och 
processer på ett djupgående plan. Detta utifrån att Region Östergötlands nyligt antagna 
strukturbild är ett fall som passar in den samtida regionala planeringsdebatten och 
sökandet efter nya tillvägagångssätt för att stärka kopplingen till den kommunala fysiska 
planeringen. 
 
Region Östergötland som val av fall väljs utifrån att det är en region som nyligen har 
antagit en regional strukturbild (december 2016) och som därmed passar in i kontexten 
kring den samtida regionala planeringsdebatten om regional rumslighet och fysisk 
planering. Det skapar förutsättningar för att synliggöra drivkrafter bakom framväxten av 
Regional Strukturbild för Östergötland samt hur denna upprättandeprocess tar form, med 
hänsyn till att det är ett planeringsinstrument som inte är bundet till formellt reglerade 
processer. Utifrån att det från statligt håll uttrycks ett behov av regional fysisk planering, 
blir Region Östergötland med sin nyligt antagna strukturbild ett fall som kan synliggöra 
diverse förhållningssätt till dessa statliga försök att påverka regionernas arbete. Vidare kan 
det ses representera ett fall för en bredare kategori av regioner och kommunalförbund som 
arbetar med regionala strukturbilder (Region Skåne, Göteborgsregionens 
kommunalförbund GR, Region Blekinge, Region Örebro län). Däremot vill jag reservera 
mig för att politisk organisation och administrativa gränser skiljer sig åt mellan dessa, 
framför allt mot bakgrund av att strukturbilder har tagits fram av både regioner (som 
utgörs av administrativa länsgränser) men också av kommunalförbund som inte kan ses 
representera en administrativ region. Ett exempel på detta är Göteborgsregionens 
kommunalförbund som inte är en administrativ region, utan där den administrativa 
regionen är Västra Götalandsregionen.  
 
Det som gör att Region Östergötlands regionala strukturbildsarbete kan ses representera en 
bredare kategori grundar sig i att det sker ett sökande efter en mer rumslig regional 
planering bland flera andra län och regioner än i enbart Östergötland. Regionalt 
strukturbildsarbete är ett förhållandevis nytt fenomen i den svenska regionala 
planeringsdebatten, vilket gör det svårt att urskilja olikheter mellan olika 
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strukturbildsarbeten. Det är därmed svårt att argumentera varför Regional Strukturbild för 
Östergötland skulle vara ett unikt eller kritiskt fall. Det finns däremot några aspekter som 
gör att det skulle kunna ses som ett unikt eller kritiskt fall. Till att börja med är 
strukturbilden nyligt antagen vilket gör att den kontrasterar några av de andra 
strukturbilderna i tid. Östergötland är även en region som inte har lika stark tillväxt som de 
tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är istället en mellanstor 
region som har börjat lyfta in rumsliga och fysiska dimensioner i sin regionala planering 
genom strukturbildsarbete, vilket kan betraktas som något förhållandevis nytt för 
medelstora regioner, som i sin tur gör att fallet kan sägas bära på drag av ett kritiskt/unikt 
dito. Trots att Regional Strukturbild för Östergötland är ett fall som bär på vissa unika drag 
så tillhör de trots allt en större massa i termer av andra regioner som liksom Region 
Östergötland ger uttryck för rumslig regional utveckling, framför allt genom strukturbilder 
som icke formellt planeringsverktyg. Region Östergötland är en av flera regioner som 
arbetar med en mer rumslig regional planering med fysiska dimensioner. Regional 
Strukturbild för Östergötland kan huvudsakligen betraktas som en typisk 
undersökningsenhet men med vissa unika drag. Trots att denna studie inte har någon 
avsikt att generalisera resultatet till en större statistisk massa så kan fallet med stöd i 
teoretiska resonemang, öppna upp för intressanta paralleller eller företeelser som också 
skulle kunna inträffa i andra fall. Om det handlar om en typisk undersökningsenhet, vilket 
jag huvudsakligen argumenterar för, så är det enligt Denscombe (2016:97) möjligt att 
generalisera resultatet till hela gruppen, dock med reservation för att forskaren bör skilja på 
analytisk respektive statistisk generalisering som behandlats tidigare (5.2 Forskningsdesign 
– Fallstudie). 
 
5.4 Korrespondens mellan teori och metod 
De insamlingsmetoder som har valts för att besvara studiens frågeställningar är kvalitativa 
intervjuer. Vid val av metod ska det enligt Denscombe (2009:64) finnas en tydlig koppling 
till forskarens praktiska eller teoretiska undersökningsfrågor vilket är något som har 
beaktats i denna studie. Nedan redogörs för hur val av metod korresponderar med studiens 
forskningsöversikt och operationalisering. 
 
Governance som samhällsstyrning är ett begrepp som används för att visa på att det de 
senaste decennierna har skett en förskjutning från kontrollerande och formella strukturer 
(government) till en form av flernivåstyrning som inbegriper både formella och informella 
aktörers samverkan i olika nätverk. Denna förändrade samhällsstyrning kan visa på 
kontexten som planeringsfallet befinner sig i, hur processer kan ta form i denna styrning, 
hur relationer och nätverk skapas samt vilka intressen som är framträdande. Att tala om 
soft kontra hard space är två dikotomier och förhållningssätt som kan hjälpa till att förstå 
förhållandet mellan formell och informell arena, vilket är relevant i detta sammanhang då 
planeringsverktyg som inte har formellt stöd i lagen gör att processer inte längre är bundna 
till att befinna sig i den formella arenan i termer av lagstiftning. Den formella arenan kan 
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ses i begreppet government, medan governance kan utgöras av både informell och formell 
arena. Region Östergötland är en institution och aktör som tillhör den formella arenan i 
egenskap av politisk direktvald församling, vilket kan skapa ett spänningsfält mellan dessa 
arenor eftersom den formellt ansvariga aktören driver ett strukturbildsarbete som saknar 
formellt lagstöd, och som därmed inte är tvingat till att förhålla sig till formellt reglerade 
processer. 
 
Moments of opportunity är ett perspektiv i forskningsöversikten som kan hjälpa till att 
förstå hur och varför denna utveckling sker, i termer av sökandet efter nya metoder och 
varför aktörer väljer att ta nya vägar utanför formellt etablerade ramverk. För att förstå 
detta krävs att de aktörer och individer som har befunnit sig i processen muntligen kan 
redogöra för processens gång, synliggöra deras roller och intressen samt hur beslutsgången 
har sett ut. Vidare är det av betydelse att skapa sig förståelse för den politiska processen. 
Eftersom en region är en politisk direktvald församling, där det regionala 
tjänstemannautövandet grundar sig i politiska beslut, blir det i denna studie angeläget att 
fånga in empirisk data som visar på politiska direktiv som kan rikta intressant ljus åt 
bakomliggande drivkrafter till framväxten av det icke lagstadgade planeringsverktyget samt 
beslutsprocesserna kring den. 
 
Dührs (2007) sätt att se abstrakta kartografiska representationers korrespondens med 
informella planeringssammanhang, gör att strukturbilden som studieobjekt tillskrivs en 
kognitiv dimension där sambandet mellan framväxten av regionala strukturbilder och 
governance legitimeras och får en högre trovärdighet. Om det är så att den rationella 
planeringen (hard space) försöker förmedla en så precis och objektiv verklighet som 
möjligt som Dühr (2007:21) menar, så blir det särskilt intressant att se till det faktum att 
Region Östergötland som aktör i formell regi (hard space) tillämpar planeringsverktyg som 
kopplas till mer informella planeringssammanhang. 
 
Nuissl & Heinrichs (2011) fyra analysparametrar, som ett sätt att operationalisera och 
förstå sig på planeringsprocesser utifrån governance som samhällsstyrning, tillämpas för att 
förstå interaktion och samspel mellan olika aktörer och nätverk på olika nivåer, och 
huruvida det icke lagstadgade planeringsverktyget är något som påverkar insyn och 
legitimitet i upprättandeprocessen av Regional Strukturbild för Östergötland. Att enbart 
använda governance som analysverktyg gör operationaliseringen svårhanterlig eftersom 
begreppet i sin abstrakta natur kräver en mer handfast definition för att kunna användas 
som ett verktyg för insamling av empirisk data. Nuissl & Heinrichs (2011) analysverktyg är 
i högsta grad tillämpbart för denna studie då det är ämnat att just studera 
planeringsprocesser kopplat till den flernivåstyrning som präglar governance. Däremot 
beaktas det faktum att analysverktyget inte är det enda sättet att bryta ned och förstå sig på 
governance inom planering. 
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5.5 Intervjuer 
Intervju som val av metod i en kvalitativ ansats antar vanligtvis mindre strukturerade 
former än intervjuer i kvantitativa ansatser såsom surveyundersökningar där syftet är att få 
ut ett mätbart resultat, vilket gör att intervjufrågorna blir låsta och mer strukturerade 
(Bryman, 2011:412-413). I kvantitativa studier stärker detta validitet och reliabilitet för 
forskningsresultatet. Därigenom blir det tydligt att validitet och reliabilitet är aspekter som 
i kvalitativa intervjuer måste säkerställas på andra sätt än de som är möjliga inom 
kvantitativ forskning. Kvalitativa intervjuer består i stort sett av ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer, som i kontrast till kvantitativa intervjuer öppnar upp för mer 
generella svar i och med att större utrymme för respondenten att uppfatta, tolka och 
utveckla sina svar. Den ostrukturerade och semistrukturerade intervjuformen öppnar upp 
för respondenten att ta olika riktningar i sina svar, till följd av att frågor hålls i mer 
generella former (Bryman, 2011:413). Det handlar således om att den intervjuade har 
möjlighet att avvika från forskarens ställda frågor. Det är just detta som gör att kvantitativa 
intervjuer i högre utsträckning kan stärka validitet och reliabilitet. Graden av validitet och 
reliabilitet avtar således i takt med att intervjuerna blir mindre strukturerade (Bryman, 
2011:413). Samtidigt förlorar kvantitativa intervjuer möjligheten vad avser flexibilitet och 
möjlighet att generera djupgående och detaljerade svar. 
 

”I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, medan 
intervjun i en kvantitativ undersökning speglar forskarens intressen”  
(Bryman, 2011:413). 

 
5.5.1 Semistrukturerade telefonintervjuer 
Den semistrukturerade intervjun ligger till grund för genomförandet av intervjuerna. Med 
denna intervjuform blir det möjligt att utgå ifrån särskilda teman, samtidigt som 
respondenten har utrymme att forma sina svar utifrån sitt eget synsätt (Bryman, 2011:415). 
Eftersom studien består i ett antal specifika teman som härrör ur Nuissl & Heinrichs (2011) 
fyra analysparametrar (aktörer, relationer, institutionella ramverk och beslutsprocesser) 
blir semistrukturerade intervjuer det bäst lämpade valet vad avser intervjuernas form. 
Vidare är denna typ av intervjuform flexibel i den meningen att de intervjufrågorna, tack 
vare sin mer eller mindre generella form, öppnar upp för forskaren att ställa följdfrågor, 
exempelvis utifrån att respondenten genom sitt svar öppnar upp för ytterligare intressanta 
frågor sett ur forskarens perspektiv. Däremot finns vissa nackdelar med att föra intervju 
per telefon där framför allt kroppsspråk, minspel och det personliga mötet går förlorat 
(Bryman, 2011:433). Det gör att exempelvis följdfrågor kan bli svårare att ställa, vilket 
kräver att jag som forskare är aktiv och är väl insatt i intervjun, den intervjuades roll och 
tillhörande organisation. På grund av geografiska avstånd till intervjupersonerna anses 
telefonintervjuer vara det bäst lämpade för studien. Tidigare positiv erfarenhet av 
telefonintervjuer bidrar också till valet av intervjuform. Fördelar med telefonintervjuer är 
att det är ett tidseffektivt alternativ för datainsamling. 
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Som stöd för intervjuerna har en intervjuguide arbetats fram, med funktionen av en 
minneslista som utgörs av semistrukturerade frågor som tillsammans hjälper till att besvara 
studiens frågeställningar. Vid utformningen av intervjuguiden lyfter Bryman (2011:419) 
betydelsen av att forskaren ställer sig frågan ”vad måste jag veta för att kunna besvara mina 
olika frågeställningar?” Utformningen av intervjufrågorna tar därför utgångspunkt i Nuissl 
& Heinrichs (2011) analysverktyg och därmed också i studiens frågeställningar. 
Empiriinsamlingen utgår därmed utifrån aktörer, relationer, institutionella ramverk samt 
beslutsprocesser. Det är alltså viktigt att intervjufrågorna tillsammans täcker in de teman 
eller frågor som studien ämnar besvara (Bryman, 2011:419). Stor aktsamhet har ägnats åt 
att inte göra frågorna alltför specifika, vilket kan riskera att intervjupersonen inte får 
utrymme att göra alternativa tolkningar. Forskaren bör också enligt Bryman (2011:419) 
vara förberedd på att ordningsföljden i intervjuguiden kan komma att ändras, exempelvis 
genom att respondenten svarar på ett sätt som gör att det berör frågor som forskaren hade 
tänkt att ställa senare i intervjun. Vid formuleringen av intervjufrågor har det funnits en 
tanke om att de inledande frågorna ska vara av mer lättsam karaktär, i syfte att få 
intervjupersonen att känna sig bekväm i situationen. Frågor av mer kritisk karaktär ställs 
längre in i intervjun. 
 
Före respektive intervju har jag i möjligaste mån följt Kvales (1996) kriterier för en 
framgångsrik intervjuare (Bryman, 2011:420). Genom att jag har satt mig väl in i Region 
Östergötlands organisationsstruktur, publikationer etc., samt är väl insatt i intervjuns 
beståndsdelar, ökar jag möjligheterna att kunna kommunicera med intervjupersonen och 
förstå de sammanhang som han eller hon talar om (Bryman, 2011:420). Om intervjuaren 
inte har insikt i den organisation som respondenten verkar i, minskar sannolikt förståelsen 
för forskaren att förstå de företeelser eller situationer som respondenten i fråga talar om.  

 

5.5.2 Forskningsetiska principer 
Vad avser forskningsetik har hänsyn tagits till Denscombes (2016:427) forskningsetiska 
huvudprinciper. Det handlar om att intervjupersonernas intressen ska skyddas, 
deltagandet ska vara frivilligt och baserat på samtycke, forskaren ska arbeta på ett öppet 
och ärligt sätt med hänsyn till undersökningen, samt att undvika ämnen som kan 
uppmuntra till att bryta mot lagen. Enligt Kvale (2006:484) och Bryman (2011:438) kan en 
kvalitativ intervju betraktas som en asymmetrisk maktrelation där intervjuaren har ett 
maktövertag gentemot respondenten genom att intervjuaren bestämmer temat för 
intervjun och vilka frågor som ska ställas. Intervjuaren har dessutom möjlighet att följa 
upp de svar som uppkommer. Kvale (2006:485-486) menar att detta maktövertag är 
någonting som riskerar att försämra intervjumaterialet ur ett validitetsperspektiv. Utifrån 
detta är det därmed viktigt att jag som forskare är medveten om att detta maktförhållande 
kan existera i intervjusammanhang. Några dagar innan har intervjupersonen därför fått ta 
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del av intervjuguiden för att han eller hon ska känna till intervjuns teman, ha möjlighet att 
förbereda sina svar samt för att undvika plötsliga överraskningar under 
intervjusituationen. Således är respondenten informerad om vilket som är syftet med 
intervjun. Jag som forskare har före intervjuerna redogjort kort för studiens syfte och 
tillvägagångssätt. Respondenten har före intervjun meddelats om möjligheten att vara 
anonym, samt blivit informerad om att hanteringen av intervjumaterialet är konfidentiell i 
forskarens ägo. Samtliga respondenter har uttryckt att de inte har något behov av 
anonymitet. Beslut har ändå tagits att inte utge intervjupersonernas namn, men däremot 
nämns den hemmahörande kommunen. Samtycke för intervju har beslutats genom 
mailkontakt med intervjupersonerna. Innan intervjun inleddes försäkrades att 
respondenten var tillfreds med att intervjun spelades in på band, samt att eventuella 
citeringar från intervjupersonens utsagor skall godkännas av den intervjuade.  

 

5.5.3 Urval 
Urvalet för de semistrukturerade intervjuerna var initialt målinriktat, vilket Bryman 
(2011:434) menar är av ett strategiskt slag i den meningen att valet av intervjupersoner 
grundar sig i att de bäst är ämnade för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. 
Eftersom Regional Strukturbild för Östergötland är i fokus för denna studie, grundar sig 
det målinriktade urvalet i att intervjua de personer som står ansvariga för framtagandet av 
strukturbilden och som bäst kan redogöra för aktörer, relationer, institutionella ramverk 
och beslutsprocesser. Därför intervjuas de två regionala tjänstemän som har varit ansvariga 
för upprättandet av strukturbilden. Utifrån detta görs en bedömning vilka möjliga aktörer 
som kan vara av intresse att intervjua utifrån de intressen som de representerar och dess 
förhållningssätt till andra aktörers dito. Meningsskiljaktigheter och olika intressen är 
exempel på aspekter som gör att en viss aktör blir intressant att intervjua. Med detta sagt är 
det viktigt att fånga in perspektiv från personer eller aktörer som representerar och värnar 
om andra frågor och intressen än de regionala tjänstemännen, som de facto ger sin bild av 
den process som de själva har drivit. Att lyfta in andra aktörer i sammanhanget är ett sätt 
att hantera frågan om källkritik, medveten om att olika aktörer kan representera olika 
agendor vilket kan påverka utfallet i intervjuerna. Det är därför viktigt att lyfta in olika 
aktörers bild av upprättandeprocessen för Regional Strukturbild för Östergötland.  
 
Eftersom de regionala tjänstemännen menar att regionens kommuner har varit den 
viktigaste samrådsparten för denna process har jag valt att utöver de två regionala 
tjänstemännen också intervjua politiker och tjänstemän från tre utvalda kommuner i 
Östergötland (Finspångs, Motala och Norrköpings kommun). Utifrån tillhandahållen 
samrådsredogörelse för strukturbildsprocessen har jag fått information om att kommunala 
toppolitiker och topptjänstemän har varit representanter från kommunerna under 
samrådstillfällena. Att de kommunala företrädarna har haft inblick och deltagit i processen 
är ett krav för val av respondent, och därför är samrådsredogörelsen utgångspunkten i val 
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av intervjupersoner. Genom tillhandahållen samrådsredogörelse från de intervjuade 
regionala tjänstemännen, kan urvalet ses som en form av snöbollsurval. Vid val av 
kommun har jag tagit hänsyn till kommunernas storlek, där utgångspunkten var att välja 
en liten (Finspång), en mellanstor (Motala) och en stor kommun (Norrköping) i regionen. 
Det har sin bakgrund i att de regionala tjänstemännen har uttryckt att kommuner med 
olika storlek har agerat på olika sätt i processen. Att välja olika storlek på kommunerna är 
också en fråga om att hantera källkritik, där ståndpunkter eller intressen från en mindre 
kommun inte helt säkert behöver vara detsamma som i en större dito. 

 

5.6 Analys av data 
Det insamlade datamaterialet har organiserats genom transkribering vilket är en stor del av 
bearbetningsprocessen som sedermera underlättar analys av data. På så sätt sker en sorts 
analys redan i transkriberingsskedet då jag som forskare kommer i närkontakt med det 
insamlade materialet.  
 
Analysfasen inom kvalitativ forskning innebär att det insamlade datamaterialet organiseras 
genom kodning och kategorisering (Ritchie et al., 2014:272). Ritchie et al. (2014:278) 
menar att det inte finns något tydligt rätt eller fel i själva tillvägagångssättet när det 
kommer till kodning och kategorisering. Syftet är dock inte heller att visa på en fullständigt 
konsistent kodningsprocess, men däremot ska forskaren på ett systematiskt sätt kunna visa 
hur han eller hon har utvecklat och kommit fram till sina kategorier. Essensen ligger istället 
i att producera meningsfulla redogörelser av ett eller flera fenomen som riktar sig mot 
studiens forskningsfrågor. 
 
Under analysfasen har minnesanteckningar förts successivt, både under kodning och 
tematisering för att stärka studiens tillförlitlighet. Enligt Denscombe (2016:395) hjälper det 
forskaren att hålla reda på de beslut som har tagits i olika arbetsfaser.  
 

”Minnesanteckningarna utgör ett bestående dokument som forskaren kan återvända 
till för att påminna sig om hur han eller hon tänkte beträffande vissa specifika saker i 
forskningsprocessen” (Denscombe, 2016:395). 
 

Det är således enkelt att gå tillbaka till anteckningarna för att påminna sig om på vilka 
grunder och varför ett visst beslut togs eller för att minnas särskilda aspekter som ett visst 
resonemang fördes kring. Sammanfattningsvis hjälper minnesanteckningarna mig att 
dokumentera framväxten av dataanalysen (Denscombe, 2016:395). Andra aspekter som 
kan stärka tillförlitlighet i studien är att handlar om att kunna redogöra för valet av 
metoder, analys, hur beslut har tagits (Denscombe, 2016:412), vilket i möjligaste mån har 
varit ett hänsynstagande i denna studie. 
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Den huvudsakliga utgångspunkten i analysen är att med hjälp av Nuissl & Heinrichs (2011) 
fyra analysverktyg samt teoretiska perspektiv från forskningsöversikten, kunna förstå olika 
företeelser och sociala relationer i upprättandeprocessen av Regional Strukturbild för 
Östergötland. Som tillvägagångssätt tillämpas kodning och kategorisering av det insamlade 
intervjumaterialet, vilket är ett sätt att lyfta fram essensen i det empiriska materialet med 
utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Centralt i kategoriseringen var att utgå ifrån 
Nuissl & Heinrichs (2011) fyra analysverktyg – aktörer, relationer, institutionella ramverk 
och beslutsprocesser, samt att se detta i relation till teoretiska perspektiv från 
forskningsöversikten. Det innebär att analysen av det insamlade intervjumaterialet styrs av 
studiens teoretiska operationalisering men också forskningsöversikten, vilket möjliggör 
utveckling av resonemang och förklaringar som kan belysa sociala relationer och 
företeelser i fallet. I vissa avseenden, och då med stöd i teori, skulle vissa företeelser eller 
fenomen också kunna antas vara fallet i andra län och regioner som delar karaktärsdrag 
med Region Östergötland. Däremot är det av särskild vikt att fallet studeras i sin specifika 
kontext. Studien avser dock inte att generalisera resultatet till en större massa ur statistisk 
synpunkt (statistisk generalisering), utan istället genom en form av analytisk generalisering 
som har behandlats tidigare (se 5.2 Forskningsdesign – Fallstudie).  
 
För att bli väl förtrogen med det insamlade datamaterialet har det i enlighet med 
Denscombes (2016:394) rekommendationer gällande kodning och kategorisering, lästs 
igenom och analyserats flertalet gånger. Under dessa genomläsningar har ord, meningar 
eller sammanhang markerats, kommenterats och getts särskilda koder utifrån att det har 
ett värde och relevans i förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor. Dessa koder har 
sedan med stöd av teoretiska begrepp och perspektiv sammanförts till olika kategorier och 
teman, utifrån hur olika företeelser, intressen och sociala relationer kommer till uttryck i 
upprättandeprocessen för Regional Strukturbild för Östergötland. 

 

5.6.1 Forskarens ”jag” vid tolkning av data 
Det är viktigt att vara medveten om de egna personliga preferenserna vid tolkning av 
datamaterialet, exempelvis hur personliga erfarenheter har påverkat tolkning av 
respondenternas syn kring en särskild fråga. Här talar Denscombe (2016:413) om 
begreppet bekräftelsebarhet, vilket innebär en fråga om objektivitet - huruvida kvalitativ 
forskning kan producera fynd som inte har påverkats av forskaren som är ansvarig för 
studien. Forskarens ”jag” och individuella påverkan på studiens resultat går inte att helt 
eliminera. Däremot går den att hantera på olika sätt, exempelvis genom att hävda att man 
som forskare har distanserat sig från sitt eget ”jag” och sina vardagliga övertygelser, eller att 
forskaren menar på att egna värderingar och preferenser spelar roll, och att forskarens 
således redogör för sin bakgrund och personliga erfarenheter. Det är sammantaget viktigt 
att forskaren har ett ”öppet sinne” i analysen av det insamlade datamaterialet (Denscombe, 
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2016:415). 
Denscombe (2016:411) menar att om en annan forskare hade genomfört samma studie så 
hade resultatet inte helt givet fallit ut på samma sätt. En annan forskare eller betraktare kan 
sannolikt upptäcka saker som den insatte forskaren kanske ser som självklara och inte 
väljer att förklara eller redogöra för, genom att forskaren ”är ett med forskningsmaterialet” 
och nära knutet till forskningsinstrumentet. Med detta sagt är det viktigt att jag som 
intervjuar och tolkar materialet är medveten om dessa faror.  
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6. Empiri 
 
Inledningsvis redogör kapitlet för grunddragen i den nyligt antagna dokumenthandlingen 
Regional Strukturbild för Östergötland, vilket är resultatet av den process som studeras. 
Därefter presenteras det empiriska materialet som har samlats in utifrån Nuissl & Heinrichs 
(2011) fyra analysverktyg (aktörer, relationer, institutionella ramverk och beslutsprocesser). 
Det redogörs inledningsvis med perspektiv från regionala tjänstemän som har ansvarat för 
strukturbildsprocessen. Sedan redogör kapitlet för perspektiv från tre av regionens kommuner 
(tjänstemän och politiker från Finspångs, Motala och Norrköpings kommun), utifrån att 
kommunerna i Östergötland har varit den viktigaste samrådsparten i arbetet med 
strukturbilden. 
 
 

 
Karta 1. Kommuner i Östergötland.  
Översiktskarta bearbetad av författaren (©Lantmäteriet:I2014/00566). 
 
 
Region Östergötland bildades den 1 januari 2015, vilket innebar en ombildning och 
sammanslagning av landstinget och Regionförbundet Östsam, där bland annat regionalt 
tillväxtarbete är ett åtagande som regionen (formellt landsting) ansvarar för (Region 
Östergötland, 2015).  
 
Den nyligt antagna strukturbilden är en dokumenthandling om cirka 30 sidor som 
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behandlar regionala rumsliga perspektiv i Östergötland. Strukturbilden beskrivs som en 
precisering av RUP 2030 för Östergötland och är ett första steg mot att arbeta med 
rumsliga perspektiv på regional skala (Region Östergötland, 2016:24). I dokumentet lyfts 
den förändring som verkar ske på regional skala, där ”… den rumsliga planeringen är 
under framväxt i Sverige och söker finna sin form” (Region Östergötland, 2016:6). Behovet 
av integrering mellan den regionala och kommunala sektorn uttrycks komma från statligt 
håll där det finns ett önskemål av att samordna regionalt utvecklingsarbete, 
infrastrukturplanering och bebyggelseutveckling. Strukturbilden avser även att stärka den 
strategiska kapaciteten gällande regional rumslig planering i Östergötland (Region 
Östergötland 2016:24). En av de viktigaste komponenterna med strukturbilden är att den 
ska utgöra en gemensam bild och en överenskommen process. 
 
Begreppet rumslig planering beskrivs i strukturbildsdokumentet som något som utöver 
markanvändning också inrymmer funktioner såsom boendemarknad, arbetsmarknad och 
rörelser, exempelvis resor till arbete och skola. Det som förenar ovan aspekter är att de 
lämpligast kan uttryckas i kartografisk form, därmed namnet strukturbild. I dokumentet 
anges två huvudskäl till varför strukturbildsarbetet initierades under våren 2014 (1) 
byggandet av Ostlänken (höghastighetsjärnväg mellan Järna-Linköping) samt (2) 
omställningen till ett hållbart samhälle med betoning på klimataspekten. Strukturbilden är 
någonting som behövs för att stärka den strategiska kapaciteten, vilket innebär att ”… (1) 
berörda aktörer måste vara överens om hur verkligheten i grova drag ser ut, samt (2) vara 
överens om hur samverkan ska ske för att framgångsrikt arbeta med rumslig regional 
planering” (Region Östergötland, 2016:24). 
 
Regional Strukturbild för Östergötland ger i mångt och mycket uttryck för territoriella 
samband och flöden (pendling, målpunkter, flerkärnighet, transportstråk etc.), vilket sätter 
Östergötland i ett rumsligt sammanhang. Den grafiska delen i dokumentet visar 
huvudsakligen på befintliga strukturer i form av en ”basal struktur”, och visar inte på några 
framåtblickande grafiska strukturer gällande utvecklingsmöjligheter.  
 

”Rumslig planering utgår från funktionella aspekter såsom arbetsmarknad och pendling 
och eftersträvar samverkan för regional utveckling genom koordinering av olika sektorer, 
exempelvis ortsstrukturutveckling, infrastrukturplanering och kollektivtrafikplanering”. 
(Region Östergötland, 2016:30). 

 
Fokus ligger också på att redogöra för arbets- och samverkansformer, processer och den 
spelplan och arena som den regionala rumsliga planeringen befinner sig på. Stor öppenhet 
ägnas åt samrådsprocessen som består av ett eget kapitel, vilket i sin tur anses ligga till 
grund för framväxten av Regional Strukturbild för Östergötland (Region Östergötland, 
2016:13). I dokumentet anges även framtida rekommendationer för (1) En funktionell 
region (2) En ändamålsenlig infrastruktur och hållbart resande (3) Hållbar 
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bebyggelseutveckling och (4) Process för regional rumslig planering i Östergötland (Region 
Östergötland, 2016:9-10). 
 
Utifrån att kommunerna innehar kommunalt självstyre så uttrycks de vara de viktigaste 
enskilda aktörerna i den rumsliga planeringen (Region Östergötland, 2016:24). Lärdomar 
från liknande arbeten i andra regioner är att inte forcera fram processer, utan snarare 
fokusera på att bearbeta frågor så att det bidrar till ett gemensamt lärande (Region 
Östergötland, 2016:12). Fyra knäckfrågor uttrycks ha varit stöd för de samtal som har förts 
kring den regionala samhällsplaneringsprocessen; (1) Syftet med en regional 
samhällsplaneringsprocess (2) Den regionala rumsliga planeringens fokus (3) Funktionen 
för de regionala planeringsinstrumenten och (4) Region Östergötlands roll (Region 
Östergötland, 2016:13). Dessa knäckfrågor ger uttryck för ett tillsynes tidigt skede och ett 
sökande där syfte, ansvarsroller, fokus och funktion har varit mål för diskussion. 
 
 
6.1 Det regionala perspektivet  
Detta kapitel redogör för de regionala tjänstemännens syn på den regionala 
strukturbildsprocessen utifrån att de är huvudsakligt ansvariga för framtagandet av Regional 
Strukturbild för Östergötland. I texten benämns de Tjänsteman A respektive B. 
 
6.1.1 Regional Strukturbild för Östergötland – Ett sökande 
Direktivet om att inleda det regionala strukturbildsarbetet har sin grund i det Regionala 
utvecklingsprogrammet för Östergötland (RUP 2030) som antogs år 2012. I det 
dokumentet var en av rekommendationerna att en rumslig beskrivning, i formen av en 
regional strukturbild, skulle arbetas fram i samarbete med regionens kommuner.  
 
Beslutet om att påbörja strukturbildsarbetet togs under Regionförbundet Östsam i 
regionstyrelsen som instans i juni 2013, medan strukturbilden sedermera antogs i 
december 2016 efter det att Region Östergötland hade bildats den 1 januari 2015. Det 
innebär att den politiska sammansättning som antog strukturbilden i december 2016 inte 
var densamma som gav direktiv om att inleda arbetet med Regional Strukturbild för 
Östergötland. Processen med den regionala strukturbilden har därmed pågått under 
upplösningen av Regionförbundet Östsam och sedermera bildandet av Region 
Östergötland.  
 
För att kunna genomföra strukturbildsarbetet så sökte Regionförbundet Östsam 
strukturfondsmedel för regionalt utvecklingsarbete. Därmed kunde ett projekt tillsättas för 
det regionala strukturbildsarbetet, vilket möjliggjorde att tjänsteman A kunde rekryteras 
som regionplanerare. Enligt tjänsteman A fanns ingen tydlig arbetsbeskrivning, 
upparbetade mallar eller verktyg vilket bidrog till ett sökande efter ett sådant dito.  
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”Tanken blev efter ett tag att strukturbilden kan vara minnesanteckningar över den 
process som har pågått. Det är ju inte dokumentet i sig som är viktigt, utan det är ju vad 
som har hänt under tiden som vi jobbade fram det här.” – Tjänsteman A 

 
Strukturbildsprocessen tillskriver de båda tjänstemännen som en sökandeprocess, i syfte att 
hitta nya vägar att arbeta med regional rumslig planering, där samverkan mellan regionen 
och dess kommuner verkar vara en av de viktigaste delarna, om inte den viktigaste. Denna 
sökandeprocess talar tjänstemännen om som ”en första vända”, vilket indikerar att det 
finns en ambition att vidareutveckla strukturbilden i kommande steg. Tjänsteman B menar 
att det inte är så mycket strukturbild i strukturbilden, i den meningen att skisserna i 
dokumenthandlingen visar på befintliga strukturer, något de regionala tjänstemännen 
tillskriver ”en basal struktur” som de menar är viktig att vara överens om från 
kommunernas sida. Samma tjänsteman menar att det nästa vända kommer att bli lättare 
att vara mer framåtblickande, vilket verkar handla om att visa på tydligare 
utvecklingsmöjligheter än i den första vändan. 
 
Enligt tjänsteman A så har Östergötland inte arbetat med dessa rumsliga perspektiv 
tidigare. Den rumsliga dimensionen är enligt tjänsteman B väldigt påtagligt inom regional 
utveckling, och en av de viktigaste frågorna handlar om arbetsmarknadsområden och dess 
storlek. Här menar tjänsteman B att pendling och resande är centrala element, som ett sätt 
att knyta samman olika arbetsmarknadsområden, vilket gör att ortsstrukturutveckling och 
möjligheter att resa däremellan blir vitala frågor. 
 

”Hur ska man navigera mellan PBL och det regionala utvecklingsansvaret, var kommer 
gränserna att gå mellan de olika ansvarsområdena, och hur ska man förhålla sig till olika 
aktörer i processen. Det var ju ett väldigt sökande efter de arbetsformerna, att hitta de 
forum och nyckelpersoner som behövdes integreras i arbetsprocessen.” - Tjänsteman A 
 

Den rumsliga dimensionen menar tjänsteman A kan ses redan i den gemensamma 
översiktsplanen för Linköping/Norrköping som inleddes 2007, vilket han menar har legat 
till grund för RUP 2030 i talan om Linköping/Norrköping som regionala motorer och idén 
om regionala drivkrafter. 
 
Tjänsteman B ställer sig frågan varför denna typ av arbete inte har gjorts tidigare, och 
menar att det sannolikt inte har funnits tillräcklig kapacitet genom att de regionala 
tillväxtansvariga organen har varit relativt små och svaga organisationer. Hänvisning görs 
till de tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne som har haft 
regionformen under en längre tid än övriga. Det i kombination med att det inte har funnits 
samma mandat som det finns nu som i en direktvald region, gör att det nu sker en 
successiv uppbyggnad med detta genom Regional Strukturbild för Östergötland. Det 
beskrivs som en mognadsfråga, där regionen nu försöker hitta former för detta. 
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Något som är återkommande från både tjänsteman A och B är att en vital del med att 
överhuvudtaget driva strukturbildsprocessen är att det finns win-win-relationer och 
samarbetsformer mellan regionen och kommunerna, mot bakgrund av att det inte finns 
något formellt lagstöd som säger att strukturbildsarbete ska genomföras. 
 
6.1.2 Ett förändrat politiskt ansvarstagande 
Under strukturbildsarbetet har det politiska ansvarstagandet förändrats, i och med att 
direktiven om att inleda strukturbildsarbetet gavs av Regionförbundet Östsam medan en 
ny politisk sammansättning antog densamma i december 2016. Att strukturbilden 
hamnade mitt i denna sammanslagning beskriver tjänsteman B som oturligt, men menar 
samtidigt att riktningen i processen inte har påverkats, utan att arbetet förmodligen hade 
sett likadant ut om det hade påbörjats efter regionbildningen. Dock pekar de intervjuade 
tjänstemännen på formella skillnader mellan tiden som regionförbund respektive region. I 
Regionförbundet Östsam låg strukturbildsarbetet under Regionstyrelsen, medan den i 
Region Östergötland hamnade under Trafik- och samhällsplaneringsnämnden, vilket 
innebär två olika beslutsinstanser. 
 

”Tanken om konsensus var starkare när vi var regionförbund, eftersom kommunerna var 
medlemmar i förbundet. När vi gick in i landstinget och bildade region så fick vi en egen 
parlamentarisk styrning och egen skattekraft. Känslan är dock att vi har kommit längre 
ifrån kommunerna.” – Tjänsteman A 

 
Tjänsteman A menar att det under Regionförbundet Östsam var lättare att nå ut till de 
kommunala företrädarna som var medlemmar i förbundet. Däremot är regionbildningen 
något som kan göra att regionen kommer närmre medborgarna i egenskap av direktvald 
parlamentarisk församling. I det regionala strukturbildsarbetet har medborgare inte 
involverats, utan fokus har varit på politiken, vilka i sin tur är där på mandat av 
medborgarna. Dock uttrycks det ha varit svalt intresse från politiskt håll i regionförbundet 
eftersom fokus var på regionsammanslagningen och att Regionförbundet Östsam ändå ska 
försvinna (Tjänsteman B). Utifrån detta var det enligt tjänstemannen B svårt att få en bra 
politisk styrning och intresse. Däremot anses det ha varit ett viktigt steg att bilda Region 
Östergötland som anses vara en kraftfullare organisation än Regionförbundet Östsam. 
 
I och med att Region Östergötland bildades så skiftade de politiska grupperingarna, 
samtidigt som organisationen fick en annan formell status i egenskap av politisk direktvald 
församling. Enligt tjänsteman B har det märkts av att det inte är samma personer som 
ansvarar för strukturbilden som från början initierade arbetet. De regionala tjänstemännen 
(A och B) menar att en viktig uppgift har varit att informera de nya politikerna i Region 
Östergötland för att de skulle få förståelse och intresse för strukturbilden. Tjänsteman A 
menar att det politiska intresset har varit bra, men att ett stort arbete har varit att jobba upp 
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deras intresse och skapa förståelse för vad det är för typ av dokument. Däremot tror 
tjänsteman B att det hade varit större politiskt intresse för strukturbilden om 
Regionförbundet Östsam hade funnits kvar. Samtidigt påpekas betydelsen av att Region 
Östergötland faktiskt bildades. I samband med regionbildningen blev det lättare att tala om 
ett regionalt ledarskap i regionala utvecklingsfrågor (Tjänsteman A). 
 
6.1.3 En öppen process med kommunen som främsta samrådspart 
Utifrån de regionala tjänstemännens perspektiv så har processen i allra högsta grad varit 
öppen i tydlig samverkan med kommunerna. Arbetssättet som kan sägas ha styrt 
strukturbildsprocessen är en modell inhämtad från Charlotta Fredriksson på WSP som 
heter ”Forum-Arena-Court”. Enligt modellen så ska forum-skedet vara öppet för 
diskussion, det är en tillåtande fas där viktiga frågor ska identifieras utifrån aktörers 
intressen. I arena-skedet sätts en tydligare dagordning för att på ett mer strukturerat sätt 
diskutera de identifierade frågorna. I court-skedet så riktas ljuset åt beslutsprocessen, 
exempelvis vilka strategier som ska tillämpas utifrån de identifierade frågorna. Det 
arbetssättet menar tjänsteman A har varit ett spännande sätt att arbeta utefter. Tjänsteman 
A menar att ingången med forum-arena-court har öppnat upp för en transparent process, 
och att de från regional sida har varit tjänstvilliga med flertalet inbjudningar till seminarier. 

 
”Om man pratar öppenhet så har det varit helt öppet. Vi har varit mer öppna än vad 
vi fått respons för så att säga, så det har inte på något sätt varit en sluten process, 
utan tvärt om. I den mån det inte har varit deltagande så är det i brist på intresse 
från andra parter. ” – Tjänsteman B 

 
När det kommer till de aktörer som har involverats i strukturbildsprocessen så är 
tjänstemännen eniga om att regionens kommuner har varit den absolut främsta 
samrådsparten. Östgötatrafiken, Länsstyrelsen och Trafikverket är andra aktörer som har 
involverats, men inte i lika stor utsträckning. Enligt tjänsteman A har kommunala 
toppolitiker och topptjänstemän deltagit under de olika seminarietillfällena, och generellt 
sett har representationen från regionens kommuner varit hög. De båda tjänstemännen 
nämner att de har varit runt hos olika kommuner och samtalat, och här anser tjänsteman A 
att det från regionalt håll har gjorts en ansträngning med att nå ut till kommunerna. 
Däremot är tjänsteman A tydlig med att de inte har träffat medborgarna i denna 
strukturbildsprocess, utan att det istället är politikerna som de har samtalat med. 
 
Tjänsteman B menar att privata aktörer har involverats marginellt, vilket anses motiverat 
utifrån att rumslig planering är långt ifrån någon enskild näringsidkares frågeställningar, 
eftersom strukturbilden är mer generell än en detaljplan och översiktsplan. Däremot är 
näringslivet såklart måna om att ha goda kommunikationer, men i strukturbildsarbetet så 
har det allra viktigaste varit relationen till kommunernas översiktsplan (tjänsteman B). 
Därför har kommunerna varit den främsta samrådsparten processen. 
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Tjänsteman B beskriver kommunernas deltagande i två serier. Inledningsvis bjöds 
kommunerna in till workshops där kommunala planerare fick delta. Dessa styrdes utifrån 
ett antal teman och syftade till att efterhöra hur kommunerna såg på en regional rumslig 
planering i syfte att hitta en ömsesidig nytta med strukturbilden. Kopplat till detta 
anordnades även en större konferens om regional planering med stort deltagande från 
kommunerna. Den andra serien bestod av tre remisseminarier där kommunerna delades 
upp i tre grupper bestående av tre-fyra kommuner i varje grupp. Indelningen baserades på 
geografiskt läge och utifrån vilket utbyte kommunerna har med varandra. Formen på 
remisseminarierna menar tjänsteman B inte följde det rationella sättet som för en 
översiktsplan där ett konkret förslag presenteras. Istället handlade remisseminarierna 
mycket om den faktiska nytta som kommunerna ser med strukturbilden mot bakgrund av 
att det är ett planeringsverktyg som inte har något formellt lagstöd.  
 

”Den hårda kärnan i den här win-win-relationen är att kommunerna ansvarar för 
översiktsplaner och detaljplaner och regionen ansvarar för länstransportplan och 
kollektivtrafikförsörjning. Där finns den hårda kärnan; ju bättre dem matchar mot 
varandra, desto mer effektivt blir systemet.” – Tjänsteman B 

 
Mot bakgrund av att det inte finns något som säger att strukturbildsarbetet måste 
genomföras så menar tjänsteman B att det måste finnas en win-win-relation mellan 
regionen och kommunerna. 
 
6.1.4 Konflikterna har varit för få 
Gällande strukturbildsprocessen så är båda tjänstemännen eniga om att motstridigheter 
och konflikter har kommit upp till ytan alldeles för lite. Tjänsteman A tror till och med att 
processen skulle ha mått bra av fler konflikter. Däremot har det uppstått en konflikt som 
har nämnts av både tjänsteman A och B, som i grund och botten handlar om att regionen 
pekade ut en tätortsstruktur utifrån storlek, pendlingsmönster till andra orter samt 
funktioner i form av serviceverksamheter. Reaktionerna på detta har sett annorlunda ut 
mellan större kommuner och mindre dito.  
 

”Det skapades en ganska stor diskussion kring tätortsstrukturen - ”ja men vi då som inte 
är med här i strukturen, hur ska vi förhålla oss till det här?” så där brände det ju till 
litegrann.” – Tjänsteman A 

 
Tjänsteman B menar att de större kommunerna inte är så villiga att låta regionen prata om 
ortsstrukturutveckling, något de menar är kommunens ensak i och med det kommunala 
planmonopolet. Samma tjänsteman poängterar att den regionala nivån inte har något 
lagstöd för att göra detta, men att det i vilket fall spelar roll vart kollektivtrafiken går 
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eftersom det påverkar ortsstrukturutvecklingen. Tvärt om så menar tjänstemannen att små 
kommuner ser det positivt att hamna i ett större geografiskt sammanhang.  

 
”En faktor är att vi börjar tassa på ett område som rör det kommunala planmonopolet, 
och det är känsligt, där har dom ett väldigt tydligt uppdrag, och det är helt sant. 
Samtidigt så ser kommunerna att det finns ett behov av någon form av samordning eller 
vad man nu ska kalla det.” – Tjänsteman B 
 

Enligt tjänsteman B så uppstår en tydlig spänning mellan den regionala nivån och 
kommunerna, i synnerhet de större där det verkar finnas ett revirtänkande från 
kommunernas sida. De större kommunerna menar tjänstemannen är starkare 
samhällsutvecklare än det regionalt tillväxtansvariga organet Region Östergötland, 
eftersom kommunen driver egen verksamhet och står närmre näringslivets frågor och 
behov. Därmed är kommunerna närmre genomförandet. Regionens arbete är samordning 
och samarbete, det är inte ett uppdrag som konkret leder till ett genomförande på samma 
sätt, bortsett från kollektivtrafiken (Tjänsteman B).  
 
Att större och mindre kommuner verkar ha olika förhållningssätt till strukturbilden kan 
enligt tjänsteman A kan handla om en fråga om strategisk kapacitet, förmågan att ha en 
strategiavdelning för att kunna arbeta strategiskt med samhällsutvecklingsfrågor. I större 
kommuner finns ofta den typen av strategiska resurs, medan det i mindre kommuner 
kanske är något som prioriteras ned. Tjänsteman A upplever att kommuner som har 
möjlighet att jobba mer strategiskt efterfrågar kunskapsunderlag, medan kommuner som 
inte har den kapaciteten verkar tycka att regionen ska ta mer ansvar i dessa frågor. Vad 
gäller den utpekade ortsstrukturutvecklingen så menar tjänsteman A att det framkommit 
visst missnöje även från mindre kommuner genom att det inte har funnits lika många 
tätorter i dessa kommuner som har ansetts regionalt intressanta, vilket gör att de tycker att 
ortsstrukturen visar på en negativ bild av kommunen. 

 
”Vi vill påvisa hur det lokala spelar roll i det regionala och nationella. Det kan 
handla om att investera medel från länstransportplanen (LTP) på en lokal plats, 
exempelvis en ort längs ett regionalt stråk. Vi försöker påvisa hur lokala företeelser 
har avtryck i det regionala arbetet. Där hann vi ganska långt tycker jag. Och det 
banade väg för det man gör nu i LTP.” – Tjänsteman A 

 
Enligt tjänsteman A verkar det finnas olika syn på vad regionen faktiskt ska arbeta med. Ett 
exempel som nämns är att kommunala topptjänstemän har uttryckt att den regionala 
organisationen ska arbeta med kontakten med omvärlden, hur de kan knytas närmre 
Stockholm exempelvis. Från regionens sida så arbetar de både inomregionalt dvs. inom 
Östergötland, men även storregionalt. 
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6.1.5 Avsaknaden av formellt lagstöd 
Återkommande utsagor från de regionala tjänstemännen har varit betydelsen av att hitta 
win-win-relationer med kommunerna eftersom strukturbilden inte har något formellt 
lagstöd. Kommunerna har all rätt att säga att de inte tar hänsyn till strukturbilden, och 
därför blir win-win-relationen viktig (tjänsteman B). Därför menar samma tjänsteman att 
det har varit viktigt att fokusera på frågeställningar som ”vad är det för nytta med det, 
vilken användning förväntas av dokumentet, vilka teman ska den bestå av och vilka roller 
ska olika parter ha.” 
 

”Även fast strukturbilden inte är en juridiskt bindande plan så påverkar den andra typer 
av beslut, exempelvis länstransportplanen (LTP) eller regionala 
trafikförsörjningsprogrammet (RTP) .” – Tjänsteman A 

 
Tjänsteman A menar att arbetsprocessen har varit friare än den kanske mer rationella 
processen, exempelvis som för översiktsplanen som följer ett visst mönster. Samma 
tjänsteman talar om organisationsutveckling och hierarkiska organisationers 
begränsningar för innovativt arbete. Här dras paralleller till kommuner och regioner som 
präglas av styrfunktioner och hierarkisk organisering, vilket kan hämma innovativa 
arbetssätt. I strukturbildsarbetet menar tjänsteman A att de uppmanades att bryta detta 
arbetssätt och norm, för att istället anamma ett sökande arbete bortom givna mallar. Den 
uppmaningen kom ifrån tjänsteman B, som var chef över tjänsteman A. Det innebär att 
uppmaningen om det friare arbetssättet kom ifrån en av de regionala tjänstemännen som 
de facto drev och var ansvarig för processen. 
 

”Istället för att baka den här grandiösa tårtan så borde vi göra en mindre muffins 
som vi bara kan smaka av, att hela tiden testa nya former – det här var bra, nu kan 
vi addera lite strössel så blir det ännu bättre.” – Tjänsteman A 

 
Citatet pekar på att komma ifrån ”löpande band-principen” som utgörs av 
kontrollfunktioner för att ”förhindra kaos i bandet”. Utvecklingsarbete fungerar inte på det 
sättet, utan då måste det hela tiden finnas ett sökande efter nya och bättre arbetssätt 
(tjänsteman A). Hierarkiska organisationer med kontrollfunktioner anses därför kunna 
vara hämmande. 
 
De regionala tjänstemännen har båda nämnt strukturbilden som ett första steg, i termer av 
en sökandeprocess. Tjänsteman B tillskriver denna process som ett startskott och en första 
vända, vilket förklaras utifrån att Region Östergötland som regionalt tillväxtansvarigt 
organ är en ny organisation och det att det rumsliga perspektivet genom strukturbilden är 
nytt. Därför behövs ett första steg - en lärprocess (tjänsteman B). Utifrån detta första steg 
har tjänsteman B talat om ”en andra vända” och att det är först då som de olika parterna 
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kommer att engagera sig med större intresse, när det har kommit ut en i skarpt läge.  
 

”Man får ingen respons omedelbart, men om man nöter en fråga så trillar polletten ner 
hos berörda efter ett tag, och de ser att det där kanske inte var så dumt. En sådan fråga är 
ortsstrukturutveckling.” – Tjänsteman B 

 
Nästa steg med strukturbilden hoppas tjänsteman A kommer att vara en processartad 
konkretisering av det som har gjorts i det första steget, att nästa steg kan handla om att 
regionen har kommit fram till en rad olika förhandlingar där viktiga regionala stråk har 
prioriterats som de viktigaste, och vidare hur dessa kan förädlas med andra aktörer, såväl 
privata som kommunala, att skapa samsyn kring dessa stråk. Tjänsteman B menar att 
samhället är så komplext och att det är svårt att reglera med lagstiftning. 
 

”Vi har lite skämtsamt, bara för att så idén, pratat om Östgötaförhandlingen där 
regionen kan säga att ”ja om det blir såhär mycket bostäder i de här orterna, då ser vi 
till att det blir kollektivtrafik här”. Och det är ju ett verktyg som man har mellan 
region och kommun, så det kanske rör sig mot att det blir mer förhandling än 
lagstiftning.” – Tjänsteman B 

 
I talan om strukturbilden som ett icke formellt planeringsverktyg så pratar tjänsteman B 
om en tydligare dokumentstruktur där strukturbilden kan fylla en viktig funktion; 
överordnat allt är RUP som inrymmer sociala faktorer, utbildning, näringsliv och det 
rumsliga. En en konkretisering av det rumsliga är strukturbilden, som i sin tur skulle vara 
ett direkt underlag för RTP och LTP. Den hierarkin skulle enligt tjänsteman B göra att allt 
hänger ihop väldigt bra. Tjänstemannen menar att det handlar om att få dessa att hänga 
ihop cykliskt, vilket redan RTP och LTP gör. Här nämns en önskan om att få 
strukturbilden att följa en fyraårig cykel. Trots att strukturbilden inte har något formellt 
lagstöd så tror tjänsteman B att den kommer att kunna stödja sig på de underordnade 
dokumentens lagstöd och således vara ett direkt inspel för RTP och LTP. 

 

6.2 Kommunala perspektiv på processen 
I detta kapitel synliggörs perspektiv från Finspångs, Motala och Norrköpings kommun, från 
både politiker och tjänstemän. Att lyfta in kommunernas syn på processen görs genom att de 
anses ha varit den främsta samrådsparten under strukturbildsprocessen. De intervjuade 
politikerna och tjänstemännen benämns med den inledande bokstaven i deras 
hemmahörande kommun (exempel: politiker F är hemmahörande i Finspångs kommun). 
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6.2.1 Att hitta rätt ansvarsroller 
Från respektive kommun har det visats medvetenhet om att strukturbildsprocessen 
handlar om att hitta former för samverkan mellan region och kommun, vilket verkar ha 
varit en av de viktigaste anledningarna till att de har blivit inbjudna av regionen. Enligt 
Politiker F har det framgått från regionen att processen innebär ett sökande och ett första 
steg, och att kommunerna inte ska förvänta sig att strukturbilden blir något perfekt från 
början. Den primära anledningen till att kommunerna har blivit inbjudna menar 
tjänsteman M handlar om att regionen ser att strukturbildsarbete inte kan bedrivas utan 
kommunernas medverkan eftersom den inte har någon formell status, vilket verkar ha sin 
grund i att kommunerna innehar planmonopol, samt att kommunen inte har någon 
förpliktelse att följa strukturbilden i sin kommunala översiktsplanering. 
 
Återkommande svar från de kommunala respondenterna har handlat om vilken roll som 
regionen ska ha gentemot kommunerna, framför allt om regionen ska vara av rådgivande 
eller mer bestämmande karaktär. Politiker F menar att regionen initialt hade en 
förhoppning om att kunna vara en regional spelare med lite mer makt, vilket inte 
kommunerna alls var intresserade av, utan snarare att regionen skulle ha en mer 
rådgivande roll. Att detta har nämnts i hög utsträckning bland respondenterna verkar vara 
en tydlig markering på att frågan om regionens makt är av stor betydelse för kommunerna. 
Det verkar kunna indikera att kommunerna tydligt markerar sitt ansvarsområde genom 
det kommunala planmonopolet. 
 

”Regionen kom in med bilden att de trodde att kommunerna ville ge bort mer makt än 
vad vi ville, men de var ganska ödmjuka när de förstod att det inte var så intressant. Det 
var inte så att de ”propsade” på det. De försöker lösa det här glappet och försöker börja 
lite smått, och då måste man ju testa lite.” – Politiker F 
 

Mellan kommunerna råder det delvis delade meningar om vilken roll som regionen har 
tagit sig i arbetet med strukturbilden. Politiker M menar att regionen har haft en ödmjuk 
ton gentemot kommunerna och bistått med bra faktaunderlag och kunskap. Processen 
beskriver samma politiker som kunskapsinriktad och stabil i den meningen att det har varit 
tydligt under seminarierna vilka frågor som och teman som skulle diskuteras. 
 

”De två regionala tjänstemännen har gjort ett otroligt bra arbete, både med att göra ett 
gediget underlag och tydliggöra frågeställningar och upplägget på de möten vi haft.”  
– Politiker M 
 

Tjänsteman F har upplevt processen som otydlig, och menar att regionen ännu inte riktigt 
har hittat sin roll sedan regionbildandet. Upplösningen av Regionförbundet Östsam tros 
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vara olyckligt för strukturbildsprocessen genom att det är ett helt nytt politiskt system där 
det fortfarande är ett trevande i sökandet efter samrådsformer (tjänsteman F). Samma 
tjänsteman har med bestämdhet uttryckt att regionen aldrig kan ta över det kommunala 
planansvaret. Även politiker N använder sig av begreppet trevandehet, och menar att 
regionen famlar i de frågorna där de inte bär huvudansvaret, vilket ansvar som är 
regionens gentemot kommunen. Det har regionen ännu inte landat i (politiker N). 
Politiker N menar att Norrköpings kommun har upplevt att regionen ibland har tagit sig 
an frågor som kommunen själv vill bestämma över. Det anses ha retat upp Norrköpings 
kommun. 
 

”Vi har upplevt att dom ibland kommer och klampar in i det som är vårt ansvar och där 
vi faktiskt vill bestämma alldeles själva, och att vi från Norrköping ser att regionen ska ha 
en annan roll än den som man har tagit sig.” – Politiker N 
 

Samma politiker uttrycker att det ännu inte verkar finnas någon tydlig ansvarsgräns mellan 
region och kommun, vilket är något som bör funderas över, och menar samtidigt att det 
sannolikt grundar sig att regionen är ny i sin roll. Att hitta dessa roller är något som kräver 
kontinuerlig diskussion mellan region och kommun (politiker N). Regionen behöver enligt 
Politikern N ta olika hänsyn till olika kommuners behov, och tror att exempelvis mindre 
kommuner behöver mer hjälp än vad Norrköpings kommun behöver. Det handlar om att 
Norrköpings kommun har helt andra möjligheter att arbeta med dessa frågor, medan en 
mindre kommun är i behov av att regionen tar en större roll och driver de processer som 
den mindre kommunen i fråga inte har möjlighet att göra på egen hand (politiker N). 
Politiker N menar att trots att regionen är ny och osäker i sin roll så är uppfattningen att 
regionen ändå har gått fram ganska hårt och sagt hur saker och ting ska vara. 
 

”Jag tror att man måste fundera på att börja förhålla sig olika till de olika kommunerna. 
Inte för att någon är sämre eller bättre utan för att förutsättningarna är väldigt olika. Jag 
tänker mest på när man talar om att ”såhär är det eller såhär behöver man göra”, det 
kan ha retat upp Norrköping och Linköping ibland, därför att man har kapacitet att 
jobba själv med de här frågorna.” – Politiker N 

 
6.2.2 Kommunernas ”win” med strukturbilden 
Politikern från Finspångs kommun menar att de försöker vara med och delta mycket kring 
regionala frågor, och pekar på det faktum att de två största grannarna Linköping och 
Norrköping ofta klarar saker och ting på egen hand, medan Finspång som mindre 
kommun behöver samverka på ett annat sätt. Denna samverkan blir enligt Politiker F 
svårare att uppnå mot bakgrund av att det finns två större grannar som är mer 
självständiga. Det är därför som regionen enligt politiker F blir viktig för Finspångs 
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kommun, vilket verkar handla om att regionen blir en allt viktigare aktör som hjälper de 
mindre kommunerna att samverka och samarbeta i regionala frågor. 
 
Den intervjuade tjänstemannen på Motala kommun ser det som positivt att regionen 
engagerar sig och driver detta arbete. För Motala kommun har den regionala nivån fått 
ökad betydelse med åren, och kommunen är mer regionalt beroende än tidigare. Det 
innebär att kommunen i högre utsträckning engagerar sig i regionala utvecklingsfrågor, 
framför allt gällande kollektivtrafik. Icke desto mindre är det av betydelse hur det går i 
andra angränsande kommuner där våra kommuninvånare arbetar (tjänsteman M). Den 
intervjuade politikern i samma kommun menar att Motala har börjat se sig mer som en del 
av regionen och påtalar nyttan av att det sker en samordning regionalt.  
 

”Motala kommun har startat en process med en ny översiktsplan, och vad gäller våra 
regionala samband så kommer vi ha större synpunkter på det än i vår tidigare 
översiktsplan. Om vi nu ser att det här är saker som angår oss, då är det bra att regionen 
driver ett sådant här arbete, så att det finns ett forum där vi kan förmedla våra 
synpunkter.” – Tjänsteman M 
 

Politiker N anser att samtalet med de andra kommunerna har varit en positiv spin-off-
effekt från strukturbildsprocessen, där Norrköpings kommun tillsammans med Finspångs, 
Valdemarsvik och Söderköpings kommun har initierat ett samarbete inom 
samhällsbyggnadsområdet. Även politiker M pekar på en samordningsvinst som har 
kommit ur processen och menar att kommunerna i den västra delen av länet har kommit 
ännu närmre varandra. 
 
I talan om win-win-relationen mellan region och kommun ser tjänstemannen i Finspångs 
kommun inte en väldigt stor nytta med strukturbilden i dagsläget, och pekar på att nyttan 
ligger i vad den faktiskt leder till, vilket kräver ytterligare dialog om hur den kan 
verkställas. Däremot påtalar samma tjänsteman att Finspångs kommun har ett väldigt stort 
intresse i att samordna sig regionalt, men menar på att Östergötland i mångt och mycket 
har ett introvert förhållningssätt med mycket fokus på Norrköpings och Linköpings 
kommun. 
 

”Här har regionen en blind fläck, man tittar så otroligt mycket inåt, och tittar man 
utåt så tittar man mot Stockholm. Det är inte alltid det vinnande konceptet. Men vi 
har ett intresse av regional samordning, vi ser att vi kan hjälpas åt, vi kan lösa 
bekymmer ihop, vi kan hitta bra plattformar och samordningsvinster. Men då behövs 
det dialog på ett annat sätt.” – Tjänsteman F 
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Samma tjänsteman menar att det under Regionförbundet Östsam fanns välutvecklade och 
tydliga ingångar för samråd och dialog, vilket anses ha försvunnit när Region Östergötland 
bildades.  

 
6.2.3 Seminarie- och dialogtillfällen 
Den intervjuade tjänstemannen i Finspångs kommun upplever att seminarietillfällena inte 
har bjudit in till dialog i den meningen att kommunerna har kunnat påverka den direkta 
utformningen av strukturbilden. Kunskapsseminariet 2015 anses ha haft en bristfällig 
koppling till själva strukturbilden, trots att seminarierna i sig var bra anordnade med bra 
föreläsare (tjänsteman F). Under remisseminarierna 2016 menar samma tjänsteman att det 
gjordes ett antal ställningstaganden och påståenden som ställde och förvånade många av 
kommunerna. Politiker F i samma kommun menar på samma sätt att det har varit otydligt 
vad processen egentligen ska mynna ut i, men uttrycker att de regionala tjänstemännen 
verkar ha ansträngt sig för att få med kommunens synpunkter. 
 

”Det känns verkligen som att de har velat lyssna. Inte att man bara har lyssnat och sen 
ändå gör som man vill, bocka av det på listan, och så gör man som man vill i slutändan 
ändå. Och just det där att vi träffades i tre kategorier kändes lite genomtänkt, att man 
inte träffades alla samtidigt, för att kunna komma till tals, kommuner som har lite 
samma intressen och sådär.” – Politiker F 

 
Att kommunerna grupperades i tre kategorier utefter geografiskt läge verkar överlag ha 
upplevts som positivt bland de intervjuade politikerna och tjänstemännen. Enligt 
politikern i Finspångs kommun så blir det mer effektivt under seminarierna. Det blir 
exempelvis inte diskussionen Norrköping/Linköping genom att de två största 
kommunerna satt i olika seminariegrupper, utan ett bättre samtal mellan de kommuner 
som ligger i varandras närhet (politiker F). Däremot hänvisar samma politiker till 
Finspångs geografiska läge i utkanten av regionen och menar att de har behov av 
kopplingar till Örebro, men att regionen i stor utsträckning har fokuserat på relationen till 
Stockholm i det storregionala perspektivet. 
 
Den intervjuade politikern i Norrköpings kommun upplever att seminarierna snarare har 
handlat om information än om någon faktisk dialog. Här efterfrågar politiker N ett 
närmande av frågor på ett mer frågande sätt gentemot kommunerna, såsom ”vad tänker ni, 
vilka idéer har ni kommuner”, snarare än att faktiskt tro sig veta bäst själv, vilket ibland har 
varit fallet. 
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”Jag upplever att regionen bjuder in till dialog, men det är mycket utformat som 
information, att det inte riktigt är den här dialogen som de säger sig vilja ha.”  
– Politiker N 

 
Tjänstemannen i Motala kommun har ingen större erinran mot regionens bemötande och 
sättet som de två regionala tjänstemännen har skött samrådet. Regionen verkar enligt 
tjänsteman M ha insett att strukturbilden inte kan göras utan tätt samarbete med 
kommunerna då den inte har någon formell status (tjänsteman M). Förutsättningen är då 
att den är välförankrad. Däremot är både tjänsteman och politiker från Motala kommun 
överens om att strukturbilden visade för lite på utvecklingsmöjligheter, förbättringar, 
relationer till andra regioner, exempelvis relationen till Örebro. Tjänsteman M menar att 
den blev för tunn och kunde ha varit mer offensiv i sitt uttryck, genom att den i mångt och 
mycket visar på befintliga strukturer. Samma tjänsteman anser också att det lätt blir fokus 
på de större kommunerna Linköping och Norrköping, och menar att det är viktigt att det 
synsättet utmanas, även fast de utgör en viktig roll som tillväxtmotorer i regionen. 
 
Politiker M har flertalet gånger talat om det sakområdessamråd som samlar kommunala 
politiska företrädare och som har varit ett viktigt forum även för strukturbilden.  
 

”Sakområdessamrådet är ett forum där regionen vill samla politiker från alla kommuner. 
Strukturbilden har varit ett av uppdragen som har diskuterats i forumet. Inbjudan till de 
här seminarierna har gått till oss dels i sakområdessamrådet, och kommunerna då. Det 
är en tydlig signal från regionen att man har saknat bra forum där alla kommuner och 
regionen kan samtala kring de här frågorna.” – Politiker M 

 
Utöver detta finns ett tjänstemannanätverk som är beredande inför sakområdessamrådet. 
Politikern och tjänstemannen från Motala kommun är kommunala företrädare i respektive 
nätverk. Bortsett från strukturbilden är LTP och RTP viktiga frågor som diskuteras i det 
politiska nätverket. Det innebär enligt politiker M att det ofta är personer i dessa nätverk 
som också finns med och diskuterar strukturbilden, vilket underlättar samverkan och 
gynnar processerna.  

 

6.2.4 Det informella planeringsverktygets verkan 
I samtalen med de intervjuade politikerna och tjänstemännen framkommer delvis skilda 
synpunkter gällande vilken påverkan som strukturbilden kommer att få, mot bakgrund av 
att det är ett planeringsverktyg som saknar formellt lagstöd och som regionen egentligen 
inte behöver upprätta. Tjänstemannen i Motala kommun tror att oavsett lagstöd så är det 
den gemensamma viljan som är avgörande för en sådan process, att alla är överens om en 
process med regionen och om den fysiska strukturen. Samma tjänsteman tror att 
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strukturbilden kommer att ha betydelse för LTP och RTP, eftersom strukturbilden anger 
rekommendationer om bland annat en ändamålsenlig infrastruktur och hållbart resande. 
 
Tjänstemannen i Finspångs kommun menar att även om strukturbilden inte har lagstöd 
och är tvingande så påverkar den de tre stora huvuddokumenten (RUP, LTP, RTP) som 
kommunerna måste förhålla sig till. Tjänstemannen tror att strukturbilden kommer att få 
större genomslagskraft än vad regionen öppet pratar om. 
 

”Det som är en fara med strukturbilden är att den enligt nämnden på regionen blir 
otroligt viktig i relation till LTP, RTP och till en kommande RUP, och jag anser att det är 
en fara, för jag tycker inte att programmet i sig är tillräckligt förankrat eller välarbetat i 
kommunerna för att det ska få den vikt som det kommer att få.” – Tjänsteman F 

 
Politiker F i samma kommun anser att trots avsaknaden av formellt lagstöd så sätter den 
sig i bakhuvudet på de som planerar. Tjänsteman F pekar på det faktum att RUP 2030 är 
från 2012 och är gammal, och uttrycker att det är naivt att tro något annat än att 
strukturbilden kommer att få en viktig roll i ett framtida arbete med ny RUP. 
 

”En av de regionala tjänstemännen har pratat om det här sökandet jättelänge, men 
bekymret är att dokumentet ges en så vansinnigt stark ställning i andra dokument som 
påverkar kommunalt otroligt mycket. Då skulle man ha valt att inte ha den starka 
kopplingen nu, utan säga att man tar fram det här dokumentet och det är ett 
arbetsmaterial.” – Tjänsteman F 

 
Enligt Tjänsteman M kommer strukturbilden att vara ett viktigt dokument och underlag 
för den översiktliga planeringen i Motala kommun. För tjänstemannen är det viktigaste 
inte om den är lagreglerad, utan vad som praktiskt görs utifrån den. Tjänsteman M vill se 
strukturbilden som en avsiktsförklaring, som tillsammans stärker kommunerna i regionen, 
att den kan ses som en överenskommelse som gör det lättare att exempelvis prioritera i 
LTP. Politikern i Norrköpings kommun uttrycker att det finns en risk att strukturbilden 
blir ett dokument som inte så många förhåller sig till, vilket riskerar få som konsekvens att 
vissa tar hänsyn till den och andra inte. Överlag tror politiker N att det behövs klargöras 
vad det är för olika status på de regionala dokumenten för att det inte ska bli ”krockar” 
mellan kommuner i hur de förhåller sig till dokumenten. 
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7. Analys 
 
Kapitlet redogör för analytiska resonemang och perspektiv utifrån empirisk data som 
analyseras och ges förståelse med hjälp av Nuissl & Heinrichs (2011) analysparametrar samt 
teoretiska perspektiv från forskningsöversikten. Kärnan i analysen är att de regionala och 
kommunala utsagorna analyseras och ses tillsammans utifrån teori. 
 
7.1 Strukturbilden – ena foten i hard space, den andra i soft space? 
De aktörer som har drivit den regionala strukturbildsprocessen, dvs. initialt 
Regionförbundet Östsam och sedermera Region Östergötland, inryms inom den offentliga 
arenan ur ett institutionellt perspektiv. Det är här som Nuissl & Heinrichs (2011:54) tredje 
analysparameter kommer till uttryck (institutionella ramverk), vilken används för att förstå 
inom vilka institutionella ramverk som processen äger rum. Regionförbundet Östsam och 
Region Östergötland är två är offentliga organisationer vars dagliga arbete omges av 
lagstiftande ramverk, framför allt genom förordningen om regionalt tillväxtarbete (SFS 
2007:713), vilket gör de till aktörer som inryms i hard space. RUP, LTP och RTP är exempel 
på åtaganden och regionala dokument som Region Östergötland arbetar fram, vilket 
regleras i förordningen om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) samt i lagen om 
kollektivtrafik (SFS 2010:1065). Strukturbilden är ett planeringsverktyg som det 
tillväxtansvariga organet inte behöver upprätta enligt lag, vilket innebär att det inte är 
bundet till formella processer som för exempelvis en regionplan. Därmed går det att säga 
att den ansvariga regionala aktören är hård, men ansvarig för en mjuk egenupprättad 
process. Precis som Albrechts & Balducci (2014:17) menar så kan soft planning inte helt 
och hållet ersätta den hårda och mer rationella planeringen (hard space), vilket fallet 
indikerar.  
 
Ur det perspektivet är strukturbildsprocessen något som är initierat och som drivs av en 
aktör på den formella arenan i hard space, medan processen i sig befinner sig utanför 
formellt reglerade strukturer och därmed i soft space. Därför kan den egenupprättade 
strukturbildsprocessen sägas vara något som bryter sig loss från den mer rationella 
planeringen, men där det yttersta ansvaret ändå finns i hard space genom att den har 
drivits av Regionförbundet Östsam, och i sin tur av Region Östergötland som direktvald 
politisk församling. Mot bakgrund av detta torde det finnas förväntningar på att den 
offentliga aktören i fråga ska föra processer som är förenliga med insyn och legitimitet, 
vilket bland annat kan uppnås genom formellt lagstadgade processer. Frågan blir då om 
Region Östergötland i egenskap av aktör i offentlig regi (hard space), har lyckats legitimera 
de beslut som har tagits i soft space i strukturbildsprocessen. Bara för att processen befinner 
sig i soft space längre ifrån formell reglering, så behöver den inte gå miste om de rationella 
steg som finns i lagstyrda processer. Utifrån att soft planning kan ses som en hybrid där 
planeringens praktik rör sig emellan hard och soft space (Purkarthofer, 2016:6-7; 
Allmendinger & Haughton, 2009:621) så uppstår frågan varför soft planning inte helt och 
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hållet kan utesluta hard space, närmare bestämt; varför rör sig planeringspraktiken i en 
hybrid mellan hard och soft space? Den kanske mest logiska förklaringen kan vara att 
offentlig regi är nödvändig för att kunna förhålla sig till politiska beslut och driva en 
process som går i linje med den representativa demokratin, vilket innebär en fråga om 
legitimitetsskapande. Frågan blir huruvida Region Östergötland gentemot kommunerna 
har lyckats legitimera den strukturbildsprocess som äger rum i soft space. 
 
Genom att de regionala tjänstemännen tillskriver processen som ett sökande efter nya 
tillvägagångssätt och samverkansforum för att bedriva regional rumslig planering, skulle 
det kunna betraktas som en reaktion på att de regionala planeringsverktyg som kan 
erbjudas genom lagstöd inte är tillräckliga för att bedriva regionalt utvecklingsarbete. Icke 
desto mindre kan det ses i uttalandet från tjänsteman A som menar att utvecklingsarbete 
har svårt att bedrivas på ”löpande band-principen” och att det hela tiden måste finnas ett 
sökande efter nya och bättre arbetssätt, vilket kan vara svårare att göra i hierarkiska 
organisationer med kontrollfunktioner. Utifrån det resonemanget krävs att processer tar 
andra vägar än de som redan är utstakade i offentlig regi, i hard space, vilket gör att det 
institutionella ramverket förändras. De regionala tjänstemännen har dessutom drivit 
processen på ett friare sätt, än för exempelvis en översiktsplan där processen i mångt och 
mycket är förutbestämd genom en lagstiftande processgång. Den huvudsakliga ingången i 
strukturbildsarbetet handlar således om att hitta nya sätt att samverka och arbeta med 
regional rumslig planering, och det som Purkarthofer (2016:8) menar särskiljer hard 
planning från soft planning är att det sistnämnda öppnar upp för flexibelt handlande och 
bidrar till nya former av policyskapande och beslutsfattande. Mot bakgrund av detta bär 
strukturbildsprocessen på drag av soft planning, där praktiken rör sig emellan hard och soft 
space genom att de drivande och medverkande aktörerna är hemmahörande i offentlig 
regi. Att Albrechts & Balducci (2014:17) pekar på att den traditionella och mer formella 
planeringen har svårt att hantera de problem och utmaningar som regioner står för, och att 
spatial planning uttrycks vara en reaktion på denna problematik, stärker resonemanget om 
att strukturbildsprocessen torde kunna ses som ett fall som rör sig emellan hard och soft 
space i en samhällsstyrning genom governance. Dessutom innebär samverkan mellan 
region och kommun en tvärsektoriell samverkan vilket är utmärkande drag i talan om 
governance.  
 
7.2 Den politiska förändringen – var finns legitimiteten? 
Healeys (2007:198) begrepp moments of opportunity är ett perspektiv som tillsammans med 
Newman (2008:1379) kan hjälpa till att förklara och synliggöra att denna process som äger 
rum utanför formella strukturer, kanske inte hade varit möjlig om den regionala 
planeringsdebatten inte hade gett uttryck för en svag koppling mellan regional och 
kommunal nivå. Utifrån det teoretiska perspektivet går det att argumentera för att den 
regionala strukturbildsprocessen hade möjlighet att äga rum tack vare ”… the weak spots, 
barriers, and resources of the political system” (Newman, 2008:1379), nämligen att den 
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nationellt uttryckta svaga kopplingen mellan regional och kommunal nivå öppnar upp för 
nya sätt att arbeta, som i någon mening blir tillåtande i högre grad till följd av det sökande 
tillståndet. Enligt Healey (2007:198) har transformativa strategier större möjlighet att äga 
rum när det politiska systemet är satt ur balans, vilket detta fall verkar indikera. 
 
Bortsett från det nationella sökandet efter en starkare koppling mellan regional och 
kommunal nivå så är det teoretiska synsättet även tillämpbart för att studera den politiska 
processen för strukturbilden, vilket kan inbringa en djupare förståelse för varför processen 
har tagit en särskild riktning. Den politiska organisatoriska förändringen, under vilken 
strukturbildsprocessen ägde rum, gör det angeläget att lyfta frågan om ansvarutkrävande 
och legitimitet, eftersom de politiker som fattade beslut om att initiera strukturbildsarbetet 
inte var samma politiska gruppering och organisation som antog dokumenthandlingen i 
december 2016. Icke desto mindre har de regionala tjänstemännen fått ta stort ansvar med 
att informera de nya regionpolitikerna och väcka intresset om den regionala 
strukturbilden, vilket innebär att tjänstemännen just då hade stort inflytande över 
processens riktning och utformning gentemot den nya politiska sammansättningen som 
sedermera kom att anta dokumenthandlingen. Utifrån Nuissl & Heinrichs (2011:53) är det 
av stor vikt att studera de identifierade aktörernas intressen, deras maktrelationer och 
resurser, vilket mot bakgrund av den organisatoriska förändringen öppnade upp för de 
regionala tjänstemännen att utöva större inflytande. Det verkar således som att politikerna 
som aktör från Regionförbundet Östsams sida har tagit en mindre aktiv roll i denna 
process, medan desto mer makt har överförts till de regionala tjänstemännen. Eftersom det 
politiska intresset anses ha varit svagt från Regionförbundet Östsam i och med den då 
stundande regionbildningen, kan också frågan ställas på vilka grunder som 
strukturbildsarbetet initierades, och om politiska direktiv och processtyrning hade sett 
annorlunda ut om engagemanget hade varit större från regionförbundets sida. Utifrån att 
det uppges ha funnits ett svagt intresse från Regionförbundet Östsams sida kan frågan 
lyftas huruvida det öppnade upp för ett friare arbetssätt för de regionala tjänstemännen, 
vilket ändå verkar ha varit fallet, inte minst med hänsyn till att det var tjänsteman B som 
uppmanade till att driva processen på att friare sätt. Begreppet moments of opportunity är 
således tillämpbart även på regional nivå, genom att det regionala politiska systemet var 
satt ur balans i och med upplösningen av Regionförbundet Östsam och bildandet av 
Region Östergötland. Att strukturbilden hamnade i kläm i denna organisatoriska 
förändring beskrivs som oturligt av en av de regionala tjänstemännen, vilket torde peka på 
att processen inte har varit opåverkad av detta. Det är således motiverat att tro att 
ansvarsgränserna suddades ut i och med upplösningen av Regionförbundet Östsam och 
bildandet av Region Östergötland. 
 
Region Östergötland som tillväxtansvarigt organ är en aktör som till skillnad från det 
dåvarande Regionförbundet Östsam är en direktvald politisk församling vilket innebär att 
politikerna har makt genom mandat från medborgarna i landstingsvalet. I fallet med 
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strukturbilden så innebär det att regionens medborgare har valt in regionpolitiker som 
beslutade om att anta strukturbilden, vars initiala direktiv kom ifrån från en annan politisk 
sammansättning som dessutom inte är en direktvald politisk församling. Det innebär att 
regionpolitikerna får svårt att stå till svars för de direktiv som gavs under Regionförbundet 
Östsam. Är det då möjligt att legitimera strukturbilden fullt ut, utifrån att 
ansvarsutkrävande är en komplex fråga i fallet? Vem bär egentligen ansvaret för den 
antagna strukturbilden? Rent logiskt torde det vara nämndpolitikerna i Region 
Östergötland som bär det yttersta ansvaret eftersom de antog strukturbilden, men däremot 
kan beslutet om antagande ifrågasättas, framför allt med hänsyn till att Region 
Östergötland inte låg bakom det politiska direktivet om att initiera arbetet. Sett ifrån ett 
annat perspektiv kan tjänstemännen anses vara ansvariga, eftersom de har fått informera 
och väcka intresset hos de nya politikerna i Region Östergötland.  
 
Bortsett från legitimitet gentemot medborgare så är det även motiverat att tala om 
legitimitet gentemot regionens kommuner som de facto har varit den viktigaste 
samrådsparten i processen. Det är trots allt kommunerna med tillhörande tjänstemän och 
politiker som har deltagit under de flertal seminarier som processen har innefattat, inte 
medborgarna. Den mest påtagliga samverkan som har funnits i strukturbildsprocessen är 
således mellan Regionförbundet Östsam/Region Östergötland och kommunerna vilket 
innebär samverkan mellan två skilda sektorer. Frågan om legitimitet riktar nu ljus åt de 
möjligheter som kommunerna har haft att påverka utformningen av strukturbilden. Inte 
minst mot bakgrund av att strukturbildsprocessen drivs utanför formellt reglerade 
strukturer. Mot bakgrund av att soft planning kritiseras för bristande inflytande, insyn och 
ansvarsutkrävande (Purkarthofer, 2016:8; Albrechts & Balducci, 2014:25) finns det 
anledning att analysera hur kommunerna har upplevt deltagandet i processen utifrån 
denna uttryckta kritik. 
 
7.3 Samtalet mellan region och kommun 
Strukturbildsprocessen har enligt de regionala tjänstemännen och de kommunala 
deltagarna varit öppen för deltagande och insyn. För Nuissl & Heinrichs (2011:54) är 
relationsaspekten viktig i den meningen att det kan skapa förståelse för vilken riktning som 
en planeringsprocess tar. Mot bakgrund av att de regionala tjänstemännen har pekat på 
betydelsen av en win-win-relation så råder det däremot delade meningar bland de 
intervjuade kommunala företrädarna om möjligheten för kommunerna att direkt påverka 
utformningen. De invändningar som den intervjuade politikern i Norrköpings kommun 
samt tjänstemannen från Finspångs kommun hade mot seminarierna handlar om den 
reella möjligheten att påverka utformningen av strukturbilden, vilket anses ha varit 
begränsad. Upplevelsen har istället varit att regionen informerar snarare än att det handlar 
om dialog. Åsikter som går emot detta är från politikern i Finspångs kommun som anser 
att regionen har ansträngt sig för att lyssna på kommunerna, och som menar att ”regionen 
inte bara lyssnar och sedan gör som de vill ändå”. Tjänsteman och politiker i Motala 
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kommun visar också på en positiv inställning till samrådet och har ingen erinran mot hur 
det har skötts. Det som uppenbaras är att en process kan ha varit helt transparent med stor 
öppenhet och insyn, men som egentligen inte säger någonting om den reella möjligheten 
att kunna påverka. Poängen med resonemanget är att en process kan ha varit totalt öppen 
med stort deltagande men helt utan påverkansmöjligheter för de deltagande. Däremot går 
det inte att dra några slutsatser kring huruvida det kan ses återspegla 
strukturbildsprocessen, på grund av att det finns en väsentligt större massa som har 
deltagit under seminarie- och samrådstillfällena än de som har intervjuats. Dessutom 
framkommer heller inte någon entydig bild från de kommunala företrädarna om den reella 
möjligheten att påverka, vilket gör att strukturbildens legitimitet gentemot kommunerna är 
en fråga som inte kan ges ett definitivt svar. Däremot finns det anledning att på ett djupare 
plan nysta i underliggande orsaker som gör att det uppstår delade åsikter kring 
strukturbildens förankring hos kommunerna. Det kan istället visa på komplexiteten kring 
legitimitetsskapande, snarare än att ge något definitivt svar på om processen har varit 
legitim eller inte. 
 
Mot bakgrund av det tidigare resonemanget om regionens roll så bör den ovan delade 
uppfattningen om reellt inflytande ses med hänsyn till att det kan finnas olika 
förväntningar och uppfattningar om vad dessa samråd och seminarier faktiskt ska 
innebära. Det är inte osannolikt att dessa delade meningar kan kopplas till kommunernas 
storlek och strategiska kapacitet, vilket torde styra vilka som är förväntningarna på 
samrådet och dess innehåll; vad som uppfattas som information och inte, vad som är 
allmänt erkänd information och inte, att det finns olika syn på när man anser sig få påverka 
etc. Att Norrköpings kommun anser sig kunna hantera många av de frågor som mindre 
kommuner behöver regionens stöd i, skulle därmed kunna avspegla sig i de invändningar 
som har uppkommit gällande samrådens utformning. En möjlig förklaring är att den större 
kommunen har vissa förväntningar på samrådet och i vilka frågor de anser sig vilja och 
kunna påverka, medan en mindre kommun med lägre strategisk kapacitet kanske vill 
påverka i helt andra frågor än den större kommunen. Att den intervjuade politikern i 
Norrköpings kommun uttrycker att regionen bör ha olika förhållningssätt till små och 
stora kommuner kan vara en indikator på att vissa frågor och teman som regionen har 
drivit under samråden inte alltid har varit lika angelägna för Norrköping som de 
exempelvis kan ha varit för mindre kommuner. Det i sin tur kan påverka uppfattningen 
om strukturbildens legitimitet och förankring. Ett omvänt perspektiv är de mindre 
kommunernas utsagor om att det exempelvis blir stort fokus på Stockholm i talan om det 
storregionala perspektivet vilket är angeläget för Norrköpings kommun, medan Motala 
och Finspångs kommun kanske har en större angelägenhet med att stärka kopplingar till 
Örebro. Bortsett från kommunernas storlek och strategiska kapacitet kan det geografiska 
läget vara en förklaring som gör att exempelvis Finspång och Motala lyfter behovet av 
kopplingar till Örebro.  
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7.4 Ansvarsroller i soft space 
Att vissa kommunala respondenter har upplevt strukturbildsprocessen som otydlig, och att 
det är svårt att se vad processen slutligen ska mynna ut i kan ha sin förklaring i det sökande 
arbetssätt som har präglat strukturbildsprocessen. Dessutom kan strukturbilden utifrån 
Dühr’s (2007:21) perspektiv ses som ett försök att konceptualisera territoriet Östergötland, 
där strukturbilden utgör en rumslig metafor som aktörer försöker enas kring. Dühr 
(2007:21) förknippar soft space med högre grad av ”fuzzyness” kopplat till kartografisk 
representation, i kontrast till den rationella planeringen (hard space) som försöker 
förmedla en så precis och objektiv bild av verkligheten som möjligt. Dessutom uttrycks den 
kartografiska abstraktionsgraden vara något som krävs för att vinna politisk acceptans, om 
planering ses som en politisk aktivitet. Genom att strukturbilden är en politiskt initierad 
process och ett fall av soft planning, är det inte osannolikt att denna ”fuzzyness” kan vara 
bidragande till den otydlighet som har upplevts, utifrån att fallet äger rum i soft space där 
rumsliga metaforer blir av högre abstraktionsgrad. Det i kombination med det sökande 
tillstånd som processen ger uttryck för, kan förklara upplevda otydligheter med 
strukturbilden och vad den ska resultera i. Icke desto mindre verkar regionen och 
kommunerna ännu inte ha landat i tydliga ansvarsroller, vilket torde vara en 
grundförutsättning för att kunna enas kring en gemensam rumslig struktur för 
Östergötland. Det kan förklara att strukturbilden inte anses vara tillräckligt 
framåtblickande, utan som i detta första steg ger uttryck för en ”basal struktur” och inte 
fullt lika mycket kring rumsliga utvecklingsmöjligheter. Att de regionala tjänstemännen 
hade velat se fler konflikter kring strukturbilden kan just finna sin förklaring i denna 
”fuzzyness” som tillsammans med sökandetillståndet gör att strukturbilden och processen 
antar en så pass hög abstraktionsnivå att det begränsar eller utesluter möjligheterna för 
konflikter att kunna uppstå. 
 
Kommunerna är liksom regionen hierarkiska organisationer som präglas av formella 
strukturer och kontrollfunktioner. Skillnaden kan således ha att göra med att de regionala 
tjänstemännen har tillämpat ett friare arbetssätt med strukturbilden, vilket möjligen bryter 
mot kommunala förväntningar för hur denna planeringsprocess ska gå till i rationell 
mening. Kunskapsseminariet är ett exempel som indikerar att regionen frångår det kanske 
mer rationella och traditionella sättet att samråda på. Det indikerar även att 
strukturbildsprocessen är en fas för lärande utifrån att regional rumslig planering är något 
förhållandevis nytt i Östergötland, vilket kan komma att begränsa möjligheten att driva 
processer på ett rationellt sätt. Tjänsteman F uttrycker att regionen är ny i sin roll och 
trevar efter att hitta rätt samrådsformer, vilket skickar signaler om att det kan finnas en viss 
förväntning och syn på vad ett samråd bör innehålla i ett sammanhang med kommunen 
som främsta samrådspart, som de facto innehar självbestämmande genom det kommunala 
planmonopolet. Det skulle i sådant fall kunna innebära att det är kommunens 
självbestämmande som skapar en viss förväntning om att kommunerna är den aktör som 
har rätt till en viss makt och inflytelsegrad under samråden. Utifrån det resonemanget kan 
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det mycket möjligt ha existerat ett maktförhållande mellan parterna redan innan processen 
initierades.  
 
Mot bakgrund av att processen befinner sig i soft space och saknar formellt lagstöd, så är 
ansvarsrollerna och relationerna mellan region och kommun kring vem som gör vad, 
något som ännu inte verkar ha fallit ut tydligt i strukturbildens första steg. 
Aktörsrelationen mellan regionen och kommunerna ger delvis uttryck för en 
maktspänning, något som handlar om vilket ansvar som regionen ska ha gentemot 
kommunerna. Att kommunerna vill att regionen ska ha en mer rådgivande och 
kunskapande roll snarare än bestämmande roll, kan ses med hänsyn till det kommunala 
planmonopolet vilket sätter en tydlig gräns för vad som är kommunens angelägenhet. 
Genom det kommunala planmonopolet kan en viss maktrelation urskönjas mellan 
regionen och kommunerna, där det kommunala planmonopolet gör att kommunerna i 
praktiken har det sista ordet i hur den fysiska miljön utformas.  
 
Politiker F visar dock förståelse för att regionen försöker lösa glappet till kommunal nivå, 
vilket innebär att testa sig fram för att kunna se var ansvarsgränserna går. Däremot blir det 
tydligt att Norrköping som större kommun har markerat allra tydligast gentemot regionen 
gällande var gränserna går för vad de vill att regionen ska tillhandahålla med gentemot 
Norrköpings kommun (Politiker N). Från politikern i Norrköpings kommun så upplevs 
regionen ibland ha gått för långt i förhållande till vad kommunen vill att regionen ska 
arbeta med för frågor. En förklaring som politiker N har gett är att de kan driva egna 
processer som mindre kommuner inte har möjlighet med på samma vis. Utifrån Nuissl & 
Heinrichs (2011:54) perspektiv förefaller Norrköpings kommun ha markerat sin 
maktposition genom planmonopolet på ett tydligare sätt än Finspångs och Motala 
kommun, som generellt sett har en mer positiv inställning till regionen som regional 
samspelare. Detta då de uppger att de är mer beroende av att vara i ett regionalt 
sammanhang, även fast tjänsteman och politiker från Finspångs kommun menar att 
processen som sådan har varit stundtals otydlig kring vad den ska mynna ut i, och vad som 
görs med den. Uttalandet från tjänsteman A om att kommunernas engagemang och 
inställning till strukturbilden kan bero på vilken strategisk kapacitet som finns i 
kommunen, är något som bevisligen är fallet. Utifrån det resonemanget förefaller mindre 
kommuner vara i behov av den regionala kompetensen i högre utsträckning än större dito. 
Det gör att maktbalansen torde se olika ut gentemot regionen utifrån att mindre 
kommuner är i behov av resurser från regionen, vilket den större kommunen inte verkar 
vara i behov av på samma sätt. Sammantaget borde detta innebära att Norrköpings 
kommuns synpunkter på hur regionen har agerat under processen inte behöver 
överensstämma med hur Finspång eller Motala ser på samma fråga. I praktiken kan detta 
innebära att mindre kommuner behöver samverka på ett annat sätt än Norrköping och 
Linköping. En intressant följdreflektion på detta är om relationerna till regionen blir 
starkare sett från de mindre och mer beroende kommunernas synvinkel. Kan det komma 
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att innebära att regionen får större inflytande över de mindre kommunernas planering än 
vad de har möjlighet att påverka i Norrköping och Linköping? 
 
En påtaglig paradox kopplat till resonemanget ovan är att Finspångs och Motala kommun 
hävdar att stort fokus tenderar att hamna på de två stora kommunerna Norrköping och 
Linköping, bland annat genom att det storregionala perspektivet förefaller riktas 
Stockholm och exempelvis inte på Örebro, vilket har varit en synpunkt från både 
Finspångs och Motala kommun. Det paradoxala uppstår genom att de större kommunerna 
uppges vara mindre beroende av regionen, medan de mindre kommunerna är mer 
regionalt beroende, men att regionen tenderar att fokusera mer på Norrköping och 
Linköping. Ur det resonemanget kan tre spelare urskönjas på den regionala spelplanen – 
större kommuner, regionen samt mindre kommuner. Bland dessa förefaller det finnas en 
asymmetri sett till vilka intressen de representerar, vilka maktresurser de innehar, hur de 
har agerat i processen samt vilka behov de har. Regionen blir här en regional spelare som 
söker samverka och stärka relationen till den kommunala parten, men som utifrån ovan 
resonemang består i större och mindre kommuner. Utifrån de olika behov som stora och 
mindre kommuner förefaller ha, måste den regionala spelaren beakta denna skillnad, vilket 
dessutom är något som efterfrågas från den intervjuade politikern i Norrköpings kommun. 
 
7.5 Hard space utmanas 
Regionens initiala försök till att ta en mer bestämmande roll är intressant att studera mot 
bakgrund av att det tillväxtansvariga organet på den regionala nivån inte kan agera 
tvingande gentemot kommunerna och deras självstyre. Däremot innebär regionens ansvar 
om kollektivtrafik en viss maktposition i den meningen att kollektivtrafikens sträckningar 
påverkar kommunernas förutsättningar i den fysiska planeringen. Kanske är det en 
delförklaring till varför regionen ibland har gått fram relativt hårt och sagt hur saker och 
ting ska vara. Inte att regionen nödvändigtvis har formell makt för att göra det, men för att 
det finns en hållhake genom Region Östergötlands ansvar för kollektivtrafik, som gör att de 
kan utöva ett visst maktinflytande över kommunerna. Ett sådant maktspel verkar kunna 
öppna upp för en form av förhandling mellan regionen och kommunerna, vilket är en 
framträdande parameter i talan om en mer progressiv planering (Janin Rivolin 2008:168) 
när det saknas formella regelverk och strukturer. Även Nuissl & Heinrichs (2011:54) menar 
att relationer mellan aktörer i ett governance-sammanhang vilar på förhandlingar, vilket 
även tjänsteman B menar är ett verktyg mellan region och kommun. Ur ett perspektiv av 
förhandlingar är det kanske inte förvånande att vissa kommunala företrädare har upplevt 
att regionen har försökt ta en mer offensiv roll än vad de formellt sett har mandat till att 
göra. Mot bakgrund av regionens initiala försök till att vara mer bestämmande än vad 
kommunerna var villiga att tillåta, torde det vara ett försök från regionen att bli mer 
inflytelserik än vad lagen formellt sett medger. Genom att det i dagsläget verkar vara svårt 
att stärka kopplingen mellan regional och kommunal nivå med hjälp av lagstadgade 
planeringsinstrument, så öppnar det upp för andra arbetssätt vilket Regional Strukturbild 
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för Östergötland är ett samtida exempel på. Om regionen inte kan uppnå inflytande genom 
lagstiftning så kanske andra medel behövs för att skapa sig detta. Utifrån det resonemanget 
kan regionens agerande ses som ett försök till att så ett frö och skapa sig handlingsutrymme 
gentemot en aktör som innehar självbestämmande och ett tydligt uppdrag för kommunal 
fysisk planering. Region Östergötlands maktmedel och hållhake skulle ur ett 
förhandlingsperspektiv vara ansvaret för kollektivtrafiken, som delvis sätter ramarna för 
utformningen av kommunernas fysiska miljö. Därför är det inte otänkbart och heller inte 
förvånande att regionen har försökt påvisa hur deras ansvar för kollektivtrafiken påverkar 
kommunernas fysiska miljö. Det är just i detta gränsland som ansvarsrollerna förefaller 
vara suddiga och löst definierade. 
 
Utifrån att Regional Strukturbild för Östergötland är ett planeringsinstrument som saknar 
formellt lagstöd så blir det högst intressant att se till de uttalanden som pekar på att den 
ändå verkar kunna få stora avtryck i andra lagstadgade planeringsdokument. De båda 
regionala tjänstemännen pekar på att strukturbilden trots avsaknaden av formellt lagstöd, 
blir ett direkt inspel och påverkar RTP och LTP, samtidigt som strukturbilden tillskrivs 
som ett första steg och en sökande- och lärprocess. Det förefaller här paradoxalt att en 
sökande- och lärprocess, som av vissa kommunala företrädare dessutom tillskrivits otydlig, 
får stora avtryck i andra regionala lagstadgade dokument, framför allt LTP och RTP, som i 
sin tur påverkar den kommunala planeringen, bland annat gällande kollektivtrafikens 
sträckningar vilket är beslut som idag ägs av regionen. Är denna sökandeprocess genom 
strukturbildsarbetet ett legitimerat och gediget underlag som på ett rättfärdigt sätt ska få 
påverka andra mer formella planeringsverktyg? Har strukturbildsprocessen lett till att nya 
vägar har kunnat utstakas som är legitima och motiverade, eller medför det uttryckta 
sökandet och första steget att strukturbilden blir en instabil grund som trots detta påverkar 
andra lagstadgade dokument? Oavsett svaret på dessa frågor så förefaller det finnas 
uppenbara påverkanseffekter som strukturbilden har på andra regionala och kommunala 
dokument. Uttalandet från politiker F om att strukturbilden ”sätter sig i bakhuvudet på 
den som planerar” är här slående och kan ses bekräfta Dühr’s (2007) synsätt om att 
strukturbilder som kartografiska abstraktioner får effekten av rumsliga metaforer. Trots att 
strukturbildsprocessen inte visar på någon framåtblickande rumslig struktur som visar på 
utvecklingsmöjligheter, så kan dokumentet i sig vara något som får en metaforisk effekt i 
den meningen att det som har sagts och diskuterats under processen sätter sig i huvudet 
hos de som planerar. Kanske är det här som policyskapandets effekter kan urskönjas i ett 
sammanhang av soft planning.  
 
Något som bör lyftas gällande strukturbildens påverkanseffekter på LTP och RTP, är att 
nuvarande Region Östergötland också äger besluten kring strukturbilden, samtidigt som de 
står ansvariga för upprättandet av just LTP och RTP. De beslut och diskussioner som förs 
kring strukturbilden, oberoende av formellt lagstöd, torde finnas i luften och inom 
väggarna hos Region Östergötland, vilket i sådant fall kan utgöra en delförklaring till varför 
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både regionala och kommunala respondenter menar på att strukturbilden kommer att få 
stort genomslag på andra lagstadgade dokument. Helt enkelt, de som fattar beslut om 
strukturbilden fattar också beslut om LTP och RTP. Här uppstår en möjlig förklaring som 
visar på varför detta planeringsinstrument med avsaknad av formellt lagstöd ändå kan få 
stor genomslagskraft. Det bekräftas också av governance och soft planning, där relationer 
inom och mellan olika nätverk är kännetecknande drag. Utifrån detta resonemang blir 
relationer mellan diverse beslutsfattare viktiga när det formella lagstödet saknas. Däremot 
uppstår frågan hur dessa relationer upprätthålls i takt med att fallet har inneburit nya 
politiska konstellationer med olika beslutsmakt och mandat, vilket kan ifrågasättas i detta 
fall. Intressant i detta sammanhang är att tjänsteman M har talat om en avsiktsförklaring i 
formen av en överenskommelse som tillsammans kan stärka kommunerna i regionen, 
vilket gör att det exempelvis blir lättare att prioritera i LTP. Överenskommelser och 
förhandlingar är återigen något som verkar blir allt viktigare i takt med att planeringen i 
äger rum i soft space. 
 
Regionens tillskapande av sakområdessamrådet kopplat till strukturbilden, som ett forum 
och nätverk med kommunala företrädare, är något som tydligt svarar upp mot 
kommunernas kanske främsta ”win” med strukturbilden, nämligen samverkan och 
relationerna till de andra kommunerna. Därutöver har relationerna stärkts mellan 
kommunerna, där exempelvis Norrköping, Finspång, Valdemarsvik och Söderköping har 
initierat ett samarbete inom samhällbyggnadsområdet. Även Motala anses genom 
strukturbildsarbetet ha stärkt sin relation till angränsande kommuner i den västra delen av 
Östergötland. Att strukturbildsprocessen har skapat positiva effekter kopplat till 
samverkan mellan kommunerna pekar sammantaget på ett av de mest kännetecknande 
elementen för governance och soft planning, nämligen samverkan mellan aktörer i en 
flernivåstyrning i informella och formella nätverk (Nuissl & Heinrichs, 2011:52). 
 
Bortsett från påverkanseffekter gentemot regionala dokument så uttrycks det exempelvis 
från den intervjuade tjänstemannen i Motala kommun att strukturbilden blir ett viktigt 
dokument för deras översiktliga planering. Det innebär att det finns anledning att tro att 
det finns en styrka och ett värde av planeringsinstrument som saknar det formella lagstödet 
även mot kommunal nivå. Däremot framkommer detta från en mindre kommun och inte 
från en större dito, vilket innebär att strukturbildens avtryck på kommunernas 
översiktsplanering kan komma att se olika ut beroende på kommunens storlek och 
strategiska kapacitet. Samtidigt förefaller det finnas en anledning och logik för samtliga 
kommuner att beakta strukturbilden i den kommunala översiktsplaneringen, eftersom 
strukturbilden som planeringsinstrument uttrycks vara ett viktigt dokument i förhållande 
till LTP och RTP, som i sin tur påverkar den kommunala fysiska planeringen. Det innebär 
att strukturbildens påverkan på LTP och RTP som icke lagstadgat planeringsinstrument 
gör kommunerna dömda till att beakta den regionala strukturbilden, trots att den inte bär 
på något formellt lagstöd.  
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Att icke formellt lagstadgade planeringsinstrument verkar kunna få genomslagskraft 
innebär att hard space och den mer formellt lagstadgade planeringen utmanas, vilket verkar 
vara fallet i Regional Strukturbild för Östergötland. Varför hard space kan sägas utmanas 
verkar kunna finna sin förklaring i att formellt kontrollerande strukturer har svårt bedriva 
innovativt utvecklingsarbete och handla på ett flexibelt och effektivt sätt. Janin Rivolin’s 
(2008:168) begrepp performance pekar på en progressiv planering som inte minst 
kännetecknas av icke bindande policys, på en planering som inte enbart äger rum i det 
formellt lagstadgade rummet. Strukturbilden som icke bindande policy passar väl in i 
begreppsramen performance genom att Region Östergötland driver ett utvecklingsarbete, 
där det sökande arbetssättet går i linje med en progressiv planering, i kontrast till ett 
reaktivt förhållningssätt. Att Boverket som statlig myndighet dessutom driver en linje om 
strukturbildsarbete för en stärkt koppling mellan regional och kommunal nivå, som i 
dagsläget inte kan göras med formellt lagstöd, skickar signaler om att planering i hard 
space kan komma att kräva andra sätt att bedriva utvecklingsarbete på, vilket tjänsteman A 
har uttryckt. Mer konkret innebär det att Boverket som statlig myndighet befinner sig i 
hard space, men som i dagsläget uppmuntrar regioner till att bedriva utvecklingsarbete i 
soft space. Regionalt strukturbildsarbete är således något som i dagsläget uppmanar 
regioner att driva regionalt utvecklingsarbete med ena foten i soft space genom att dessa 
processer inte kan garanteras formellt lagstöd. 
 
Däremot kvarstår frågan om de ack så vitala aspekterna legitimitet och ansvarsutkrävande, 
som i detta fall verkar vara svårt att utkräva. Det är tydligt att fallet mer och mer har antagit 
formen av ett unikt fall, framför allt genom den politiska omorganiseringen vilket kan ha 
påverkat processen. Svårigheten med ansvarsutkrävande i det studerade fallet skulle kunna 
förklaras utifrån att fallet efter empiriinsamlingen verkar bära på tydligare unika drag 
eftersom upplösning av regionförbund och sedermera regionbildning kan ha bidragit till 
komplexiteten gällande ansvarsutkrävande och legitimitet kring de beslut som har fattats i 
strukturbildsarbetet. I detta fall har de ansvariga regionala tjänstemännen varit de som har 
hållit strukturbilden vid liv, genom att de har kunnat driva processen trots politiska 
förändringar. Bortsett från demokratisk legitimitet (gentemot medborgare) återstår frågan 
om legitimitet och förankring gentemot kommunerna, bland vilka det råder delade 
meningar om strukturbildens förankring och deras reella möjlighet att påverka. Legitimitet 
och ansvarsutkrävande är kritiska aspekter som är framträdande i talan om en planering 
som äger rum utanför formellt reglerade strukturer, vilket är något som kan bekräftas i 
fallet Regional Strukturbild för Östergötland. 
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8. Slutsatser 
 

Regional Strukturbild för Östergötland kan betraktas som ett fall av soft planning utifrån att 
processen är egenupprättad i den meningen att den saknar formellt lagstöd, vilket bekräftas 
genom det fria arbetssättet och den uttryckta svårigheten att bedriva regionalt 
utvecklingsarbete utefter givna mallar samt utifrån teoretiska perspektiv. Det indikerar att 
innovativt utvecklingsarbete kan hämmas i formella institutionella ramverk präglade av 
kontrollfunktioner, vilket kan få som effekt att fler regionala planeringsprocesser äger rum 
i soft space. En påtaglig drivkraft kan således vara att komma ifrån dessa formella 
strukturer i sökandet efter en stärkande länk till den kommunala planeringen, utifrån att 
detta fall uppvisar att icke lagstyrda planeringsinstrument ändå kan påverka planeringen. 
Det innebär att hard space utmanas. Denna drivkraft gör att det institutionella ramverket 
förändras eftersom planeringsprocessen i detta fall saknar formell reglering. 
 
Den politiska instabiliteten genom upplösningen av Regionförbundet Östsam och 
bildandet av Region Östergötland skapar frågetecken kring legitimitet och 
ansvarsutkrävande, vilket gör att fallet bekräftar den kritik som finns mot soft planning. 
Däremot får den politiska omorganiseringen och instabiliteten ses som något unikt för just 
detta fall, men det pekar ändå på betydelsen av att beakta politiska skeenden och beslut i 
dessa typer av processer. Eftersom regionala planeringsprocesser förefaller pågå under en 
längre tidsperiod, riskerar de hamna i kläm mellan politiska skiften. Den organisatoriska 
förändringen i Östergötland bör betraktas som något unikt i den meningen att det är ett 
skeende som inträffar sällan, men fallet visar ändå på att den politiska processen är viktig 
ur generell synpunkt. Exempelvis är mandatperioder genom tillsättandet av nya politiker 
något som sker ständigt, vilket utgör en fara för dessa typer av planeringsprocesser ur ett 
perspektiv av ansvarsutkrävande och legitimitet. Denna problematik uppstår när en 
politisk gruppering beslutar i en fråga som en annan politisk sammansättning initialt har 
gett direktiv om att tillsätta. 
 
Upprättandeprocessen har varit öppen och inbjudande, men däremot finns frågetecken 
kring de reella påverkansmöjligheterna. Trots att det kan riktas kritik mot legitimitet och 
ansvarsutkrävande så verkar strukturbilden trots avsaknad av formellt lagstöd få 
genomslag på andra lagstadgade planeringsdokument, vilket anses kunna bero på att 
Region Östergötland är den aktör som även beslutar i frågor om exempelvis LTP och RTP. 
Det innebär att frågan om legitimitet och ansvarsutkrävande blir desto viktigare, eftersom 
det som har beslutats får stora avtryck i andra planeringssammanhang. Legitimitet kan 
urskönjas både ur ett demokratiskt perspektiv, men också gentemot kommunerna som 
främsta aktör och samrådspart i den studerade processen. Eftersom strukturbilden 
förefaller vara ett direkt inspel till dessa lagstadgade dokument som i sin tur påverkar den 
kommunala fysiska planeringen, så blir det ett faktum att strukturbilden är ett viktigt 
dokument för kommunerna att förhålla sig till eftersom exempelvis RTP genom 
kollektivtrafiken sätter ramarna för den kommunala fysiska planeringen. Det kan sägas 
vara studiens mest konkreta exempel som visar på slagkraften i policydokument som 
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saknar formellt lagstöd. Att strukturbilden verkar få genomslagskraft visar på drivkrafterna 
kring icke bindande policys, men dock kvarstår den tydliga paradoxen att strukturbilden 
har beskrivits som en sökande- och lärandeprocess, som trots det faktumet verkar få 
avtryck i andra planeringsdokument. Det finns anledning att se kritiskt på detta faktum 
mot bakgrund av att vissa kommunala företrädare upplever en bristande förankring och 
liten möjlighet för reellt inflytande. 
 
I studien uppenbaras ett spänningsfält i relationen mellan den regionala aktören och 
kommunerna. Framför allt kan spänningen kopplas till otydliga ansvarsroller mellan 
regional och kommunal nivå. Det kan förklaras av att Region Östergötland är ny i sin roll 
och håller på att mogna som region, där de bland annat försöker hitta sin roll gentemot 
kommunerna gällande regional rumslig planering. Utifrån det insamlade 
intervjumaterialet är spänningen mer påtaglig mellan Norrköpings kommun och regionen, 
i kontrast till de två mindre kommunerna som söker regionens stöd i högre utsträckning. 
Ansvarsrollerna mellan regionen i förhållande till större respektive mindre kommuner är 
något som ännu inte verkar ha fallit ut på ett tydligt sätt. Otydligheter kring dessa 
ansvarsroller kan förklara att det råder delade meningar om hur väl strukturbilden har 
förankrats hos kommunerna som främsta samrådspart i strukturbildsprocessen.	  
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Bilaga 1. Intervjuguide regionala tjänstemän 
 

* [Följdfrågor inom klammerparentes] 

 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Ålder, antal år i branschen 
 
2. Vilken position har/hade du på Region Östergötland/Regionförbundet Östsam? 
 
3. Hur länge har du arbetat i organisationen? 
 
Frågor 
 
4. Hur skulle du beskriva din roll i framtagandeprocessen av Strukturbild Östergötland? 
 
5. När togs beslut om att inleda arbetet med strukturbilden och hur länge varade det? 
 
6. Hur kommer det sig att ni har börjat arbeta med fysiska och rumsliga dimensioner på regional skala?  
[Är det en reaktion på något? Finns särskilda drivkrafter/beslut som har föranlett strukturbildsarbetet?] 
 
7. Vad har bildandet av Region Östergötland inneburit för strukturbildsarbetet? 
[Omorganisering från Region Östsam till Region Östergötland] 
 
8. Hur skulle du beskriva det politiska intresset för strukturbilden? 
[Vilka politiska direktiv har funnits?] 
 
9. Vilka aktörer har varit med i framtagandeprocessen för Strukturbild Östergötland? 
[Privata, semi-offentliga, offentliga] 
 
10. Hur skulle du beskriva de intressen som har funnits i processen? 
[Framträdande/mindre framträdande? Privata/offentliga?] 
 
11. Har det funnits grupperingar eller motstridigheter under processens gång? 
[Konflikter, hierarkiska positioneringar etc.?] 
 
12. Vilken är din syn på insyn och deltagande i processen? 
[Hur har processen hanterats mot utomstående aktörer?] 
 
13. Hur har ni hanterat det faktum att strukturbilden är ett planeringsverktyg som saknar formellt lagstöd? [Är 
det någonting som har det påverkat processen?] 
 
14. Har processen någon gång tagit oväntade riktningar? 
 
15. Anser du att de intressen som funnits i processen har blivit balanserade i förhållande till varandra? [Finns 
det intressen som har fått stå tillbaka/fått ta mer plats än andra?] 
 
16. Är det något som du vill utveckla eller tillägga? 
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Bilaga 2. Intervjuguide kommunala politiker och tjänstemän 
 
* [Följdfrågor inom klammerparentes]  
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Ålder, antal år i branschen 
 
2. Vilken position/titel har du på kommunen? 
 
3. Hur länge har du arbetat i kommunen? 

 
Frågor 
 
4. Vilken är din generella syn på Regional Strukturbild för Östergötland? 
 
5. Vilken betydelse har Region Östergötland som regionalt organ för ert kommunala arbete? 
 
6. Hur skulle du beskriva kommunens involvering i det regionala strukturbildsarbetet? 
 
7. Hur har ni blivit bemötta av regionen? [Varför har de kontaktat er/bjudit in er?] 
 
8. Enligt de regionala tjänstemännen har kommunerna varit den främsta och självklara samrådsparten. Hur 
skulle du beskriva dialogen som Regionförbundet Östsam/Region Östergötland har haft med er kommuner? 
 
9. Vilket intresse och utbyte har ni från kommunens sida haft i strukturbildsarbetet? 
[Från regionens håll har det varit viktigt med win-win-relationer. Att den kommunala sidan ska se fördelar 
med en regional strukturbild] 
 
10. Vilken är din syn på vad regionen ska tillhandahålla för information gentemot kommunen?  
[Vad är ni i behov av för information från den regionala nivån?] 
 
11. Upplever ni att det finns någon gräns för vad regionen ska arbeta med gällande rumslighet och fysiska 
dimensioner? 
 
12. Upplever du att regionen någon gång ”inkräktat” på ert kommunala planmonopol? 
 
13. Har det funnits motstridigheter mellan regionen och kommunen under processen? 
[Intressekonflikter, hierarkiska positioneringar etc.?] 
 
14. Hur ser ni på det faktum att strukturbilden är ett planeringsinstrument som saknar formellt lagstöd och 
som ni egentligen inte behöver förhålla er till? [Är det någonting som påverkar ert agerande och er inställning?] 
 
15. Känner du att era intressen har blivit tillgodosedda? 
 
16. Är det något som du vill utveckla eller tillägga? 


