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Sammanfattning 

Den här uppsatsen undersöker behovet av samverkan och ökad samordning mellan regional 
och kommunal skalnivå, kopplat till fysisk planering. Till följd av samhällsförändringar som 
till exempel globalisering, urbanisering, ökad konkurrens, nya livsstils- och vardagsmönster 
bedöms kommunerna inte längre fungera som de funktionella regionerna. I samband med 
detta uttrycks det på flera håll behov av ökad regional samordning där regionerna får större 
kapacitet och ett starkare fäste i den fysiska planeringen. Det finns dock olika uppfattningar 
om hur väl samverkan fungerar i dagsläget, varpå det blir intressant att ifrågasätta vem som 
konstruerar behoven av en ökad regional samordning och för vem det eventuellt kan bli ett 
problem. Den här uppsatsen undersöker just detta och även vad som händer med den fysiska 
planeringen om olika aktörsgrupper konstruerar olika behov.  
 
Uppsatsen tar form av en fallstudie, där det valda fallet är Blekinge län med Region Blekinge 
och länets fem kommuner; Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. 
Som metod har semi-strukturerade intervjuer använts och dessa har gjorts med regionala och 
kommunala tjänstemän respektive politiker. Även dokumentstudier på kommunernas 
översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin har gjorts som metod. En kvalitativ 
innehållsanalys har sedan genomförts på det insamlade materialet och operationaliserats 
genom ett analytiskt ramverk kallat för The Governance Analytical Framework (GAF). 
Därefter har analysen förklarats med paralleller till det teoretiska ramverket och 
forskningsöversikten vilka handlar om governance, metagovernance, demokrati och makt.  
 
Den genomförda studien visar att det finns behov av samverkan hos de granskade 
aktörsgrupperna, men att det handlar om olika behov. Regionen, som gärna vill skapa och 
forma ett forum för stadigvarande dialoger, ser ett behov av samverkan i bredare 
samhällsplanering. Kommunerna identifierar behov eller icke-behov i olika sakfrågor. De 
båda aktörsgrupperna konstruerar olika problem och vill gärna påverka den andra parten att 
se samma problem, vilket skapar en slitning mellan grupperna. Studien visar även att det 
råder olika uppfattningar kring vems ansvar det är att driva samverkansprocesser i länet samt 
kring varför processerna drivs. Utöver det framkommer det i studien att det finns konkurrens 
mellan kommunerna och regionen, dels om en regional fysisk planering, dels om konkurrens 
mellan kommunerna. Konkurrensen medför flertalet maktkonstellationer som påverkar 
aktörernas inställning till samverkan, och bidrar till en ineffektivitet i den regionala 
samordningen. 
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1. Inledning 

1.1 Problemställning 

Planering är i grunden socialt konstruerad och normativ, det vill säga att den är baserad på 
idéer och tankar som människor har konstruerat, och den styrs av de behov, intressen och 
trender som existerar. God utveckling, oavsett inom vilket område, har aldrig en ensidigt 
uppfattad och homogen definition utan är alltid socialt konstruerad ur gruppers eller 
individers behov och intressen. Vad som utgör kommunal och regional utveckling varierar 
beroende på kontext. Trender och intressen förändras och paradigmskiften sker, format av 
människors kunskap och erfarenheter. Debatter och överläggningar påverkar teori och 
praktik, politiska agendor formar policyskapande.  
 
Detta kan egentligen sägas om all offentlig förvaltning, men eftersom den här uppsatsen 
skrivs inom ramen för fysisk planering är det också det som kommer att behandlas här.  I 
Sverige kan det sägas finnas tre generella nivåer som är drivande inom rådande 
planeringsstruktur; den nationella nivån (statliga verk, riksdagen, regeringen), den regionala 
nivån (regionalt tillväxtansvariga organ, länsstyrelser) och den lokala nivån (kommuner). 
Utöver dessa tillkommer det även internationella drivkrafter (FN, EU) och en rad andra 
aktörer inom både privat och offentlig sektor som kan vara drivande inom planering, men de 
tre nämnda skalnivåerna är de som främst anses vara grunden i svensk planering. Ansvaret 
ser olika ut på de olika nivåerna. Boverket och de regionala organen har en vägledande roll, 
regeringen har ansvar för lagar och förordningar, och kommunerna äger planmonopolet vilket 
innebär att de är ansvariga för den fysiska planeringen. Vad alla nivåer har gemensamt, 
oavsett om det är riksdagen som röstar igenom en ändring i plan- och bygglagen, regioner 
som tar fram utvecklingsstrategier eller kommuner som arbetar fram en ny översiktsplan, är 
att deras arbete grundas i uppfattade rådande behov, trender samt de problem som anses 
behöva lösas. Planering är således inte ett beständigt faktum, utan är ständigt föränderlig 
utifrån de debatter som råder. Under senare år har en sådan debatt kretsat kring regionernas 
roll i den fysiska planeringen, var de passar in i strukturen och vad deras ansvarsområde ska 
vara. En anledning till framväxten av denna debatt beskrivs ofta vara Sveriges inträde i EU 
1995, eftersom just EU har ett stort intresse i regional utveckling och regional fysisk 
planering. För många är regional utveckling och regional planering svårfångade koncept och 
det råder både debatt och förvirring om hur en regional fysisk planering skulle kunna se ut, 
eller om det ens ska existera. Det har i sin tur också skapat en fråga om förändring i det 
institutionella landskapet, i synnerhet då på den regionala nivån (Alden i Adams et. al, 2006: 
24). Men det finns flertalet olika tolkningar av och synpunkter kring vad regionernas roll i 
planeringen är och bör vara, varpå den regionala förankringen och samordningen med andra 
skalnivåer uppfattas som bristfällig. Detta framkommer till exempel i citatet nedan, taget ur 
Bostadsplaneringenskommitténs betänkande från 2015:  
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”På samma sätt som de kommunala översiktsplanerna uppvisar brister i förhållande till de regionala 
utvecklingsstrategierna, har de senare också svagheter i såväl form som process för att på ett bra sätt kunna 

samspela med den kommunala översiktsplaneringen […]” 
(SOU 2015:59, 163) 

  
Argumentationen bygger på att det finns stora skillnader på regionala utvecklingsstrategier 
och kommunalt planarbete, vilket medför att kommunerna inte heller får användning för det 
regionala arbetet (SOU, 2015: 59, 163). I argumentationen finns det vidare en beskriven 
problematik som bygger på att regionala strategier och kommunalt planarbete utförs av två 
olika professioner. Dessa professioner har separata mål, kunskaper och språk (ibid). Det leder 
således till två olika perspektiv vilka inte fullt kan mötas, varpå det bildas en uppfattning om 
bristande samordning mellan regional och kommunal skalnivå. 
 
Under en praktik på Region Blekinge i november 2017 kom betänkandet ovan upp i ett 
samtal. Det var sammankopplat med en större diskussion som kontinuerligt tycktes dyka upp 
på regionen, oavsett sammanhang, och som kretsade kring hur man ska få länets kommuner 
att samverka och lyfta blicken för regionala kopplingar. Det tycktes finnas en underliggande 
frustration i att kommunerna, enligt regionens mening, inte tar tillräckligt stor hänsyn till 
regionalt framtagna mål. Enligt Plan- och bygglagens (2010:900) 3 kap. 5§ ska det framgå i 
kommunala översiktsplaner ”hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till 
och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen”. Enligt förordningen för 
regionalt tillväxtarbete (2017: 583) ska den regionala utvecklingsstrategin i varje län bidra till 
en sektorsöverskridande samverkan mellan olika aktörer på lokal, regional och statlig nivå. 
Trots dessa bestämmelser i både lag och förordning uttrycker Boverket (2008: 33), i en 
jämförandeanalys, att överensstämmelsen i behandlingen av frågor mellan regionala 
utvecklingsprogram och kommunala översiktsplaner generellt är väldigt liten. Väldigt få län 
bedöms överensstämma i sakfrågor mellan den kommunala och den regionala nivån. Bristen 
på enighet inom länen bedöms till stor del bero på att dialoger mellan kommuner och 
länsorgan inte har fungerat. Trots att det alltså på flera ställen uttrycks ett behov av 
samordning mellan kommunal och regional planering tycks det ofta förefalla att regionernas 
utvecklingsstrategier inte tas hänsyn till i kommunernas översiktsplanering. Regionerna 
saknar, i nuvarande svenska planeringsramar, därtill de mandat och juridiska underlag som 
skulle kunna ”tvinga” kommuner att implementera regionala mål och strategier i deras 
översiktsplanarbete. Samtidigt som regionerna har tilldelats det regionala utvecklings- och 
tillväxtansvaret tycks dessa, i en planering som annars består av hårda strukturer såsom lagar 
och mandat, hamna i en gråzon där de inte riktigt kan ta krafttag utan stannar vid en svag och 
otydlig roll i planeringen. De regionala utvecklingsstrategierna tenderar således ofta stanna 
vid att vara “fina ord”.  
 
Det uppstår alltså ett problem vid just samordning mellan nivåerna som behöver forskas i för 
att kunna utreda varför samordningen tycks vara så svag. Boverket (2011: 8) menar att det 
finns stora brister i samspelet mellan regional och kommunal nivå, vilket delvis kan förklaras 
genom att regionala utvecklingsstrategier ofta fokuserar på ekonomiska utvecklings- och 
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tillväxtperspektiv medan kommunala översiktsplaner enbart redovisar fysiska frågor. Det 
försvårar då samordning mellan de båda perspektiven. Det finns således en uppfattning av 
bristande samordning idag mellan regionala dokument och kommunala översiktsplaner, samt 
en uppfattning att regionernas roll i planeringspraxisen är svag och otydlig. Vad som är 
hönan respektive ägget, det vill säga om en bristande samordning har lett till regionernas 
otydliga roll eller vice versa, är svårt att avgöra och tillhör möjligtvis en annan diskussion än 
vad denna uppsats ämnar föra.   
 
Samtidigt väcks frågan på allt fler håll kring en ökad samverkan på mellankommunal nivå, 
och det talas om ett ökat behov av det regionala perspektivet. Till exempel tog regeringen i 
april 2018 beslut om att föreslå en ny regional fysisk planering. Förslaget innebär ändring i 
Plan- och bygglagen och handlar om vägledande regionala fysiska planer som i sådant fall 
blir obligatoriskt för Stockholm samt Skåne län, och som införs i övriga län vid behov 
(Regeringen, 2018). Boverket har publicerat ett antal publikationer kring en ökad regional 
fysisk planering, och eftersom de arbetar på uppdrag av riksdag och regering representerar 
deras publikationer också ett politiskt intresse på statlig nivå. Bland annat tog Boverket 
(2014: 46-47) fram en rapport kring samband mellan regionalt tillväxtarbete och kommunal 
översiktsplanering där de föreslog att man i förordningen för regionalt tillväxtarbete (2007: 
713) skulle införa ett krav på en ökad fysisk dimension i den regionala utvecklingsstrategin, 
eftersom man ansåg att de regionalt tillväxtansvariga organen behövde utökad legitimitet och 
mandat inom rumslig planering. Läser man förordningen för regionalt tillväxtarbete (2017: 
583) finns det fortfarande inget sådant krav. Även Sveriges Kommuner och Landsting 
uttrycker i en rapport kring regionplanering (2006: 18) att det finns ett behov av en 
gemensam kunskapsbas för samsyn mellan kommuner och regioner, det finns ett behov av att 
utveckla regionorganens planeringskapacitet, och det finns ett behov av att identifiera 
framgångsrika samverkansområden. Det blir därmed både relevant och intressant att 
reflektera över vad det är som skapar dessa behov och hur de tar sig form. Finns det olika 
normativa synsätt på detta? Finns det aktörer som försöker påverka utgången, och vad har 
dessa aktörer för agenda i sådant fall?  
 
Dessa uppfattade behov medför en utgångspunkt i att kommunerna inte längre duger som 
funktionella regioner, och att det därför behövs samverkan och samordning över 
administrativa gränser. Eftersom samverkan mellan kommuner även kan ske inom andra 
former än med hjälp av ett regionplaneorgan går det också att ställa sig frågan varför behovet 
av en ökad samordning över kommunernas administrativa gränser alltid tycks involvera den 
regionala nivån som en central aktör. Varför är det just den regionala planeringskapaciteten 
som behöver ett starkare fäste för att en ökad samordning ska kunna ske? Det råder en 
otydlighet i vilka behov som uttrycks av kommunerna respektive regionerna, och om dessa 
behov på det hela taget överensstämmer. Om dessa aktörsgruppers behov inte heller 
överensstämmer går det även att ifrågasätta hur det kan påverka eventuella 
samverkansformer. 
 
En intressant följdfråga är också hur regionernas intresse för samverkan är konstruerat. 
Frågan är om en regional aktör endast har intresse för samverkan på mellankommunal nivå, 
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eller om de också har intresse av att ta över ansvar för att på så vis utöka regionorganens 
totala mandat och inflytande, vilket också skulle innebära ökade resurser. Det råder oklarhet i 
huruvida intresset finns i att enbart samverka tillsammans med kommunerna, eller i ett behov 
att få större mandat inom den fysiska planeringen. Det handlar alltså om huruvida intresset 
från regionens sida ligger i att enbart vilja samverka, eller om de också vill styra 
samverkansarbetet genom att ta på sig rollen som en stark aktör. Det finns med andra ord 
frågor om maktperspektiv här - huruvida behovet av samordning handlar endast om 
samverkan, eller även om styrning. Då uppstår det samtidigt frågor om hur kommunerna, 
med sitt starka fäste i det kommunala planmonopolet, reagerar och ställer sig till samverkan 
med en regional aktör. Det finns debatter som väcker frågan om att ge regionerna större 
mandat, exempelvis det betänkande som citerades inledningsvis och de rapporter från SKL 
och Boverket som tidigare presenterades. Vem bestämmer då vad som är bra styrning och 
vad som är bra samordning mellan det regionala och kommunala planeringsperspektivet? Om 
det finns ett behov eller intresse i styrning och omfördelning i makt, går det också att 
ifrågasätta vad det beror på. Makt kan inte bara antas uppstå ur intet, utan bör antas grunda 
sig i faktorer som spelar in till maktlöshet och som den berörda aktören ifråga har ett behov 
att ändra på. Finns det ett intresse att utöva makt inom planering från regionens sida, eller är 
det bara kommunerna som upplever att deras planmonopol ifrågasätts? Det här är en rad 
frågor som uppstår i intresset för att studera kopplingarna mellan regional och kommunal 
planering, och som förhoppningsvis kan hjälpa till att utreda för vem samverkan och ökad 
samordning egentligen är ett behov. 

1.2 Problemformulering 

Rådande trender innefattar mellankommunala vardagsmönster där människor kan bo i en 
kommun, arbeta i en annan och ha aktiviteter i en tredje. Det medför en situation där 
kommunerna inte längre lämpar sig som den funktionella regionen, utan där det ställs krav på 
en samhällsplanering som sker över kommunernas administrativa gränser (Ehinger Berling i 
Graninger & Blücher, 2006: 71). En dominerande utgångspunkt i dessa debatter är att 
mellankommunal samverkan behöver ske med hjälp av en stark regional aktör, varpå det 
uppstår en uppfattning att det finns behov av en ökad samordning mellan regional och 
kommunal skalnivå (ibid; SKL, 2006: 6). Ifall den grundläggande tankegången är att 
kommunerna behöver samverka över sina administrativa gränser, blir det dock oklart varför 
samverkan antas behöva göras med förankring i ett starkare regionalt fäste. Mellankommunal 
samverkan kan ske även i andra arenor än den regionala. Det blir således även oklart vem det 
är som formulerar behovet av ökad samordning med ett starkare regionalt fäste, vem som 
egentligen drar fördel av ökad samordning mellan regional och kommunal skalnivå, och för 
vem det kan bli ett problem. Problematiken handlar om hur en sådan här debatt påverkar 
planeringens rådande strukturer, och om intresset för förändringar grundas i normativa 
synsätt. Forskningsfrågan som den här uppsatsen kommer att utgå från är således följande; 
Vilka är förutsättningarna för att samverkan ska kunna ske och hur påverkar olika behov hur 
samverkan utformas och fungerar? 
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1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att granska uppfattningen av en bristande samordning mellan 
regional och kommunal skalnivå inom den fysiska planeringen, genom att studera hur behov 
av samverkan mellan båda parterna formuleras från både regionalt och kommunalt 
perspektiv. Eftersom regionernas roll i den fysiska planeringen tycks vara otydlig är syftet 
vidare att studera regionala och kommunala aktörers syn på vad regionens roll och uppgifter i 
planeringen är och bör vara. Genom att studera detta blir syftet med uppsatsen också att 
försöka skapa en förståelse för behovet av samordning; vem som egentligen konstruerar det 
här behovet, för vem en bristande samordning är ett problem, och varför det uppfattas som ett 
problem.  

1.4 Frågeställningar 

- Hur formuleras behov för en ökad samordning mellan regional och kommunal 
skalnivå hos kommunerna? 

- Hur formuleras behov för en ökad samordning mellan regional och kommunal 
skalnivå hos regionen? 

- Vilka incitament finns det för regionen att vilja samverka? 

1.5 Disposition 

Den här uppsatsen består av sju kapitel. Det inledande kapitlet (1) består av en 
problemställning som konstruerar en kontext för en precisare problemformulering, ett syfte 
och en frågeställning. Därefter följer det andra kapitlet (2) som är ett teoretiskt ramverk 
innehållandes governance, metagovernance, demokrati och makt. Det tredje kapitlet (3) är en 
forskningsöversikt som behandlar tidigare forskning kring governance, behovet av regioner 
och regional planering samt uppfattningen kring en brist på samordning mellan kommunal 
och regional skalnivå. I det fjärde kapitlet (4) presenteras studien som en fallstudie med de 
tillhörande metoderna intervjuer, dokumentstudier och kvalitativ innehållsanalys. Dessutom 
presenteras ett valt analytiskt ramverk. Efter det presenteras empirin i det femte kapitlet (5) 
vilket är det material som har samlats in med hjälp av valda metoder. I det sjätte kapitlet (6) 
analyseras empirin med hjälp av teorin och det analytiska ramverket. I det sjunde och sista 
kapitlet (7) presenteras den slutsats som har framkommit genom analysen. 
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2. Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet kommer följande aspekter att presenteras; governance, metagovernance, 
demokrati och makt. Alla dessa teoretiska områden relaterar till varandra och kan förklara 
delar av varandra, vilket kommer förklaras och sammanfattas i en avslutande 
kapitelsammanfattning. Dessa teoretiska tankegångar är valda för att undersöka huruvida 
samverkansprocesserna i Blekinge län kan förklaras med governanceteori, ur ett 
maktsammanhang, eller både och. Det teoretiska ramverket har sedan applicerats på 
uppsatsens empiri, för att med hjälp av utvalda metoder göra en analys av empiriska data 
och på så vis få ett resultat i forskningen.  

2.1 Inledande kommentarer 

Den här uppsatsen kommer att anta den ontologiska position av aktör-struktur-relationer som 
Lundquist (2001: 19-20) presenterar. Aktör-struktur-relationer bygger då på en kombination 
av dessa två parter där människor tänker, talar och handlar inom olika strukturer som i sin tur 
främjar eller hindrar vissa utsagor, beteenden och handlingar. Strukturerna påverkar således 
aktörerna på både lång och kort sikt genom att forma hur socialisation, information och 
befordring/restriktion sker. Detta sker nödvändigtvis inte utifrån den explicita information 
som aktörer uttrycker, utan kan lika gärna ske implicit.  
 
Strukturer i samhället, således även planeringsstrukturer och processer, utgörs av idéer och 
strukturer med hög dynamisk prägel. Beteendestrukturerna består av institutioner och 
formella organisationer där regler och handlingsmönster stämmer överens, såväl som av 
informella nätverk av aktörer där relationer och handlingar även kan gå utanför föreskrivna 
regler. Den höga dynamiska prägeln beror på att aktörer kan verka mot en organisation eller 
institution på en viss nivå, en så kallad struktur, och samtidigt bibehålla relationer till 
strukturer på andra nivåer. Strukturer kan då byta plats eller ha varierande betydelse för 
aktörer över tid. Komplexiteten i dessa relationer medför också att det kan förekomma 
olikheter mellan aktörer och strukturer som i sin tur medför konflikter. Aktörer utgörs av 
individer med olika bakgrunder och antas då också ha olika bakomliggande motiv, som 
godhet, välvilja men även egoism och girighet (Lundquist, 2001: 20-21).  

2.2 Governance, metagovernance och demokratiaspekten 

Governance saknar ett svenskt motsvarande begrepp, men kan beskrivas som en förändring 
mot en allt mer interaktiv samhällsstyrning. Governanceteori bygger i stor utsträckning på 
kontexter där förvaltningsstrukturer ser annorlunda ut än i Sverige. Till exempel bygger 
maktaspekten, som presenteras längre fram i kapitlet, på att det är den statliga nivån som 
tidigare har haft makt att styra och som till följd av governance förlorar eller delegerar den 
makten till andra nivåer. I Sverige har det länge funnits ett kommunalt planmonopol och 
inom planering ligger därför styrningsmakten på lokal nivå snarare än statlig. Planmonopolet 
har visserligen tilldelats kommunerna av statlig nivå genom lagbestämmelser, men för den 
här studien är det tillräckligt att utgå från kommunernas självstyre. Kärnan i teorin går dock 
att lyfta ut och applicera även i den här studien, eftersom den viktiga aspekten för denna 
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studie är vad som händer när ansvar omfördelas och nya sätt att organisera utveckling 
uppstår. 
 
Under senare år har det funnits en nästan hegemonisk uppfattning om att samhället går “from 
government to governance” (Hedlund & Montin, 2009: 12). Governance lägger vikt vid 
decentraliserade processer och beslutsfattande genom nätverk snarare än traditionellt 
hierarkiska nivåer, samt vid att en mängd olika berörda aktörer involveras och samverkar för 
att komma fram till beslut. Det är vad Hufty (2011a: 174) kallar för modern governance. Det 
är en form av governance som faller inom fältet för politik och public policy. Modellen är tätt 
sammankopplad med tankegången att staten under många år har förlorat eller delegerat sin 
makt till andra instanser på till exempel regional och kommunal nivå, vilket har medfört 
uppkomsten av nätverk med självstyrande och interberoende aktörer. Detta är också starkt 
sammankopplat med fenomen såsom debatter kring regionalisering och ökad regional 
planering, eftersom modellen tillåter just självorganiserande nätverk där olika aktörer tillåts 
att ta plats (ibid: 175). Governancenätverken betonas vara självorganiserande, med otydliga 
gränser (“fuzzy boundaries”) och konsensusfokus snarare än auktoritet (Pierre & Sundström, 
2009: 10). Formella regleringar och regler ersätts med mjukare åtgärder som handlingsplaner 
och riktlinjer. Det är en idé om samhällsstyrning som med andra ord går att identifiera i det 
arbete regioner utför eller tycks vilja utföra i form av samverkan med kommuner och andra 
berörda parter, eftersom regionorganen i de flesta fall saknar mandat och juridiskt stöd att 
driva igenom sina utvecklingsstrategier och policys.  
 
“From government to governance” handlar alltså om en förflyttning från ett specifikt styre till 
flera olika slags styrningar. Till följd av att nätverken är självorganiserade så är de inte heller 
ålagda några fastlagda regelverk från statlig nivå, vilket medför att de också kan förändras 
kontinuerligt med olika berörda aktörer vid olika tillfällen i processen. Governance blir 
således kontextbundet, och måste specificeras i varje konkret sammanhang (Hedlund & 
Montin, 2009: 13). I den mest renodlade formen skulle governance vara ett 
självorganiserande samhälle utan någon statlig inblandning, men det är sällan fallet i 
praktiken eftersom olika institutioner kan bidra med olika auktoritativa värden. Det finns en 
tolkning av governance i svensk kontext som menar att det inte finns någon “local 
governance”, eftersom det fortfarande handlar om “local government”. Det kommunala 
självstyret som etablerades på 1970-talet är fortfarande starkt bundet och det slutgiltiga 
beslutsfattandet inom planering ligger fortfarande på kommunal nivå. Det kan relateras till 
vad Jon Pierre skriver om att det enbart är en myt att all governance sker i nätverk, då han 
menar att det svenska samhället alltid haft sin grund i traditionella strukturer och att det 
därför är orimligt att dessa strukturer helt skulle ersättas av självorganiserande nätverk. Pierre 
menar att det vore mer rimligt att governancenätverk opererar tillsammans med traditionella 
strukturer och därmed i en hierarkisk skugga (Pierre i Hedlund & Montin, 2009: 48-50). Det 
innebär således att governancenätverken inte har full kontroll utan att det finns auktoritativa 
värden i handlingsutrymmet. Det kan också liknas vid det perspektiv som Lundquist (2001: 
19-20) utgår ifrån när han beskriver aktör-struktur-relationer som att aktörer inte kan agera 
helt fritt och obundet av kontext, eftersom aktörerna är bundna av de strukturer som de ingår 
i. 
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Efter den här introduktionen till governance kan man nu försöka förstå metagovernance, det 
vill säga “governance om governance”. Metagovernance kan beskrivas som ett 
tillvägagångssätt för att skapa och hantera en governancekontext med olika aktörer, 
institutioner och kollektiva värden (Jaap in ’t Veld i Meuleman, 2013: 282). Metagovernance 
handlar alltså om en slags passiv styrning av det självorganiserande nätverket, en metod för 
att driva samverkan framåt utan att för den delen dominera nätverket. Metaguvernören, det 
vill säga den aktör som passivt styr nätverket genom metagovernance, behöver inte vara en 
traditionellt styrande part såsom en statlig makt utan kan vara vilken aktör som helst i 
nätverket (ibid). Rollen som metaguvernör behöver inte heller vara fixerad vid en viss aktör i 
processen, eftersom flera olika aktörer kan försöka utöva metagovernance samtidigt eller vid 
olika tillfällen i processen. Det innebär emellertid att det istället kan bli en kamp mellan olika 
auktoritativa värden, vilket i sig bidrar till en ineffektivitet i nätverket och motarbetar 
governance (Sørensen, 2006: 102, 112).  
 
En grundläggande uppfattning för metagovernance är att även om det representativt valda 
organet mister en del av sin suveränitet så kan det fortfarande genom legitimitet styra 
nätverken och därmed också erhålla ansvar för vad som sker i nätverken (Hedlund & Montin, 
2009: 30). Genom att forma den politiska, finansiella och organisatoriska kontexten som 
sjävorganiserande nätverk (governance) befinner sig blir det också möjligt att tillämpa 
metagovernance (Sørensen, 2006: 101). Formandet av nätverken kan ske på en relativt “lös” 
nivå, då det snarare handlar om att metaguvernören, det vill säga aktören som styr nätverket, 
sprider information och reflexiva riktlinjer samtidigt som denne lämnar beslutsfattandet åt 
nätverkets aktörer. En fastare nivå av metagovernance kan innebära att metaguvernören, med 
bakomliggande incitament, påverkar nätverkets aktörer genom institutionella strukturer som 
sedan resulterar i önskvärda beslut (ibid). Teorin tolkas  i den här studien som att det handlar 
om en balansgång mellan ett välfungerande governancenätverk där beslut kan fattas utan 
auktoritativa influenser, och icke-fungerande goverancenätverk där samverkansviljan istället 
övergår i styrningsvilja. Det tycks finnas en kärna i detta som bygger på en rädsla för 
konflikter kring riktlinjer och ansvarsfördelning. Det kan vara att aktörer tror sig förlora 
ansvar och således även inflytande i processen, eller att de inte längre tror sig gynnas om 
någon annan tilldelas ansvar. 
 
Genomgående i litteraturen, som har studerats för den här forskningen, diskuteras governance 
i förhållande till demokratiska värden. En fråga som genomsyrar governanceteori och 
litteraturen är huruvida governance och demokratiska värden kan existera i en symbios, eller 
om de riskerar att hamna i konflikt med varandra. Lundquist (2012: 46, 153) uttrycker 
problematiken som att en fungerande folkmakt också förutsätter konstitutionalism, och vid 
strukturella förändringar där den konstitutionella idén förändras riskerar statens och 
kommunernas ansvar att urholkas och därmed också deras ansvar gentemot medborgarna. 
Konstitutionalismen är den idé som också garanterar medborgare demokratiska rättigheter, 
varvid det i Sverige även ger utfall i en demokratisk planeringsprocess i och med det 
kommunala planmonopolet och de folkvalda politikerna som utgör kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. Det demokratiska system som existerar idag är en produkt av vad som 



9 
 

har skett tidigare, det vill säga institutionella strukturer, idéer, tankar och resurser som har 
utvecklats över tid (March & Olsen, 1995: 4).  
  
Institutionella strukturer har alltså varit bärande i det demokratiska systemet under lång tid, 
och det är således när sådana strukturer som “government” förändras till “governance” som 
demokrativärden kan bli utsatta. Demokrati förutsätter att politiska aktörer agerar på ett sätt 
som är förenligt med det demokratiska systemet (March & Olsen, 1995: 46), och i ett 
dynamiskt governancenätverk där beslutsfattandet inte tas av folkvalda politiker, utan istället 
baseras på konsensus, kan det hända att det demokratiska systemet förändras.  

2.3 Makt som en samhällseffekt 

På frågan varför Michel Foucault intresserade sig för politik svarade han att det “i alla fall 
inte var genom att föreställa sig en idealisk social modell för funktionerna i vårt 
vetenskapliga och tekniska samhälle” (Rabinow, 1984: 4-5). Ett kännetecken för västerländsk 
politisk filosofi, menade Foucault, är den ständiga hängivelsen att lösa problem med politisk 
ordning genom att bygga modeller för just den sociala ordningen eller genom att söka efter 
generella principer för att förklara rådande strukturer. Detta behöver dock läggas åt sidan ifall 
man vill förstå hur makt faktiskt opererar i samhället. Det finns ingen abstrakt sanning, i 
Foucaults mening, utan olika roller med olika förståelser och olika relationer, varpå det i 
samspelet mellan dessa roller utövas makt (ibid). I svensk offentlig förvaltning, och där alltså 
även den fysiska planeringen, kan det förstås som att det finns en vedertagen modell för den 
sociala och politiska ordningen. Utifrån regeringbeslut och således en rent formellt given 
makt förvaltar kommunerna planmonopolet och därmed beslutsfattandet i fysiska planfrågor, 
där frågorna bearbetas i lagstadgade processer, bereds i politiska nämnder och beslutas i 
kommunfullmäktige. Staten tillhandahåller lagar och förordningar, regionalt tillväxtansvariga 
skapar utvecklingsstrategier. Enligt Foucault bör inte den här modellen bara antas vara den 
rätta, utan maktförhållandena som opererar mellan dessa skalnivåer bör också undersökas. 
Vad händer till exempel när regionerna inte längre “stannar” vid att arbeta fram enbart 
vägledande strategier, utan det istället talas om en regional fysisk planering med utökat 
mandat, det vill säga större makt? 
 
Det finns mängder av teori som undersöker makt och maktförhållanden, och ofta nämns 
“maktens ansikten”. På 1970-talet skrev Steven Lukes en avhandling där han framförde en 
teori om att makten har tre olika ansikten (Börjesson & Rehn, 2009: 51). I grund och botten 
handlar Lukes teori om maktens natur. Maktens första ansikte handlar om ett endimensionellt 
maktperspektiv som statsvetaren Robert Dahl lade fram, där denne menade att makt kan 
definieras som att en individ eller grupp, A, kan få B att göra någonting som B i vanliga fall 
inte hade gjort (ibid: 51-52; Axelsson & Qvarsebo, 2017: 28-29). Det speglar den uppfattning 
av makt som de flesta också har, att det är en negativ förmåga som förknippas med tvång, 
våld och straff.  Att uttrycka makt som någonting positivt kan ge en syn av att vara omoralisk 
och inkorrekt (Börjesson & Rehn, 2009: 26-27).  
 



10 
 

Nästa del i Lukes avhandling, maktens andra ansikte, är det tvådimensionella maktperspektiv 
som Peter Bachrach och Morton S. Baratz presenterade. Dessa två ställde sig kritiska till 
Dahls perspektiv, eftersom de menar att makt kan vara mindre uppenbart genom att även 
kunna definieras som att A hindrar B från att göra någonting som B annars hade gjort 
(Bachrach & Baratz i Scott, 1994: 88). Resultatet blir dock detsamma, B gör som A vill. 
Därtill adderade Lukes maktens tredje ansikte, vilket han benämner som en osynlig makt. Det 
här perspektivet handlar om att styra människors åtrå och önskningar så att detta realiseras, 
det vill säga manipulera andras tankegångar för att uppnå sina mål. Det är en maktstrategi 
som innebär att man inte behöver arbeta för att exkludera vissa idéer och synpunkter, vilket 
också underlättar för att skapa konsensus och medhåll hos de som underordnas makten 
(Axelsson & Qvarsebo, 2017: 29-30).  
 
Makt har en tendens att ses som någonting negativt. I diskussionerna ovan är det lätt att 
enbart se det som någonting som utövas genom tvång, exkludering eller manipulering. Så 
behöver dock inte fallet vara, vilket också är vad Foucault i mångt och mycket försökte 
förklara. Foucault såg inte makt likt ett ting som dök upp i vissa specifika situationer, utan 
som någonting som existerar och är nödvändigt i alla former av social existens (Börjesson & 
Rehn, 2009: 45-46). Enligt Foucault är inte makt heller bara en fråga om tvång, kontroll och 
begränsning, utan en starkt produktiv kraft och en benämning på positiva och negativa 
effekter som produceras av samhället. Maktutövning bör, enligt Foucault, därför inte härledas 
tillbaka till en specifik situation eller person, utan istället studeras som en slags processuell 
disciplin som påverkar beteende (ibid). Därför blir det också viktigt att förstå att viljan att 
utöva makt uppkommer av en anledning, att en individ eller grupp känner sig maktlös och att 
den maktlösheten då också härstammar ur en rad samhällsprocesser som har skapat den 
effekten. “Maktlöshet” bör i sammanhanget dock inte tolkas som att vara helt utan möjlighet 
till påverkan, utan snarare som att vara den part i en relation som saknar tvingande mandat. 
Maktkonstellationer tolkas alltså i den här studien till att kunna vara högst komplexa, 
eftersom de anses vara en effekt av aktörernas bakgrund och specifika kontexter. En aktör 
kan således inte antas utöva makt “bara för att”, utan är präglad av sin specifika kontext och 
har bakomliggande incitament till att handla på det sätt som den gör.  
 
Det är viktigt att påpeka att makt inte alltid sker mellan två enstaka individer, vid ett enstaka 
tillfälle. Maktutövning kan ske över tid och genom en rad olika aktörer, och det är därför 
viktigt att skilja på maktförhållanden och maktens subjekt (Börjesson & Rehn, 2009: 19-20). 
När man talar om maktens subjekt handlar det ofta om att det kan finnas en rad olika faktorer 
som bidrar och påverkar maktprocesser, och som gör det över en längre tid. Generellt sett 
finns det två dimensioner som bidrar till att komplexiteten i maktförhållande ökar; den ena är 
tid och den andra är aktörer. När ett maktförhållande ändras från en relation mellan två 
människor till ett större socialt, politiskt eller organisatoriskt nätverk där handlingar bildas 
och ombildas, koalitioner bildas och avslutas och där olika aktörer påverkar 
nätverksdynamiken genom att försöka driva sin vilja igenom, det vill säga genom att utöva en 
makt, ökar också komplexiteten (ibid: 20-21) 
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Maktkonstellationer kan alltså vara högst komplexa. Men hur kan makt förstås? Hur har man 
hittills valt att förstå makt ur ett teoretiskt perspektiv? Den viktiga utgångspunkten för den 
här studien är att subjektpositionerna i en maktkonstellation tillskrivs en viss betydelse, det 
vill säga att man bör försöka se till olika aktörers bakgrunder och kontexter och hur dessa 
påverkar aktörernas upplevelse av världen. Det handlar alltså om hur makt konstitueras och 
formas i relation till aktörernas specifika kontext (Börjesson & Rehn, 2009: 35). Maktteori 
har en tendens till att beskrivas på en relativt abstrakt nivå, men det är just med 
utgångspunkten som nyss beskrevs samt resterande delar av det teoretiska ramverket och 
kommande metodkapitel som en analys kommer att utföras. 

2.4 Kapitelsammanfattning 

De olika delarna av det teoretiska ramverket - det vill säga governance, metagovernance, 
demokrati och makt - går på flera sätt hand i hand. Det essentiella i governanceteorin är att 
denna betonar decentraliserade styrningsformer i mer eller mindre utsträckning. 
Självorganiserade nätverk, som drivs framåt av medverkande aktörer, står i fokus i den 
studerade litteraturen och därmed även i den här studien. Inte minst handlar det om ett nytt, 
interaktivt sätt att se på samhällsstyrning där relationer mellan myndigheter, organisationer 
och andra aktörer tillåter olika former av samspel. Tre specifika termer kan vara viktiga att 
komma ihåg: 
  

● Governance: En teoretisk idémodell för självorganiserande nätverk av aktörer med 
inbördes relationer. 

● Metagovernance: En passiv styrning av governancenätverk utan att för den delen 
dominera. 

● Metaguvernör: Den aktör i governancenätverket som passivt driver processen framåt. 
  
Det finns, som tidigare diskuterat, en kärna av rädsla för styrning, det vill säga att någon 
aktör ska ta över och styra processerna åt ett visst håll. Annan kritik som riktas mot 
governance som styrform är risken för en bristande demokratisk förankring och 
ansvarsutkrävning. 
  
I balansgången mellan governancenätverk och dominerande styrning kommer därför 
maktaspekten in. I renodlad governanceteori kan nätverk kan inte innehålla någon 
auktoritativ aktör eftersom det går emot tankegången om vad governance är. Både Pierre och 
Sørensen menar dock att auktoritativa värden existerar, och att dessa snarare kan skapa 
konflikter och ineffektivitet i governanceprocesser. Det kan således fortfarande  handla om 
nätverk och även självorganiserade sådana, eftersom dessa uppstår i praktiken hela tiden. 
Däremot kan nätverkens arbetsprocesser ifrågasättas ur just ett governanceperspektiv ifall 
auktoritativa värden skapar konflikter och styrning. Viljan att styra ett nätverk och driva 
igenom sina intressen kan dock förklaras genom maktteori. Makt förklaras nämligen alltid 
existera i relationer mellan individer och grupper och bör även ses som en nödvändig och 
produktiv kraft, vilken producerar positiva och negativa effekter. Med denna teori blir det då 
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också relevant att ställa frågan om makt faktiskt är en förutsättning för att driva processer, 
bland annat samverkande nätverk, framåt. 
  
Det finns således ett antal perspektiv inkluderade i studiens teoretiska ramverk, men utifrån 
de tolkningar som har gjorts av teorierna så anses de vara tätt sammankopplade samt bygga 
på liknande tankegångar, varpå de också skapar ett sammanhållet teoretiskt nätverk. 
Governanceförespråkare intar alltså en skeptisk inställning till traditionellt centralpolitiska 
beslutsprocesser och förespråkar istället självorganiserande nätverk i mer eller mindre 
utsträckning. Likaså bygger kritiken i teorin på att samverkan i de självorganiserande 
nätverken kan komma att slå över i styrning istället. I och med den kritiken kan även 
maktteori relateras till governance eftersom den styrning som det finns en inbördes rädsla 
kring kan tolkas som en maktutövning. Sammanfattat går det att tolka som en balansgång 
mellan konsensusbaserade nätverk och en maktkamp. 
  
Eftersom den maktteori som presenteras i ramverket handlar om att se makt som en 
nödvändig kraft och en effekt av tidigare långtgående processer i samhället, görs det en 
tolkning att den makt som eventuellt utövas av en aktör har en bakomliggande orsak 
beroende på aktörens incitament. Därmed kopplar det också an till den inledande 
dimensionen av aktör-struktur-relationer som Lundquist presenterar, där denne menar att 
aktörer tänker och handlar på ett sätt som är präglat av strukturen de ingår i. En sådan 
handling skulle kunna vara maktutövning, och som med Lundquists perspektiv då alltid beror 
på en bakomliggande orsak. Med denna slutliga sammanfattning av de likartade grundidéer 
som de olika teoretiska perspektiven tolkas bygga på, har också ett sammanhängande 
teoretiskt ramverk skapats. Governanceteori och maktteori tolkas i det här ramverket som 
motparter i vissa aspekter; governance är baserat på gemensamma värderingar och ett 
konsensusfokus, och när detta inte tycks fungera i ett nätverk kan eventuella 
maktkonstellationer granskas för att undersöka om dessa påverkar governancestyrningen 
negativt. På så vis kan governance och makt, i den här studiens tolkning, bedömas inte 
koordinera med varandra men som två kompletterande teoretiska perspektiv. Samtidigt ska 
det påpekas att ingen situation är helt utan nyanser. Ett nätverk kan mest troligt inte förklaras 
till hundra procent med governance eller makt, utan det finns mer troligt aspekter av de båda 
teorierna som väger in. Det teoretiska ramverket kommer, tillsammans med 
forskningsöversikten, att appliceras på insamlat empiriskt material för att med valda metoder 
analysera huruvida samverkan i Blekinge idag kan förklaras med governance- och/eller 
maktteori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

3. Forskningsöversikt 
Forskningsöversikten är uppdelad i fyra delar, som tillsammans är tänkta att sätta 
problemställningen och problemformuleringen i en kontext för att underlätta för läsaren. 
Först följer en beskrivning av hur forskning hittills har diskuterat behovet av governance, 
och därefter följer ett avsnitt som avhandlar en viss kritik mot governancemodeller. Vidare 
följer en tredje del som diskuterar vilka behov som finns av regioner och regional planering. 
Sist följer ett fjärde avsnitt som behandlar forskning kring vilka faktorer som gör att 
samordningen brister mellan regional och kommunal skalnivå. Slutligen sammanfattas 
allting i ett avslutande stycke för att underlätta för läsaren att förstå hur allting hänger ihop. 

3.1 Governance - en nödvändighet? 
“Forms of multilevel governance have a long history in Europe [...] search for new scales of policy articulation 

and new policy concepts is also linked to attempts to widen the range of actors involved in policy processes, 
with new alliances, stakeholder partnerships, and consultative processes.” 

(Albrechts et.al, 2003: 114) 
 

Så lyder en del av den argumentation som författarna framför kring framväxten av 
governancemodeller i samhällsstyrningen. Resonemanget bygger på att det har funnits en 
långtgående och stark tradition av hierarkiska och separerade förvaltningsnivåer med en stark 
stat i toppen, vilket på grund av nya samhällsutmaningar och trender har skapat reaktioner 
eftersom den hierarkiska modellen inte längre anses vara tillräcklig (Albrechts et. al, 2003: 
113-114). Till följd av faktorer som EU:s framväxt, globalisering och regionalisering krävs 
också nya former av samhällsstyrning och en samverkan mellan alltfler aktörer på olika 
skalnivåer och inom privat och offentlig sektor (ibid). 
 
Klimatförändringar, demografiska utmaningar, arbetslöshet och segregering. Detta är 
exempel på utmaningar som bland annat den fysiska planeringen försöker lösa och som 
existerar på samtliga nivåer; kommun, region och stat. Det är också exempel på problem som 
inte kan lösas inom ett administrativt gränsområde, utan som kräver samarbete mellan olika 
aktörer över olika gränser (Karns & Mingst, 2004: 3). Mängder av forskning och litteratur 
lyfter ovan nämnda utmaningar och behovet av governance som en lösning på en 
internationell nivå och det talas således om “global governance”. Kärnan i litteraturen är dock 
institutionella förändringar. Utmaningarna och problemen ifråga beskrivs leda till komplexa 
frågor om hur man finner en lösning, och dessa frågor hänvisar i sin tur till de institutionella 
ramverk som formar dagens samhällen (Jaap in ’t Veld i Meuleman, 2013: 276). Det kan 
förstås som att man i forskningen debatterar huruvida det verkligen går att finna lösningar på 
samhälleliga utmaningar och problem i de traditionellt hierarkiska institutionsnivåer som 
utgör offentlig förvaltning idag. Den teoretiska kärnan i forskningen kan också plockas ur sitt 
internationella sammanhang och appliceras på den nivå som den här uppsatsen undersöker. 
Kan den fysiska planeringen enbart drivas inom rådande institutionella strukturer, det vill 
säga att kommunerna genom sitt planmonopol möter utmaningar genom att planera inom sina 
egna administrativa gränser? Eller behöver institutionella förändringar ske genom samverkan 
och governance på exempelvis den regionala nivån? 
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Hur governance kan förstås i teori har redan presenterats i den här uppsatsen, men det finns 
också mer praktiska exempel på governancemodeller. För att använda governance som 
samverkande problemlösning har staten eller andra aktörer bildat samarbetsstrukturer, 
antingen i form av mellanstatliga organisationer eller internationella icke-statliga 
organisationer. Dessa organisationer kan styras av lagar och förordningar, men också av 
normer och mjuka värden (Karns & Mingst, 2004: 4-5). Det är således en samverkan som 
även kan förstås på regional nivå, eftersom dessa saknar tvingande mandat och därför 
organiserar sig med andra aktörer efter mjuka värden. All användning av governance, även i 
olika kontexter, har samma ursprung; en medvetenhet om beroendeförhållande för att kunna 
möta samhälleliga utmaningar och problem (Kooiman, 1999: 72-73), det vill säga en 
medvetenhet om att olika aktörer måste samverka över institutionella gränser för att lösa 
problem gemensamt. Medvetenheten och viljan att använda governance är resultatet av en 
reaktion på en långtgående samhällsdelning där förvaltningsansvar delades upp mellan olika 
institutionella nivåer. Detta, tillsammans med en allt större spridning av samhälleliga aktörer, 
resulterar i långa kedjor av interaktioner mellan aktörer vilket i sin tur bildar nätverk (ibid: 
73).  

3.2 Governance i förhållande till demokratiska värden 

Forskningen kring behovet av governance är emellertid inte enhetlig. Få forskare har studerat 
vilken effekt governance får på det demokratiska samhället, men under senare år har den 
frågan väckts. Sørensen (2002: 695) beskriver det som att governance utmanar fyra 
grundläggande aspekter av ett demokratiskt samhälle; folket som en förutbestämd entitet, 
beslutsfattande politiker som representanter för folket, förvaltning som en icke-aktör i 
demokrati, samt institutionellt avskiljande av det politiska systemet och samhället. Det bör 
påpekas att effekterna av detta i stor utsträckning har diskuterats inom New Public 
Management-forskning. Den forskningen har dock valts bort i den här studien till följd av 
utrymmesbegränsningar, men också för att den har ett annat fokus; NPM fokuserar på 
utformning av byråkratin snarare än styrningsformen.  
 
Utgångspunkten för modern demokrati ligger i att makten utgår från folket. Demokratiteori 
som handlar om representativ demokrati utgår från folket som en förutbestämd entitet med 
gemensamma värden och intressen, och som efter dessa väljer representanter i den politiska 
sfären och låter dessa ansvara för beslutsfattande. Det är i det här hänseendet som governance 
kan ses som en utmaning, eftersom governance innebär att ansvaret för beslutsfattande 
förflyttas från statlig nivå till ett gränsöverskridande, gemensamt nätverk (Sørensen, 2002: 
395-396). I ett regionalt-kommunalt sammanhang kan det förstås som att det traditionella 
beslutsfattandet för den fysiska planeringen, som ligger hos folkvalda kommunpolitiker, 
urholkas när en ökad samordning sker genom governancenätverk med aktörer såsom den 
regionala skalnivån. I sin forskning visar Sørensen (2006: 101) att governance kan bli 
problematiskt för den representativa demokratin ifall andra aktörer än beslutsfattande 
politiker tar rollen som metaguvernör i governanceprocessen, eftersom utfallet då kan bli att 
mer resursstarka aktörer driver processer i linje med sina intressen på bekostnad av andra 
grupper, som till exempel medborgarna. Sørensen argumenterar dock för att utfallet inte 
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måste bli sådant i ett governancenätverk. Ifall det är möjligt att sätta upp riktlinjer för hur 
beslutsfattande ska gå till i ett självorganiserande governancenätverk, kan man också 
möjliggöra en politisk och demokratisk transparens (ibid).  
 
Governance kan alltså diskuteras ur ett demokratiskt perspektiv. Problematiken beskrivs som 
att när samhällsstyrningen går från “government to governance” så riskerar också de 
government-värden som garanterar demokrati att försvinna (March & Olsen, 1995: 78). De 
hierarkiska institutioner som utgör strukturen i en demokrati verkar för att dämpa motsägelser 
och konflikter. Genom att fördela ansvar och kompetenser inom olika sektorer och på olika 
nivåer utesluter man många grupper och individer från specifika områden, och minskar 
således risken för konflikter när dessa grupper och individer inte delar samma värden (ibid: 
79). Genom att medborgare överlåter beslutsfattande till folkvalda politiker stängs de ute från 
själva forumet där besluten fattas, samtidigt som de får sina intressen representerade. Genom 
att gå från denna hierarkiska organisering, och mot självorganiserande governancenätverk 
finns risken att konflikter uppstår ifall det fattas klara riktlinjer för hur beslutsfattande ska gå 
till (ibid). Sørensen (2005: 351) driver en liknande argumentation och menar att det i 
forskning om demokrati och governancenätverk har identifierats en rad risker, där den 
främsta är att governancenätverk har en tendens att påverka demokrati negativt genom 
inkludering och exkludering. Ett sätt att tolka det här är att aktörer i ett nätverk får vara med 
och fatta beslut beroende på hur mycket de syns och hörs, det vill säga att de aktörer som 
hävdar sig mest också gör sin röst hörda. Då finns det en möjlighet att aktörer som inte 
framhäver sig i samma utsträckning exkluderas och inte får sina intressen hörda, vilket i sig 
motsätter sig vad demokrati är.  

3.3 Behövs det regionala perspektivet? 

Ja, om man ska tro den litteratur som finns kring ämnet. Efter andra världskrigets slut växte 
ett intresse för policyskapande och implementering fram i efterdyningarna av en centraliserad 
planering. En grundtanke var att den regionala skalnivån skulle kunna omfördela både arbete 
och en överskottsbefolkning på ett sätt som mötte statliga krav, för att på så vis avhjälpa 
pressen på växande regioner samt skapa arbetstillfällen i avtagande regioner (Haughton & 
Counsell, 2004: 135).  
 
I modern tid då? Nutida samhällsutmaningar beskrivs som att de inte kan lösas med 
hierarkiska strukturer som togs fram för flera årtionden sedan. På regional nivå är inte 
traditionella policys tillräckliga för att lösa problemen som finns, varpå det har uppstått insikt 
om att det krävs nya och innovativa arbetsformer som bland annat innefattar ett större 
regionalt perspektiv i den fysiska planeringen (Adams, 2006: 3).  
 
Med utgångspunkten ovan, att det regionala perspektivet är viktigt i fysisk planering, kan 
kommunen inte ses som den enda spelplanen längre. I ett postindustriellt samhälle 
kännetecknas utvecklingen av en ökad rörlighet hos människor och företag. Företag är inte 
bundna till en viss plats på grund av överlägsna råvaror, infrastruktur och naturförutsättningar 
utan kan placera sig mer fritt. Förbättrade kommunikationer har möjliggjort separation mellan 
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arbete och bostad. Att administrativt gränsområde, som en kommun, utvecklas och förändras 
över tid varpå existerande behov inom området också förändras och det ställs nya krav på 
både lokal och regional utveckling (Pike et al., 2010: 1258). I takt med sådant som förändrade 
vardags- och resmönster ändras därmed behoven av en funktionell region. Sveriges 
Kommuner och Landsting släppte 2006 en rapport, Vem planerar för regionen?. I denna 
beskriver författarna hur samhällsutvecklingen ställer nya krav på regional planering, 
eftersom samhället har utvecklats åt ett håll där människor idag generellt har dagliga 
aktiviteter i olika kommuner. Det förutsätter inte minst goda kommunikations- och 
pendlingsmöjligheter, vilket i sin tur ställer krav på planering över administrativa gränser. 
Det ska påpekas att SKL är en intresseorganisation som representerar sina medlemmar, och 
som således kan ha en agenda. Ett visst kritiskt förhållningssätt till deras litteratur finns 
därför. Eftersom SKL dock representerar både kommuner, landsting och regioner bör det 
finnas nyanser i deras resonemang, eftersom de då förhåller sig till medlemmar med 
eventuellt olika intressen. Eftersom det i resterande delar kommer att finnas fler källor, som 
Boverket, Tillväxtanalys med flera, med öppna eller eventuellt dolda agendor kommer en 
kritisk reflektion att presenteras i kapitelsammanfattning 3.5.  
 
Vidare menar SKL att kommunerna, med det yttersta ansvaret för den fysiska planeringen, i 
många fall har en växande ambition att hantera bredare utvecklingsfrågor i relation till de 
fysiska planfrågorna. Till följd av detta väcks då frågan för hur kopplingen mellan dessa ska 
kunna hanteras eftersom det blir för övergripande för en kommun att hantera på egen hand. 
Ett regionalt planeringsorgan bedöms således som mer lämplig att hantera det (SKL, 2006: 
6). Det är emellertid ett sådant påstående som kan vara normativt påverkat av SKL:s 
medlemsintressen, och bör beaktas med ett kritiskt förhållningssätt. Det regionala 
perspektivet har dock beskrivits som nödvändigt i vetenskaplig och således mer objektiv 
forskning, som till exempel Adams (2006: 3) ovan. Det styrker därmed vad SKL beskriver. 
Det regionala perspektivet har varit relativt frånvarande i Sverige jämfört med andra 
europeiska länder, men har ändå funnits i form av länsstyrelser eller landsting/region. Under 
1990-talet fick de regionala utvecklingsplanerna en mer strategisk inriktning och medförde 
också ett ökat behov av sektorsöverskridande interaktion med fler aktörer. I samband med det 
svenska medlemskapet i EU 1995 uppkom också möjligheten att ta del av 
strukturfondsmedel, vilket med de senare regionala tillväxtavtalen ledde till ett mer 
strategiskt förhållningssätt i de svenska regionerna (Ehinger Berling i Blücher & Graninger, 
2006: 72). 
 
Det svenska medlemskapet i EU har således format en stor del av den regionplanering som 
sker idag. I och med att regionala tillväxtprojekt till viss del finansieras av EU-program och 
medel (Region Blekinge, 2015) blir det också möjligt att dra slutsatsen att EU ser behovet av 
regioner. EU driver sin “territoriella agenda” som syftar till gränsöverskridande samverkan 
mellan olika regioner, vilket även innebär ökad konkurrens i en globaliserad värld. Regioner 
bör enligt EU:s territoriella agenda få tätare kopplingar varpå vissa av dem blir centrala noder 
i en global struktur (SKL, 2006: 6; EU, 2011: 3). Sveriges Kommuner och Landsting 
vidareutvecklar även detta i en senare rapport (2011: 9) där de i text formulerar att 
utveckling- och tillväxtfrågor står inför nya utmaningar kopplade till ökad regional 
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konkurrens, utvecklingsklyftor, klimatfrågor samt människors ökade pendlingsavstånd, vilket 
sammanlagt skapar behovet av ett regionalt perspektiv. De ökade klyftorna mellan olika 
regioner medför också att varje region måste utveckla sitt egna unika åtgärdsprogram för att 
välfärdssystemen ska bli likvärdiga ur ett medborgarperspektiv. En central aspekt i det hela är 
dock att det inte enbart krävs ett fungerande samspel mellan regionala och statliga organ, utan 
att det också behövs ett underifrån-perspektiv från kommunernas sida. Dessa måste 
identifiera sin roll och vad de kan bidra med i ett regionalt perspektiv. De måste således 
förankra strategisk planering även i sina strategier och inte enbart arbeta genom att försöka 
bryta ned regionala mål (ibid).  
 
Vidare skriver SKL i samma rapport (2011: 22-23) om behovet av en regional plattform. 
Intervjuade regionala tjänstemän uttrycker behovet av att förankra regionala strategier hos 
politiker och tjänstemän i ett tidigt skede, eftersom delaktighet i processen är en 
nödvändighet för att kunna genomföra diverse strategier. Även kommunala tjänstemän har 
uttryckt ett behov av detta. I Stockholm formulerade de senare bland annat sig som att det 
finns ett behov av att utveckla processerna och samverkan, för att kunna gå från en bred 
samsyn till att faktiskt få saker gjorda (ibid). En viktig aspekt av det hela kretsar kring 
förankring hos medborgare, eftersom det framkommer i rapporten att medborgare har lättare 
att ta till sig ett kommunalt perspektiv snarare än ett regionalt. På kommunal planeringsnivå 
finns lagstadgade krav på medborgardeltagande och transparens genom samråd och 
utställning, vilket saknar motsvarighet på den regionala nivån och således medför att 
regionala strategier inte förankras hos medborgare på samma sätt (ibid).  
 
Även Boverket har publicerat ett antal skrifter som berör ämnet regional planering. Likt SKL 
resonerar Boverket (2011: 9) att den förbättrade tillgängligheten och människors ökande 
pendlingsmönster i vardagen kräver att alltfler planeringsfrågor sträcker sig över 
kommungränser och därmed kräver uppmärksamhet på mellankommunal och regional nivå. 
Boverket följer även samma spår som SKL angående vikten av att kommunala planer 
förankras i de regionala strategierna, men menar att regionala företrädare ofta uppger att de 
inte kan tillgodogöra kommunala översiktsplaner i sitt arbete eftersom detta inte i tillräckligt 
hög grad utreder strategiska utvecklingsfrågor (ibid: 29). I samma rapport har också 
kommunala tjänstemän intervjuats om behovet av regional planering, vilka framställer något 
splittrade svar. En kommunal tjänsteperson menar att det sker alldeles för lite regional fysisk 
planering - till följd av begränsade resurser och politisk bortprioritering - medan andra 
tjänstepersoner uttrycker oro för att mindre kommuners intressen kommer att bortprioriteras 
och att den regionala nivån ska anta en för styrande roll snarare än en rådgivande sådan (ibid: 
41). Synen på vad regionen ska göra är således varierande, även om alla ser att det finns ett 
behov. Samtidigt uppger kommunerna i samma undersökning att de inte använder den 
regionala utvecklingsstrategin i någon större utsträckning under arbetet med översiktsplaner 
(ibid: 42), vilket talar emot det behov som uttrycks annars. Oron kring att regionen ska ta en 
styrande roll snarare än en rådgivande sådan återkommer även i andra sammanhang. 
Inrättandet av nya regionala institutioner riskerar leda till konflikter kring kontrollen av olika 
verksamheter, och kommunala aktörers inställning till regionalisering styrs inte enbart av 
rationellt tänkande kring samverkan eller konkurrens, utan grundas även i normativa aspekter 
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och idéer (Johansson m.fl i Rudvall, 2014: 94). Det är således samma tankegång som går att 
återfinna i uppsatsens teoretiska ramverk, att aktörer ifråga upplever risken att förlora ansvar 
och inflytande. 

3.4 Bristen på samordning 

Vad är det då som medför att kommunerna inte använder sig av de regionala 
utvecklingsstrategierna och att samordningen mellan de båda nivåerna uppfattas som 
bristfällig? I en rapport från Nordregio beskrivs problematiken bero på att den regionala 
respektive kommunala nivån är två olika politiska sektorsområden med, till viss del, 
olikartade traditioner och kulturer. De båda områdena har olika mandat som generellt innebär 
svaga och tydliga regioner samt starka och självstyrande kommuner, vilket också innebär 
stundtals otydliga roller gentemot varandra (Smas et.al, 2012: 9). En annan anledning är att 
mellankommunala samarbeten främst tycks kretsa kring specifika sakfrågor och inte kring 
strategisk utveckling generellt, vilket regionala utvecklingsstrategier primärt behandlar. De 
olika dokumenten skiljer sig relativt mycket ifråga om disposition vilket medför att det ena 
får svårigheter att tillgodogöra det andra (Boverket, 2008: 33-34, 37). Detta styrker även 
Ehinger Berling (2006: 80) som argumenterar för att den regionala skalnivån och den 
kommunala skalnivån har två helt olika frågeställningar, och att deras infallsvinklar måste 
närma varandra.  
 
En av de större identifierande anledningarna till att samordningen mellan regionala och 
kommunala dokument brister är just de olikartade perspektiven. Regionala 
utvecklingsdokument tenderar att fokusera på strategiska utvecklingsfrågor för hela länet, 
medan kommunala översiktsplaner nästan uteslutande hanterar fysiska utvecklingsfrågor. 
Möjligheten att implementera ett strategiskt perspektiv i översiktsplanerna finns för 
kommunerna, men det utnyttjas sällan (Ehinger Berling, 2006: 80-81). I en rapport från 
Tillväxtanalys beskrivs en liknande problematik. Det regionala perspektivet beskrivs vara för 
standardiserat, att översättningen från nationella ramar till den specifika regionens 
förutsättningar brister, varpå kommunerna i sin tur inte finner det regionala arbetet relevant 
(Tillväxtanalys, 2014: 38). Likt SKL och Boverket bör det emellertid påpekas att 
Tillväxtanalys är en organisation som driver en agenda, i det här fallet att man arbetar på 
regeringsuppdrag, vilket kan komma att påverka hur problemen mellan regional och 
kommunal nivå framställs. En kritisk reflektion kring detta kommer, som tidigare nämnt, 
inkluderas i kapitelsammanfattiningen.  
 
Tidsaspekten tycks vara en annan bidragande faktor. Regioner har varit verksamma under 
varierande lång tid, där somliga har hunnit ta fram långt fler utvecklingsstrategier än andra 
(Ehinger Berling, 2006: 82). Boverket (2014: 34-35) beskriver också tidsaspekten som en 
faktor, och menar att den bristande samordningen till viss del beror på att kommunernas 
översiktsplaner brister i aktualitet. Somliga översiktsplaner dateras tillbaka till 1990-talet, och 
andra översiktsplaner aktualiseras endast genom tillägg och fördjupningar. Kommunernas 
varierande aktualitet i översiktsplanarbetet medför således även svårigheter att samverka på 
mellankommunal eller regional nivå. Det som Boverket konstaterar utifrån sina 
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undersökningar och analyser är att den kommunala medverkan är absolut nödvändig för att 
regionala processer ska kunna resultera i någonting. Utan kommunernas aktiva medverkan i 
framtagandeprocesser riskerar de regionala strategierna att bli pappersdokument som läggs 
undan (ibid: 33).  
 
Tillväxtanalys beskriver också att det tycks finnas skillnader i viljan att samverka beroende 
på regionens och kommunernas storlek. Stora kommuner tycks vara mer engagerade i det 
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet jämfört med små kommuner, varpå det finns en risk 
för fragmentering inom regionen. Små kommuner med små resurser kan uppleva större 
svårigheter att påverka det regionala arbetet och att de stannar kvar i ett allt för lokalt 
perspektiv (Tillväxtanalys, 2014: 38). Det bör beaktas här huruvida det också kan vara ett 
aktivt val av de små kommunerna att stanna kvar i sitt lokala perspektiv. De olika aktörerna 
agerar sannolikt utifrån sina roller och uppdrag, det vill säga att kommunerna sannolikt 
verkar utifrån det kommunala bästa, och inte nödvändigtvis regionens (ibid: 39). Samverkan 
har dessutom en tendens till att drivas med goda resultat när det är lätt för alla involverade 
parter att se en vinst i processen. I frågor som eventuellt inte ger en vinnare, eller där enbart 
en part kan se vinst, är samverkan ovanligare (Ehinger Berling, 2006: 83). Att se en vinst för 
alla involverade parter är problematiskt, och kommuner beskrivs ha svårt att se just nyttan 
med ett regionalt strategiskt perspektiv eftersom det regionala perspektivet saknar den 
rumsliga dimension som kommunerna är intresserade av (Smas et.al, 2012: 10).  
 
Det finns således inbyggda intressekonflikter i förhållandet mellan kommunal och regional 
nivå. De båda nivåerna har olika roller och uppdrag vilket kan bli svårt att hantera, och det 
saknas nationellt stöd och system i Sverige för att medla eventuella konflikter mellan 
kommunal och regional nivå (Tillväxtanalys, 2014: 47). Eftersom mandatet på regional nivå 
generellt är svagt så blir den regionala legitimiteten och förankringen också bristande och en 
anledning till att det regionala arbetet inte kan bedrivas framgångsrikt (ibid). Ett regionalt 
ledarskap har i nuvarande planeringsstruktur inget formellt mandat som legitimerar deras 
arbete, utan måste ständigt grunda det genom att aktivt arbeta med sina planeringsprocesser 
och bedriva en reell samverkan med den kommunala skalnivån (Boverket, 2014: 39). 
Förankringen av de regionala utvecklingsstrategierna tycks ofta brista eftersom 
kommunaktörerna inte känner sig förpliktigade att implementera dokumenten i 
översiktsplaneringen. Boverket (ibid) menar att kommunerna först behöver identifiera sin roll 
i en funktionell region för att kunna acceptera en regional ledarroll i planeringsprocesserna, 
vilket inte alltid förefaller enkelt eftersom det tycks vara lättare att acceptera beslutsfattande i 
processerna i en folkvald kommunal församling snarare än i ett regionalt självstyre.  

3.5 Kapitelsammanfattning  

Det finns forskning som beskriver och diskuterar behovet av både governance och regional 
planering. Med de samhälleliga utmaningar som existerar idag, som urbanisering, 
klimatförändringar och arbetslöshet, behövs också nya former av samhällsstyrning. En sådan 
form av samhällsstyrning, som av många anses vara en lösning, är en interaktiv 
governancestyrning varpå samhället också beskrivs ha gått från “government to governance”. 
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Eftersom problemet beskrivs ligga i att samhällsutmaningar inte kan lösas genom traditionellt 
hierarkiska institutioner skapas istället fler och fler självorganiserade nätverk, informella 
arenor och mjuka utrymmen för processer att drivas i. Samtidigt finns det kritik riktad mot 
governance i delar av den forskning som har gjorts. Främst handlar det om huruvida 
governance motarbetar den demokratiska aspekten i beslutsfattande. I en traditionell 
government-struktur garanteras ett demokratiskt värde genom till exempel direktvalda 
politiker och majoritetsbeslut, men i ett informellt nätverk där dessa riktlinjer nödvändigtvis 
inte måste existera finns det också en möjlighet att den demokratiska aspekten försvinner och 
att det istället blir de som syns och hörs mest som dominerar beslutsfattandet.  
 
Det behövs emellertid regioner enligt stora delar av forskningen, även om man ska vara 
medveten om att delar av den forskningen styrs av agendor. I takt med att vår omvärld har 
förändrats och människors levnadsmönster har förändrats på så vis att de flesta inte enbart bor 
och verkar inom sin kommuns gränser längre, ställs också nya krav på samhällsplanering och 
utveckling. Kommunerna är ofta för små för att kunna möta dessa krav, varpå det uppstår ett 
behov av ett regionalt perspektiv. Att samordna det regionala och det kommunala 
perspektivet har dock visat sig vara svårt, och förklaras genom en rad olika orsaker. Det 
beskrivs bero bland annat på att de båda aktörerna har så pass olika uppdrag, roller och 
traditioner samt att den ena aktören innehar ett självstyre (den kommunala) medan den andra 
saknar mandat och därmed tydlig förankring (den regionala).  
 
I forskningsöversikten, främst avsnitt 3.3 och 3.4, har det inkluderats källor där det finns en 
öppen eller eventuellt dold agenda. SKL är en intresseorganisation som representerar sina 
medlemmar, Boverket och Tillväxtanalys är myndigheter som arbetar på regeringsuppdrag. 
Nordregio är politiskt styrt och Vadstena Forum (som står bakom Blücher & Graninger, 
2006) är en stiftelse som syftar till öppen debatt om samhällsbyggnadsfrågor. Litteraturen kan 
därmed komma att vara påverkad av vissa agendor. För att bibehålla ett kritiskt 
förhållningssätt till dessa källor har de stärkts upp med oberoende vetenskaplig forskning, 
men i till exempel avsnitt 3.4 som handlar bristen på samordning mellan kommuner och 
regioner i en svensk kontext är det också svårt att hitta oberoende forskning. Det är inte ett 
ämne som undersöks i internationell forskning, varpå utbudet blir mer begränsat. Därmed bör 
läsare av uppsatsen uppmärksammas på detta. Ett annat sätt att förhålla sig kritisk till dessa 
källor har varit genom att inkludera deras beskrivningar av vad planering är idag, vilket är 
baserat på existerande fakta, och sålla bort deras beskrivningar av vad planering bör vara, 
eftersom detta är normativt påverkat.  
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4. Forskningsdesign, metod och metodologisk diskussion 
Forskningsdesignen i den här uppsatsen tar form av en fallstudie. Det valda fallet är 
Blekinge län. För att samla in data har två metoder använts; semi-strukturerade intervjuer 
och dokumentstudier. För att analysera det insamlade materialet har en kvalitativ 
innehållsanalys gjorts. Till sist har ett analytiskt ramverk kallat Governance Analytical 
Framework (GAF) använts för att förklara principerna för analysen och binda ihop dessa 
med metod och teori. 

4.1 Forskningsdesign 

Som forskningsdesign till den här uppsatsen har det valts att göra en fallstudie. En fallstudie 
genomförs för att djupgående studera ett (eller ett fåtal) fenomen, eller så kallade fall, och 
väljs ofta till forskning som ställer frågorna hur och/eller varför. Hur- och varför-frågor 
kräver ofta grundliga utredningar kring olika processer och hur dessa relaterar till varandra 
(Yin, 2014: 9). Fenomenet som utgör studieobjektet i en fallstudie studeras därtill även med 
en rad varierande data, vilket bidrar till att fenomenet inte enbart studeras genom en “lins” 
utan flera olika linser vilket tillåter att förstå fenomenet genom flera olika perspektiv (Baxter 
& Jack, 2008: 554).  
 
En fallstudie kan baseras i konstruktivismen, det vill säga kunskapsteorin som framhäver att 
all kunskap i världen är socialt konstruerad och således inte objektivt “sann”. Människor 
skapar sin verklighet utifrån vad de finner är sanning, men det är subjektivt upplevt och kan 
därför variera. En fördel med den konstruktivistiska utgångspunkten är att den tillåter ett nära 
samarbete mellan forskaren och deltagarna, eftersom deltagarna får möjlighet att dela 
berättelser i sin verklighet och forskaren får möjlighet att bättre förstå dessa (Baxter & Jack, 
2008: 555). Det används som en fördel i den här studiens genomförda intervjuer, eftersom 
perspektiven mellan regional och kommunal nivå enligt forskningsöversikten bör avvika från 
varandra, och det då tillåter tjänstemännen att dela sina specifika perspektiv.  
 
Enligt Denscombe (2009: 65) finns det fyra typer av undersökningsenheter, vilka han 
kategoriserar som den typiska undersökningsenheten, den avvikande undersökningsenheten, 
den teoriprövande undersökningsenheten samt den minst sannolika undersökningsenheten. I 
den här studien har Blekinge län, med Region Blekinge och länets fem kommuner, valts som 
undersökningsenhet i fallstudien. Anledningen till att Blekinge valdes är att den tidigare 
forskning som har gjorts tenderar att fokusera på de större svenska regionerna, som rimligtvis 
har andra resurser än de mindre länen i Sverige. Att välja Blekinge på grund av dess 
begränsade omfattning gör valet till en avvikande undersökningsenhet, eftersom storlek är 
just en sådan faktor som bidrar till avvikelsen (ibid).  
 
Yin (2014: 36) betonar vikten av att noggrant granska, identifiera och lyfta eventuella 
motstridigheter i resultatet. Ju fler motstridigheter som adresseras, desto starkare trovärdighet 
får resultatet (ibid). För att kunna adressera motstridigheter i insamlade data finns det enligt 
Yin ett flertal vanliga analysstrategier, varpå den här uppsatsen kommer att kombinera två av 
dessa; dels att förlita sig på det teoretiska ramverket och forskningsöversikten (som båda två 
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bygger på kontinuerligt prövade teorier), dels att metodiskt genomarbeta den insamlade datan 
utan någon förutfattad mening för att se vilket resultat som blir möjligt att få ut (ibid: 136-
138, 140). Trovärdigheten och även generaliserbarheten i forskningen är två aspekter som 
enkelt kan uppträda som nackdelar i en fallstudie och som forskaren därför måste vara 
medveten om. Kritiker menar att datainsamling i fallstudier sker i för liten skala för att 
resultaten ska kunna generaliseras till andra miljöer (Bryman, 2011: 369). Bryman 
argumenterar emellertid för att det inte är avgörande huruvida resultaten kan generaliseras till 
andra sammanhang, utan hur väl forskaren kan generera teoretiska påståenden utifrån 
resultaten. Forskaren bör ställa sig frågorna; i hur stor utsträckning har de teoretiska idéer 
som redogjorts förankring i empiriska data? Är den teoretiska analysen tillräckligt 
konsekvent (ibid: 79)? Det är viktigt att forskaren aktivt tar ställning till dessa frågor och inte 
överlämnar det till läsaren. I den här uppsatsen och tillhörande forskning är 
undersökningsenheten dessutom avvikande, eftersom Blekinge län är ett av de minsta i 
Sverige. Däremot är fenomenet som undersöks så pass utbrett och aktuellt i svensk planering 
att det troligtvis förekommer inom andra regioner också. Eftersom det i grunden handlar om 
hur behov och intressen formuleras utifrån vilket perspektiv tjänstepersoner på regionen 
kontra kommunen har, kan det lyftas på en sådan abstrakt nivå att det också går att 
generalisera. Yin (2014: 20) uttrycker det som att generalisering inom vetenskap sällan 
baseras på enstaka experiment, utan snarare på en rad olika experiment som alla hanterar 
samma fenomen inom olika kontexter. Bryman (2011: 369) argumenterar för att det är 
kvaliteten på de teoretiska slutsatserna, vilka görs utifrån kvalitativa data, som är avgörande 
när generaliserbarheten diskuteras. Flyvbjerg (2006: 225) menar att det är möjligt att 
generalisera utifrån ett specifikt fall, och att det handlar om vad det är som studeras och 
varför det väljs. Även om Blekinge bedöms vara ett avvikande fall ifråga om regionstorlek, är 
fenomenet som undersöks av generell karaktär; samverkan mellan olika nivåer och sektorer 
får antas vara ett aktuellt ämne på fler ställen än i Blekinge, eftersom det finns vetenskapliga 
teorier såväl som forskning som behandlar ämnet. Det bör därför vara möjligt att generalisera 
utifrån fallet. 

4.2 Metod 

En av de främsta fördelarna med att använda sig av en fallstudie som forskningsdesign är att 
den tillåter, till och med uppmuntrar, forskaren att använda flera olika metoder för 
datainsamling och analys (Denscombe, 2009: 61). Kombinationen av källor, data och 
metoder kallas för triangulering och tillåter forskaren att förstå det granskade problemet på ett 
djupare plan än vad individuella metodval klarar av (Yin, 2014: 120). Att kombinera 
metoder, källor och olika sorters data ökar också trovärdigheten och tillförlitligheten i 
fallstudien eftersom det tillåter olika resultat att komplettera varandra. Forskaren behöver 
dock vara medveten om att flera metoder inte automatiskt garanterar ett bättre resultat och att 
det medför en större arbetsprocess (Yin, 2007: 126, 128).  
 
I den här fallstudien har det valts att göra semistrukturerade intervjuer och dokumentstudie 
för datainsamling, samt en kvalitativ innehållsanalys för att sedan analysera de insamlade 
data. Samtliga metodval redovisas och diskuteras nedan. 
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Semi-strukturerade intervjuer 
Det första valet av metod för den här uppsatsen är intervjuer. Intervjuer kan anses vara en av 
de viktigaste metoderna för datainsamling i en fallstudie, eftersom de ofta tenderar vara halvt 
styrda samtal snarare än strikt strukturerade utfrågningar. Detta tillåter en flexibel 
datainsamling där intervjupersoner får utrymme att berätta det de vill (Bryman, 2011: 412). 
Syftet med den här studien är att få höra hur behovet och intresset för samverkan formuleras 
från både regionalt och kommunalt håll, varpå intervjuer är en lämplig metod för att 
djupgående studera hur aktörer i länet faktiskt pratar om ämnet ifråga. 
 
Hur dagordningen för samtalet ser ut beror på vilken stil som forskaren väljer för intervjun. I 
den här studien har det valts att göra semi-strukturerade intervjuer. Det innebär att forskaren 
har en mall med ungefärliga teman som ska beröras, en så kallad intervjuguide, där 
informanten fortfarande får stor frihet att prata fritt utifrån guiden (Bryman, 2011: 415). 
Semi-strukturerade intervjuer anses vara ett lämpligt val eftersom forskningen handlar om att 
ta reda på hur tjänstemän i olika perspektiv formulerar behov och intressen. Intervjuerna har 
utformats som personliga intervjuer, det vill säga mellan forskaren och en informant (till 
skillnad från gruppintervjuer där flera informanter deltar samtidigt). Detta har valts på grund 
av att det dels är lättare att arrangera (ibid: 463), dels för att olika informanter och deltagare 
inte ska påverka varandras åsikter och berättelser i datainsamlingen. Intervjuerna har bestått 
av personliga möten, eller telefonintervjuer i de fall då det inte fanns möjlighet till personliga 
möten. Fördelen med att göra intervjuer genom personliga möten är att det tillåter forskaren 
att på ett större djup förstå en informants berättelser även genom icke-verbala uttryck, såsom 
kroppsspråk och ansiktsuttryck (Savin-Baden & Howell Major, 2013: 361). Möjligheten till 
detta försvinner vid telefonintervjuer. Däremot har telefonintervjuer fördelen att vara 
tidseffektiva till skillnad från personliga möten som kräver att både forskare och informant 
ska transportera sig till en viss plats (ibid: 362).    
 
En nackdel med intervjuer, oavsett om de sker via personliga möten eller över telefon, är den 
så kallade intervjuareffekten. Det innebär att informanten, utifrån hur denne uppfattar 
forskaren, ger olika svar och olika mycket information. Det kan bero på olika faktorer i 
forskarens identitet och hur dessa kan komma att påverka informanten (Denscombe, 2009: 
245, 268-269). Både forskare och informanter har preferenser och förutfattade meningar som 
kan komma att påverka relationen och tilliten under en intervju. Det är därför viktigt att 
forskaren i form av intervjuare håller sig så neutral som möjligt (ibid). ). I den här studien 
finns det en möjlig etisk konflikt som skulle kunna leda till obekvämlighet och förutfattade 
meningar, nämligen att jag [forskaren] också är deltidsanställd på Region Blekinge. Således 
blir jag [forskaren] en del av aktörerna som studeras i det här fallet. För att minimera risken 
för konflikter och undvika förutfattade meningar i intervjuerna har jag [forskaren] varit 
noggrann med att tydliggöra för informanterna om att uppsatsen skrivs som ett självständigt 
arbete och inte under inflytande av min arbetsgivare. Likaså har jag [forskaren] haft den här 
medvetenheten när analysen har genomförts, för att undvika förutfattade meningar i det 
resultat som framkom. 
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För att få informanterna att känna sig bekväma att berätta om sina perspektiv har också 
transkriberingarna av ljudinspelningarna anonymiserats när de redovisas i uppsatsen. 
Ljudupptagningar av intervjuerna har gjorts, eftersom det anses vara ett bra tillvägagångssätt 
att i efterhand konstruera det av intervjun som forskaren kanske inte minns annars. Det är en 
vanlig upplevelse bland intervjuare att inte kunna lyssna intresserat, producera läsbara 
anteckningar och samtidigt lägga allting på minnet (Ryen, 2004: 56). Därmed kan det också 
vara bra att spela in intervjun, vilket då också tillåter en transkribering. En vanlig nackdel 
med ljudinspelning är att informanterna känner oro eller självmedvetenhet över att deras svar 
kommer att sparas (Bryman, 2011: 428). I den här studien har en sådan oro försökt 
förebyggas genom att informanterna informerades om inspelning och även censurering av 
personuppgifter i god tid. Ifråga om anonymisering bör forskaren också ta ställning till om 
det verkligen går att fullt ut garantera informanternas anonymitet. Namn, arbetsplats och 
andra direkt utlämnande uppgifter kan i många fall uteslutas, men det finns också en gräns för 
hur mycket som kan anonymiseras utan att data blir påverkad. Det finns alltså en risk att 
informanterna ändå kan bli utpekade. I den här studien har informanterna informerats om att 
just namn, arbetsplats och direkt utlämnande uppgifter är vad som garanterat kan 
anonymiseras, och sedan har de fått ta ställning till om de ville ställa upp på intervju eller ej. 
Samtliga, vid det här tillfället, tillfrågade informanter tackade ja.  
 
Validiteten i intervjuer bör också lyftas för diskussion. Eftersom intervjuer ofta bygger på 
informanters uppfattningar och erfarenheter finns det inget sätt att absolut verifiera vad som 
sägs (Denscombe, 2009: 265). Det finns en risk att informanterna delger den information som 
de tror att forskaren är ute efter eller att de försöker framställa sig själva på ett bättre sätt, 
snarare än faktiskt delge ärlig information (Savin-Baden & Howell Major, 2013: 371). 
Bryman (2011: 351-354) argumenterar dock för att validitet i stor utsträckning handlar om 
mätning, vilket inte är ett primärt intresse i kvalitativ forskning och således medför att 
validitet ändå inte har någon större betydelse. Istället föreslås alternativa kriterier för att 
bedöma kvalitativ forskning i form av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmerbarhet. Ett sätt att mäta dessa kriterier är genom triangulering, det vill säga en 
metodkombination. På så vis blir det möjligt att kontrollera insamlade intervjudata mot andra 
källor som dokument och skrifter för att se att data överensstämmer (ibid).  
 
Vidare är det viktigt att inför intervjubaserad forskning att noggrant välja informanter. 
Eftersom intervjuer är en tidskrävande process är det nödvändigt att göra ett urval och ringa 
in undersökningspersoner. En bra utgångspunkt i detta är att välja ut den miljö som 
forskningen fokuserar på (Ryen, 2004: 73). I den här studien har sex organisationer valts ut; 
Region Blekinge, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborg 
kommun och Olofströms kommun. Det är alltså det regionalt utvecklingsansvariga organet 
och samtliga kommuner i länet. Till följd av att länet är så pass litet kan representanter från 
samtliga kommuner delta i forskningen, trots att uppsatsen har en snäv tidsram. Däremot har 
ett striktare urval av intervjupersoner behövt göras, för att datamaterialet ska hinnas med att 
transkriberas, bearbetas och analyseras. Det ska påpekas att perspektiv från Olofströms 
kommun inte kan presenteras i den empiri som framkommit i intervjuerna, eftersom samtliga 
kontaktade tjänstepersoner och politiker i Olofström valde att inte svara eller att neka direkt. 
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Alla andra kommuner, och även regionen, finns representerade i studien. Deltagarantalet såg 
emellertid annorlunda ut bland de kommunerna. I ett par kommuner var det flera stycken som 
kunde tänka sig att ställa upp på intervju, i ett par stycken var det endast en person. Aktörerna 
blir således något olika representerade, men antalet informanter skiljer sig ändå inte så pass 
mycket att utfallet bör bli påverkat. Totalt gjordes åtta intervjuer för den här studien. 
 
För att välja informanter till studien har det gjorts en kombination av målinriktat urval och 
teoretiskt urval. Det målinriktade urvalet är en strategisk urvalsmetod som innebär att 
informanterna har valts till följd av deras relevans för forskningsfrågorna, och det teoretiska 
urvalet är en metod för att välja informanter med hjälp av teoretiska kategorier (Bryman, 
2011:434). I den här studien valdes först organisationerna som presenteras längre upp ut som 
ett målinriktat urval, eftersom de anses vara relevanta för frågeställningen. Därefter valdes 
tjänstepersoner inom fysisk planering samt verkställande politiker ut, eftersom det är de två 
teoretiska kategorier som huvudsakligen återfinns i studiens teoretiska ramverk och 
forskningsöversikt. Huvudsyftet med intervjuerna är att få intervjupersonens unika perspektiv 
på saker och ting (Ryen, 2004: 77). Informanterna i den här studien har därför valts ut 
eftersom de i sina positioner anses ha hög relevans för ämnet. En viss blandning ifråga om 
arbetsområde har försökt skapas, det vill säga att politiker med olika partitillhörigheter och 
politiska positioner samt tjänstepersoner med olika arbetsuppgifter och utbildningar har valts. 
Detta för att dels få ett bredare urval och en bättre representativitet, dels för att underlätta 
anonymiteten hos informanterna. 
 
Dokumentstudier 
Den andra metoden som har valts för datainsamling i den här uppsatsen är dokumentstudier. 
Till skillnad från intervjuer, där forskaren är intresserad av vad som uttrycks muntligt, är 
forskaren vid dokumentstudier intresserad av vad som uttrycks skriftligt. Dokument kan 
tillåta en forskare att ta del av djup och läsbar information i olika forskningskontexter (Savin-
Baden & Howell Major, 2013: 403).  
 
Vad är ett dokument då? Ett dokument kan beskrivas som ett slags protokoll över händelser 
som har tagit form i till exempel fotografi eller skrift. Dokument kan sägas vara konstruerade 
i särskilda kontexter, av särskilda personer, med särskilda syften och med konsekvenser - 
avsiktliga eller oavsiktliga (Savin-Baden & Howell Major, 2013: 404). I den här studien är 
det skriftliga dokument som har studerats, alltså texter. 
 
Den stora fördelen med skriftliga källor är att de generellt är enkla och åtkomliga för 
forskaren, som endast behöver vända sig till ett bibliotek eller söka på Internet för att nå 
informationen hen söker (Denscombe, 2009: 299). Till skillnad från andra sorters källor är 
dokuments innehåll dessutom oftast beständigt, det vill säga att den information som delges i 
dokumenten inte kommer att ändras. Informationen som formuleras i text sparas (ibid: 316), 
och kan därför ge en annan bild till forskaren än vad till exempel information från intervjuer 
ger. Det finns dock även några risker med dokument som forskaren bör ta i beaktning. 
Dokument kan innehålla faktafel och dessutom vara partiska (Yin, 2014: 107). Det är således 
viktigt att veta att inget dokument är helt och hållet objektivt. Dokument innehåller ingen 
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objektiv “sanning” om verkligheten, utan har alltid skrivits i ett specifikt syfte och för en 
specifik publik. Det blir särskilt viktigt med en konstruktivistisk utgångspunkt, eftersom det 
då inte kan finnas en objektiv sanning. Därför bör forskaren alltid vara vaksam vid 
dokumentstudier och försöka ha i åtanke vilka mål och syften upphovspersonen till 
dokumenten kan ha haft (Yin, 2014: 108).  
 
Det finns också tillvägagångssätt att pröva skriftliga källors validitet. Enligt Bryman (2011: 
489) bör skriftliga källor utvärderas utifrån fyra olika kriterier; autenticitet, trovärdighet, 
representativitet och meningsfullhet. Det handlar om att utvärdera dokumentets ursprung - är 
det äkta eller finns det risk att det har förfalskats eller omskrivits? Hur ser trovärdigheten i 
dokumentet ut, det vill säga i vilket syfte skrevs dokumentet och vem är upphovsperson till 
det? Forskaren bör ta ställning till om upphovspersonen bakom ett dokument kan ha en viss 
åsikt som har påverkat innehållet. För representativitet och innebörd bör forskaren se över 
huruvida dokumentet är typiskt för sitt slag, ifall det representerar en typisk enhet av den 
händelse som skildras, samt ifall innebörden är tydlig eller om det finns undermeningar och 
innehåll som behöver läsas mellan raderna (ibid). Tar forskaren ställning till frågor som dessa 
när denne utvärderar dokumentet finns det en stor chans att finna lämpliga dokument till en 
studie.  
 
Eftersom det finns ett stort antal dokument av olika sorter och dessa inte alltid är trovärdiga 
till följd av faktafel och subjektiva åsikter (Yin, 2014: 107; Bryman, 2011: 497), har 
offentliga handlingar valts ut för dokumentstudier i det här fallet, i syftet att stärka 
trovärdigheten och därmed också validiteten i forskningsresultatet. De offentliga 
handlingarna som har valts ut består specifikt av varje kommuns översiktsplan, eller 
samrådsversion av dessa ifall kommunerna är inne i en aktualiseringsperiod, samt den 
regionala utvecklingsstrategin. Eftersom samtliga dokument är offentliga handlingar kan de 
bedömas valida utifrån de fyra kriterierna som presenterades ovan. Dokumenten är äkta och 
speglar kommunernas utvecklingsmål, de är inte påverkade av upphovsmännens personliga 
åsikter utan i sådant fall bara av den expertis som dessa innehar. Innebörden i dokumenten är 
tydlig, men i dokumentanalysen har det för säkerhets skull också letats efter underliggande 
meningar. Som Yin (2014: 108) beskriver och som har nämnts tidigare har alla dokument ett 
syfte, och både kommunala översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin har som 
syfte att lyfta kommunens respektive länets positiva sidor och utvecklingsmöjligheter. Det 
kan således finnas ett marknadsföringsperspektiv i dokumenten som inte ska förbises i 
studien. Även om dokumenten inte är påverkade av upphovsmännens personliga åsikter, så är 
det en normativ representation av vad organisationernas politiska viljor, eftersom det är 
politiskt antagna dokument. 
 
Fler dokument från både kommunalt och regionalt perspektiv hade kunnat inkluderas i 
urvalet, men till följd av den snäva tidsramen för uppsatsen valdes detta eftersom de anses 
vara mest övergripande och representativa för sitt upphovsorgan.  
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Kvalitativ innehållsanalys 
För att analysera insamlade data från intervjuer och dokumentstudier har det valts att göra en 
innehållsanalys. Det är en metod som lämpar sig för studier där forskaren söker efter 
bakomliggande teman och meningar i det material som analyseras (Bryman: 2011: 505). En 
kvalitativ innehållsanalys bedöms även särskilt lämplig för forskning om organisatoriska 
processer och utfall, eftersom det är fenomen som kräver en sensibel och djupgående 
förståelse (Kolbacher, 2006). Eftersom all data i den här studien består av skriven text, i form 
av dokument och intervjutranskriberingar, och fenomenet som undersöks handlar om 
organisatoriska processer anses kvalitativ innehållsanalys vara en lämplig metod för 
ändamålet.  
 
Processen för att analysera kvalitativa data kan skilja sig åt i utförande, men utgår oftast från 
fem steg; förberedelse av data till exempel genom transkribering av intervjuer, förtrogenhet 
med data där forskaren läser och läser om data för att bilda sig en djup förståelse för 
materialet, tolkning av data, verifiering av data samt presentation av data (Denscombe, 2009: 
369-387). För att skapa en djup förståelse och därmed förtrogenhet med data bör forskaren 
även läsa mellan raderna för att försöka finna eventuella underförstådda betydelser som är av 
vikt, samt leta efter sådant som förväntas existera men som inte dök upp. Forskaren kan här 
börja identifiera koder som anses lämpliga att använda. Dessa koder är ett sätt att märka eller 
kategorisera rådata, vilket kan bestå av sådant som namn, initialer eller siffror, och står sedan 
i fokus i nästa steg av analysprocessen, då det är dags att tolka dessa koder. Detta görs genom 
att kategorisera koderna och identifiera teman och samband bland dem, för att på så vis skapa 
en förståelse för de mönster och sammanhang som kan hjälpa forskaren att sedan dra 
slutsatser (ibid: 373-374; Savin-Baden & Howell Major, 2013: 426-427). I den här studien 
förekommer dessa koder som ett antal ord och begrepp som dök upp kontinuerligt under 
intervjuerna, och det är också utifrån dessa begrepp som empirin senare kommer att 
presenteras. Begreppen lyder följande; strukturbildsarbetet, sakfrågor, havsplanering, 
kommunkonkurrens samt regional fysisk planering. 
 
Det finns emellertid en risk med kvalitativ innehållsanalys som bör beaktas. Kvalitativa 
forskare är benägna att lyfta fram stora mängder deskriptiva detaljer i sina analyser, och det 
finns en risk att forskaren blir allt för indragen i detaljbeskrivningar för att på så vis förlora 
fokus och själva kontexten (Bryman, 2011: 363). När den skrivna texten kodas och 
kategoriseras kan det hända att de plockas ur sin kontext på ett sådant sätt att innebörden 
förändras, eftersom kontexten är väsentlig i kvalitativa data (Denscombe, 2009: 399-400). 
Detaljerade beskrivningar är dock viktiga för att beskriva en kontext, varpå forskare 
rekommenderar täta beskrivningar (“thick descriptions”) av situationer (Bryman, 2011: 363). 
Det är därför viktigt att forskaren är medveten om balansen mellan nödvändiga och 
överflödiga detaljbeskrivningar. 

4.3 Analytiskt ramverk - The Governance Analytical Framework (GAF) 

För att koppla samman metoderna till det teoretiska ramverket har ett analytiskt ramverk 
kallat The Governance Analytical Framework (GAF) valts ut. GAF kallas, direkt översatt 
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från vederbörande artikel, för en “praktisk metodologi för att undersöka 
governanceprocesser” (Hufty, 2011b: 403). Eftersom ramverket är konstruerat ut 
governanceteori kan det ifrågasättas varför det inte presenteras under uppsatsens teoretiska 
ramverk. Som forskare finns det en medvetenhet kring detta, men ramverket är tänkt att 
användas som ett praktiskt tillvägagångssätt för analys och därför presenteras det just i 
metodkapitlet som ett sätt för operationalisering. Den teoretiska grunden som ramverket 
bygger på är redan presenterad i teorikapitlet, men eftersom ramverket är skapat för att 
analysera governanceprocesser och har använts just på det sättet i den här studien får 
resterande delar av det presenteras här i metodkapitlet.  
 
Bakgrunden till ramverket är att man såg ett problem i governance-debatten; att det saknas en 
tydlighet på den konceptuella nivån av governance och att det finns en förvirring i hur 
governance kan användas rent praktiskt (Hufty, 2011b: 403). Uppsatsens studerade 
problemområde handlar om det uppfattade behovet av ökad samverkan och mer governance. 
Problematiken med governance, i den tolkning som görs i den här studien, ligger i att det inte 
får finnas en dominerande aktör eftersom det går emot det grundläggande konceptet. Enligt 
maktteori uppstår dock konstellationer med styrande aktörer (maktutövning) i de flesta fall, 
och det är därför det blir intressant att undersöka dessa behov av samordning. Som 
presenterats i inledningskapitlet, vem har behov av en ökad samordning och handlar dessa 
behov om samverkan eller om styrning?  
 
Det blir således nödvändigt att undersöka huruvida aktörsgruppernas syn på ökad 
samordning, dels vad de vill uppnå och dels vad som faktiskt uppnås, kan förklaras genom 
governance. Detta görs med GAF. Det är ett ramverk framtaget som ett metodologiskt 
verktyg i syftet att kunna granska governanceprocesser för att undersöka huruvida de faktiskt 
är governance eller någonting annat (Hufty, 2007: 7). Ramverket bygger på fem kriterier, 
vilka presenteras nedan: 
 
Problem  
Det första steget i en governanceprocess är att tydligt förstå och identifiera problem. Problem 
ska kunna de- eller rekonstrueras, och bygger då på en grundläggande tanke om de från 
början är socialt konstruerade. Trots att det finns hårda, vetenskapliga fakta (till exempel att 
“det släpps ut stora mängder avgaser”) representeras det genom problem på en socialt 
framlagd nivå (“utsläppen kommer att påverka miljön så att framtida generationer får svårt att 
klara sig”). Därför är nästa grundläggande tanke att problem kan te sig olika för olika aktörer 
i en governanceprocess. Vad en aktör prioriterar kanske inte spelar någon roll för en annan 
aktör. Vad som uppfattas som problem av en aktör kan till och ses som positivt av nästa 
aktör. Aktörer ser på situationer utifrån sina specifika kontexter och erfarenheter. Därmed 
kommer de också försöka framföra sitt perspektiv på två olika aspekter; både på problemets 
underliggande natur och på de riktlinjer som sätts för beslutsprocessen, det vill säga att de 
utifrån sina kontexter kommer att försöka påverka vem som får inkluderas i processen och 
med vilken status (Hufty, 2011b: 408). Här uppstår alltså en metagovernance-process, vilket 
har beskrivits i studiens teoretiska ramverk, som riskerar att slå över i en maktkamp istället. 
När forskaren analyserar en governanceprocess utifrån ramverket är det således även viktigt 
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att denne tar ställning till vilken förståelse av problemet som finns, det vill säga vilken aktörs 
tolkning av problemet som ska accepteras (ibid). 
 
Sociala normer 
Efter att ha klargjort identifierade problem måste forskaren också förstå de sociala normer 
som finns i governancenätverket. De sociala normerna inkluderar först nivån på 
governanceprocessen, alltså riktlinjerna för hur processen ska gå till, och sedan nivån för 
metagovernance, det vill säga reglerna som bestämmer hur riktlinjerna för 
governanceprocessen ska inrättas. Sociala normer existerar i alla samhällssituationer och kan 
beskrivas som kollektiva värden och uppfattningar för vad som är lämpligt beteende i olika 
situationer. De uppkommer ur gemensamt fattade beslut och styr hur aktörer beter sig, 
samtidigt som de justeras genom kollektiva handlingar. Sociala normer kan vara formella, 
informella, lagstadgade, icke-uttalade. Olika normer kan konkurrera med varandra, eftersom 
de kan existera samtidigt och överlappa varandra över tid. Den sortens normativa pluralism 
riskerar bidra till större konflikter mellan aktörer i ett nätverk och det är därför viktigt att 
aktörer i en governanceprocess får uttrycka sina normativa perspektiv på centrala problem 
och på vem som ska tilldelas legitimiteten att formulera de centrala problemen. Normer är 
väsentliga i sammanhanget, eftersom de riskerar att ge upphov till konflikter mellan aktörer i 
nätverken och därmed leda till maktkamper (Hufty, 2011b: 410). 
 
Sociala normer kan särskiljas i tre övergripande kategorier. Den första handlar om 
metanormer, vilket kan ses som en rad principer vilka styr värden i samhället. Det kan vara 
principer som hållbar utveckling, jämställdhet och medborgardeltagande. Den andra 
kategorin är konstitutionsnormer, det vill säga organisatoriska principer som formar hur 
processer och handlingar får gå till. Det kan till exempel vara handlingsplaner och policys 
som påverkar hur aktören identifierar sig och beter sig i sin arbetsroll. Den tredje och sista 
kategorin är en slags reglerande normer, vilka begränsar vad som anses vara lämpligt 
beteende. De definierar vad som är lämpligt eller olämpligt beteende och indikerar vad varje 
aktör måste/inte måste göra (Hufty, 2011b: 410).  
 
Aktörer 
Som tidigare presenterat i teorikapitlet bygger governanceprocesser på aktörer. Likaså är 
aktörer en central komponent i den här studien eftersom det är deras behov som granskas. 
Både problem och sociala normer, som precis har beskrivits som komponenter i det 
analytiska ramverket, konstrueras och dekonstrueras i relationer mellan olika aktörer när 
dessa interagerar, samtalar och fattar beslut sinsemellan. Baserat på aktörernas bakgrunder, 
positioner, erfarenheter, tankar och idéer kan både problem och sociala normer formuleras 
olika (Hufty, 2011b: 411).  
 
Det första steget för forskaren är att identifiera och beskriva vilka aktörerna är. En väsentlig 
del i detta analytiska ramverk är att alla aktörer som är relevanta för studien ska identifieras 
och beskrivas utan föreliggande fördomar, oavsett om det är aktörer med formell eller 
informell status i nätverket (Hufty, 2011b: 411).  
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Det andra steget är baserat på en idé om att alla aktörer inte har samma möjlighet till 
inflytande i en governanceprocess (Hufty, 2011b: 411). Om governanceteori ska dras till sin 
absoluta spets kan det inte finnas styrande aktörer i ett governancenätverk, men enligt 
Foucault existerar maktkonstellationer överallt och som också diskuterat i teorikapitlet finns 
det forskning som beskriver hur ett nätverk trots allt inte kan existera i praktiken utan att 
någon slags auktoritativa värden också uppstår (Pierre i Hedlund & Montin, 2009: 48-50).  
Eftersom självorganiserade nätverk kontinuerligt uppstår i praktiken, får dessa även kunna 
antas existera även om det finns auktoritativa värden som påverkar. Aktörer organiserar sig i 
nätverk hela tiden i verkligenheten. Däremot blir det möjligt att ifrågasätta hur mycket av 
dessa nätverk som kan förklaras med governanceteori, eftersom olika auktoritativa värden 
också kan medföra olika konstruerade behov och intressen, som skapar konflikter och hinder 
i en governanceprocess.  
 
Till följd av detta är det forskarens uppgift att utvärdera olika aktörers inflytande i en 
governanceprocess. Det görs genom att titta på ett par viktiga aspekter; vilka kapital som en 
aktör kan tillföra governanceprocessen och vilken position detta ger aktören i nätverket, samt 
hur aktören interagerar med andra i nätverket. Kapitalet ifråga behöver inte endast vara 
ekonomiskt sådant, det kan likväl bestå av till exempel kompetens eller kunskap. I den här 
studien studeras symboliskt kapital, det vill säga kapitel som innebär mandat och legitimitet 
att driva en process. Det är också väsentligt att granska både den objektiva och den subjektiva 
dimensionen av detta; vad aktören faktiskt kan tillföra processen, och vad andra upplever att 
denne kan tillföra. Genom att titta på dessa aspekter kan aktörerna sedan kategoriseras som 
antingen strategiska, relevanta eller sekundära. Strategiska aktörer har tillräckliga 
maktresurser för att på något vis kunna hindra eller störa governanceprocessen och hur denna 
får gå till. Relevanta aktörer utgör en del av aktör-strukturen och skulle kunna ses som 
strategiska, men väljer att inte använda sina resurser för att ändra på processen. De domineras 
inte heller av andra aktörer. Sekundära aktörer har inte tillräckligt med resurser för att kunna 
ändra på hur governanceprocessen går till (Hufty, 2011b: 412).  
 
Knutpunkter 
När aktörer interagerar med varandra uppstår knutpunkter. Det kan ske genom fysiska möten 
- eller till exempel över telefon och internet - när problem, aktörer och processer 
sammanstrålar, när beslut fattas, avtal genomförs och sociala normer uppstår. Det är viktigt 
att i GAF granska dessa knutpunkter och särskilja på vad som är formellt och vad som är 
informellt, för att kunna analysera hur de ingår i strukturen för en beslutsprocess. Till följd av 
att ge dessa knutpunkter och deras inbördes relationer en karaktär samt identifiera vilken 
effekt de har på det centrala problemet, blir det också möjligt att utvärdera huruvida 
knutpunkterna är gynnsamma eller icke-gynnsamma för en beslutsprocess (Hufty, 2011b: 
413). 
 
Processer 
Det sista kriteriet i Governance Analytical Framework handlar om processer. Processer är 
resultatet av att aktörer interagerar med varandra över tid i olika knutpunkter. I enklaste fall 
är en process linjär; den har en början, där studiens ursprungliga problem formuleras, och ett 
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slut där ett beslut tas som löser problemet (Hufty, 2011b: 414). Detta illustreras till exempel i 
figuren nedan, där fyra aktörer (A, B, C, D) träffas tre gånger under en beslutsprocess (T0, T1, 
T2): 
 

 
Figur 1. Illustration av en linjär process (Hufty, 2011b: 414). 

 
En governanceprocess är dock sällan linjär i praktiken. Figuren ovan visar en idealisk bild av 
processen, och är kanske mer representativ för ett beslut som tas i en traditionell 
governmentprocess där problemet formuleras, förslag på lösningar presenteras, och ett beslut 
fattas genom till exempel majoritetsröstning. Även dessa processer innefattar ofta komplexa 
interaktioner och diskussioner över tid, men är ändå mer linjära än en governanceprocess. 
Governanceprocessen innefattar varierande antal aktörer vid olika tillfällen över tid, och en 
konsensusbetonad tankegång där alla ska komma överens vilket också medför större 
utrymme för olika perspektiv, visioner, idéer, konflikter och argumentationer. Oavsett hur 
processen ser ut är det en god idé för forskaren att börja granska knutpunkter för att försöka 
förstå hur processen går till (Hufty, 2011b: 414-415).  
 
Ett exempel på hur processer sällan är rakt linjära visas i illustrationen nedan: 

 
Figur 2. Illustration av en icke-linjär process (Hufty, 2011b: 415). 

 
För att ta ett enkelt exempel kan man tänka sig att en fackförening ska förhandla fram högre 
löner inom en viss industri. I den första figuren som presenterades kan man tänka sig att A: 
fackföreningen, B: industrin ifråga, C: ledningen och D: en förhandlare, träffas för att 
diskutera frågan i en linjär process. I verkligheten är det oftast inte så enkelt, vilken figur 2 
försöker illustrera. Fackföreningens representant(er) har kanske blivit utsedd av flera andra 
fackföreningar (A1, A2 och A3) som tillsammans har arbetat fram ett gemensamt 
ställningstagande inför förhandlingsprocessen. Dessa fackföreningar kanske i sin tur 
representerar ett antal olika industrier (A11, A12… A15) som också har gemensamma 
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ställningstagande. Ifall alla dessa aktörer ska interagera och involveras i processen uppstår ett 
antal olika knutpunkter, som i sin tur leder till en relativt icke-linjär governanceprocess 
(Hufty, 2011b: 415).  

4.4 Praktiskt tillvägagångssätt - hur ska ramverket appliceras i studien? 

Av det analytiska ramverket framgår det att det intressanta att studera i governance är hur 
aktörer relaterar till och interagerar med varandra, hur de formulerar problem och normer, 
samt hur allt detta i sin tur skapar själva processen. Det framkommer att ett grundläggande 
kriterium för att kunna använda GAF är att det finns ett relativt konkret problem att studera, 
främst för att kunna analysera och beskriva en governanceprocess (Hufty, 2011b: 416).  
 
Det är därför vad som har valts att göra i den här studien. För att ta reda på hur behoven kring 
ökad samordning formuleras av regionala respektive kommunala aktörer så har det ansetts 
lämpligt att undersöka just processen, närmare bestämt hur aktörerna ifråga föreställer sig hur 
de vill att en samordnad process ska se ut samt hur den faktiskt ser ut. Då blir det möjligt att 
applicera det analytiska ramverket på vad som sägs i intervjuer och vad som skrivs i utvalda 
dokument. Genom att titta på de fem komponenterna som utgör ramverket blir det också 
möjligt att analysera och beskriva processen utifrån det teoretiska ramverket för huruvida den 
uppfyller kriterier för governance, om det snarare handlar om en maktkamp, eller om det 
finns nyanser av de båda perspektiven. Som det diskuteras i teorikapitlet kan governanceteori 
och maktteori tolkas som två motparter och som någon slags komplement till varandra i hur 
de kan användas för analysen; det vill säga att governance inte kan drivas effektivt i större 
utsträckning om det finns maktkonstellationer som opererar, eftersom maktutövning kan 
komma att motarbeta governance, åtminstone gällande de definitioner av begreppen som 
används i den här studien. Om governancestyrning inte tycks fungera i fallet blir det därför 
intressant att analysera maktkonstellationer för att undersöka hur dessa opererar. Just därför 
kommer dessa teoretiska perspektiv, med hjälp av det nu presenterade analytiska ramverket 
(GAF), att appliceras på empirin för att granska om samverkan i Blekinge kan förklaras med 
governance, makt eller delar av de båda perspektiven.  
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5. Empiri 
I det här kapitlet kommer den insamlade empirin att presenteras. Materialet kommer från 
genomförda och transkriberade intervjuer samt från kommunernas översiktsplaner och den 
regionala utvecklingsstrategin. Vad som presenteras är sammanfattade beskrivningar av den 
kvalitativa innehållsanalys som har gjorts på det empiriska materialet. Det kommer att följa 
de ämnen som samtliga informanter diskuterade och som också utgjorde koderna i den 
kvalitativa innehållsanalysen; strukturbildsarbetet, samverkan i sakfrågor, havsplanering, 
kommunkonkurrens och regional fysisk planering. En kortare fallbeskrivning av de olika 
aktörerna har också inkluderats. 
 
5.1 Region Blekinge och länet Blekinge 
År 2001 bildades, enligt överenskommelse mellan landstinget och länets kommuner, 
kommunalförbundet Region Blekinge. De är länets regionala utvecklings- och 
tillväxtansvariga organ och arbetar på uppdrag från sina medlemmar, samt på uppdrag från 
staten som regionalt tillväxtansvarigt organ vilket bland annat innebär att de är ansvariga för 
att ta fram länets regionala utvecklingsstrategi (Region Blekinge, 2014: 1; IPR6; 1PR8). Som 
organisation är regionen politiskt styrda, med en regionstyrelse som högsta beslutsfattande 
organ. Under regionstyrelsen finns två nämnder, kultur- och fritidsnämnden och 
trafiknämnden, vilka bereder ärenden och fattar beslut enligt reglemente. Region Blekinges 
tjänstemannaorganisation är uppdelad i tre verksamhetsområden; trafik, kultur och fritid, 
samt regional utveckling. Här finns även funktioner som kommunikation och kansli direkt 
under regiondirektören (Region Blekinge, 2017: 5). År 2012 blev Region Blekinge även 
regional kollektivtrafikmyndighet och har därför Blekingetrafiken i sitt 
trafikverksamhetsområde (Region Blekinge, 2014: 1).  
 
Förordningen för regionalt tillväxtarbete fastslår att varje regionalt tillväxtansvarigt organ ska 
ta fram en regional utvecklingsstrategi samt samordna insatser för att genomföra strategin. I 
Blekinge har regionen tagit fram Attraktiva Blekinge - Blekingestrategin 2014-2020. 
Strategin antogs 2013 och håller i skrivande stund på att aktualiseras och revideras. 
Övergripande kan strategin beskrivas innehålla fyra delområden - bilden av attraktiva 
Blekinge, livskvalitet, arbetsliv och tillgänglighet - samt en rad horisontella perspektiv som 
hållbarhet, jämställdhet, internationalisering och samverkan (Region Blekinge, 2013: 12-15). 
En av orsakerna till revideringen av den regionala utvecklingsstrategin är bildandet av en 
regionkommun 2019. Efter att landstinget formellt ansökte om att få ta över det regionala 
utvecklingsansvaret fattades det beslut om att dessa ska slås samman med Region Blekinge 
varpå de från 2019 bildar en regionkommun tillsammans (Region Blekinge, 2017: 4; IPR6).  
 
Geografiskt överensstämmer regionen med länet Blekinge. Länet Blekinge är landets näst 
minsta och har fem kommuner; Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström. 
Totalt bor det cirka 159 000 invånare i länet (Region Blekinge, 2014: 1; IPR6). Kommunerna 
förvaltar den fysiska planeringen med respektive planeringsorganisation. Kommunerna ligger 
även, inom översiktsplaneringen, olika i tid. Till exempel ska Ronneby snart anta sin nya 
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översiktsplan, Karlshamn gjorde om sin förra året, Karlskrona är precis i uppstarten av att 
göra en ny plan och Sölvesborg är också på gång med en ny plan (IPK1; IPK2; IPK4; IPK7).   
 

 
Figur 3. Karta över kommunerna i Blekinge. Grundkarta: Region Blekinge, 2018. 

5.2 Strukturbildsarbetet och samverkan idag 
Under 2014-2015 påbörjades ett projekt som kallas för Strukturbild och som handlar om att 
få in ett regionalt perspektiv i samhällsplaneringen. Region Blekinge är den aktör som 
startade upp projektet efter att ha sett en utlysning som Tillväxtverket och Boverket 
annonserade ut (IPR6). Den första delen av projektet resulterade i ett slutseminarium och en 
slutrapport med ett antal regionala kartor att använda som kunskapsunderlag, och den andra 
delen av arbetet, Strukturbild Blekinge 2.0, bedrivs i skrivande stund (IPR8). Eftersom det 
uttalade syftet med arbetet är just att skapa samverkan mellan aktörer i länet ombads 
informanterna beskriva arbetet i intervjuerna. På Region Blekinge beskrivs 
strukturbildsarbetet ha uppstått ur ett behov, där man såg att det behövdes en tidigare dialog 
mellan olika aktörer och en bredare samhällsplanering än att bara planera i respektive 
sakfrågor som till exempel infrastruktur eller bostäder (IPR6). Strukturbildarbetet beskrivs 
också från regionens håll som ett sätt att öka den gemensamma kunskapsbasen, plocka fram 
gemensamma strategier och regionala kartor vilka varje aktör sedan kan ha med sig i sin egna 
planeringsprocess för att på vis få med sig det regionala perspektivet, någonting som 
informanterna på Region Blekinge menar är nödvändigt i kommunernas arbete eftersom det 
påverkar hela planeringsarbetet (IPR6; IPR8).  
 
Hur bedrivs arbetet då? Enligt regionen är det idag en projektorganisation som hålls ihop av 
Region Blekinge, men arbetet i stort drivs av samtliga berörda aktörer inom 
samhällsplanering (IPR8). Strukturbildsarbetet ses från regionalt håll inte som en “quick-fix” 
eller ens som ett tidsbegränsat projekt, utan som ett forum för alla aktörer i länet att hålla en 
stadigvarande dialog om olika planeringsprojekt och processer. I forumet, som regionen 
beskriver att de inte styr utan som styrs av alla aktörer tillsammans, ska alla kunna lyfta in 
olika ämnen och sakfrågor för att skapa en dialogplattform samt få till en bredare 
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samhällsplanering och ett regionalt perspektiv (IPR6). De kommunala tjänstepersonerna och 
politikerna ombads också berätta om strukturbildsarbetet, vilket gav olika svar. Svaren 
avviker även från hur regionen beskriver arbetet. Det framkom till exempel beskrivningar av 
hur Region Blekinge och även Länsstyrelsen tillsammans tog initiativ till att bedriva 
strukturbildsarbetet, och att dessa är ensamt ansvariga om att driva projektet. Kommunerna 
bjuds in till att delta i workshops och träffar som externa gäster, men arbetet i sig är ett 
projekt hos den regionala aktören (IPK2; IPK3; IPK7). Ett annat svar som framkom var att 
man inte kunde berätta någonting alls om strukturbildsarbetet, eftersom man inte hade någon 
kännedom och kunskap kring det (IPK1). Det framkom även att det var svårt att beskriva och 
berätta om strukturbildsarbetet eftersom det generellt inte har funnits så mycket samverkan i 
Blekinge och att regionen har varit relativt osynliga. Eftersom regionen inte anses ha haft 
någon större roll i den fysiska planeringen så har de inte heller synts så mycket i länet (IPK7; 
IPK3). Enligt vad de kommunala tjänstepersonerna och politikerna vet om 
strukturbildsarbetet så beskrevs det antingen som ett samarbete mellan regionen och 
länsstyrelsen, eller som ett initiativ från enbart regionen där kommunerna emellanåt bjuds in 
till att delta. Bland annat beskrev man det som att initiativet “alldeles säkert” har diskuterats 
mellan politikerna i Region Blekinge och även mellan politiker och tjänstemän där, men att 
det inte har förankrats på samma sätt ute i kommunerna (IPK5). Av regionen beskrivs det 
som att frågan om vem som skulle leda arbetet “hängde i luften” efter första 
projektomgången, och att alla involverade aktörer pekade på regionen och var överens om att 
de skulle driva arbetet framåt (IPR8).  
 
Det underlag som strukturbildsarbetet hittills har resulterat i lyfts fram i intervjuerna. 
Slutrapporten från strukturbildsarbetets första projektomgång beskrivs som ett användbart 
stöd i kommunernas översiktsplanering eftersom det innehåller regionala kartor som 
kommunerna inte hade kunnat ta fram själva (IPK2). Samma informant beskriver också det 
som en lättnad att regionen och länsstyrelsen i strukturbildsarbetet har varit duktiga på att inte 
klampa in för mycket på kommunernas område, utan att de snarare har lyckats lägga till ett 
lager till (IPK2). Även om kommunerna således ser positiva effekter av strukturbildsarbetet 
och därmed är positivt inställda till projektet, delas synen på hur det drivs upp i två olika 
linjer; det regionala perspektivet som menar att det är en stadigvarande plattform som alla 
aktörer bedriver tillsammans, samt det kommunala perspektivet som menar att regionen 
bedriver arbetet och bjuder in kommunerna regelbundet.  
 
Utöver strukturbildsarbetet finns det också ett antal sakfrågor som man inom länet har försökt 
samverka kring. Region Blekinge beskriver själva att man kring sakfrågor samarbetar bra 
över administrativa gränser - inom näringslivsfrågor, turism, kompetensförsörjning eller vad 
det än kan gälla (IPR6). Den främsta sakfrågan som identifieras som ett regionalt ansvar är 
infrastrukturen och kollektivtrafikförsörjningen, eftersom Region Blekinge är den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. Eftersom de dessutom äger Blekingetrafiken är de ansvariga för 
både den långsiktiga kollektivtrafikplaneringen och den operationella styrningen med allt från 
tidtabeller till bussupphandlingar (IPR6). Det lyfts även från kommunalt håll. Bland annat 
beskrivs det som att inom kollektivtrafiken fungerar det bra att Region Blekinge gör sina 
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bedömningar och driver sina projekt, och att regionen är en part som kommunerna önskar 
hjälper till när man till exempel försöker samverka med Trafikverket (IPK1). Likaså beskrivs 
det som att det hittills inte har funnits behov av regional planering och att det därför inte har 
skett så mycket konkret, förutom just kollektivtrafiken och infrastrukturförbättringar där 
aktörerna ser behov av att samordna kommunernas arbete eftersom det är en sakfråga som 
påverkar allihopa (IPK5). Det finns emellertid även en negativ syn på regionens ansvar kring 
kollektivtrafiken. Trots att diskussionerna mellan regionen och kommunerna har fungerat bra 
annars så upplevs en viss orättvisa till följd av att det nu ska göras en skatteväxling med 
nyttan av kollektivtrafiken. I samband med detta uppfattas en ojämn fördelning i länet, och 
som mindre kommun och mitt i länet - i det här fallet Ronneby - så får många känslan av 
orättvisa eftersom de menar att de betalar mer än vad de får för nytta (IPK2).  
 
Det finns även flertalet andra sakfrågor som kommunerna och regionen ser behov av att 
samverka kring. Till exempel uttrycks en önskan från kommunalt perspektiv om att samverka 
mer kring arbetsmarknadsfrågor, turism och friluftsliv där man också behöver ta hänsyn till 
kommunernas olika förutsättningar och skapa bästa möjliga nytta istället för att konkurrera 
(IPK3). Gällande turismfrågor framkommer även missnöje. År 2014 tog regionen fram en 
förstudie för kustnära turismcykelleder genom Blekinge, men eftersom det fattades 
finansiering från regionalt håll lades det eventuella ansvaret på kommunerna eftersom det inte 
handlade om allmän nytta utan mer turism. Enligt en kommunal tjänsteperson var det en god 
tanke men som istället blev en “snubbeltråd för kommunerna” (IPK2). Likaså nämns den 
regionala bredbandsstrategin som en infekterad fråga när det kommer till finansiering. Frågan 
beskrivs vara tydligt samordnad med de nationella planerna, men helt utan hänsyn till 
kommunerna eftersom man på regional nivå vill se till privat finansiering. Eftersom privata 
aktörer i kommunerna är ointresserade av att finansiera en sådan fråga önskar kommunerna 
att regionen istället står på kommunernas sida snarare än den statliga (IPK2). Samtidigt 
beskrivs bredbandsfrågan som positiv från regionalt håll. Enligt Post- och telestyrelsens 
(PTS) senaste rapporter är Blekinge snabbast på att bygga ut bredband, och Region Blekinge 
vill tro att deras bredbandsuppdrag med de nya samordnarna har bidragit till att kommunerna 
lyfter blicken och får en mer strategisk förståelse för frågan (IPR8).  
 
En annan fråga som beskrivs som infekterad är bostadsfrågan. När strukturbildsarbetet 
startade 2014-2015 märkte regionen snabbt att bostäder var en fråga de inte kunde prata om, 
eftersom det mötte ett stort motstånd från kommunerna som var tydliga med att de inte ville 
samverka regionalt kring bostadsplanering utan istället se till sina egna gränser. Förklaringen 
tros vara att bostäder är en konkurrensfråga, att kommunerna vill attrahera Blekinges 
invånare att bo i sin egna kommun för att på så vis få in skatt (IPR6; IPR8). Däremot beskrivs 
frågan av regionen ha svängt något, och att kommunerna börjar se behovet av att åtminstone 
prata bostadsplanering i samband med andra frågor, såsom kollektivtrafikförsörjning (IPR6). 
Att bostadsfrågan har varit svår att diskutera lyfts även från kommunalt håll. Kommunerna 
vill få så många invånare som möjligt genom att locka med attraktiva bostäder, varpå det 
uppstår en inbördes konkurrens kring bostadsplanering och som följaktligen leder till att 
respektive kommun ser till sin egna administrativa gräns (IPK3).  
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När kommunerna får prata om samverkan i Blekinge så lyfter de alltså fram en rad olika 
sakfrågor som de önskar mer eller mindre samordning och regionalt stöd i. Utöver detta 
hävdar regionen att det stora behovet ligger i att inte enbart samverka kring sakfrågor, utan i 
att se utöver administrativa gränser, tänka utveckling för hela Blekinge och länka samman de 
olika sakfrågorna. Därför behöver man få till det stadigvarande dialogforumet för en bredare 
samhällsplanering och skapa en tidig dialog för att slippa att enbart behöva behandla olika 
planer och dokument på remiss (IPR6). Däremot har regionen ingen önskan om att kalla det 
för en regional fysisk planering, eftersom det är något de saknar mandat för. Istället beskriver 
de sig som en “mötesfacilitator” eftersom det är vad de har sett ett behov av i länet (IPR6; 
IPR8). Samtidigt beskriver regionen också att just eftersom de saknar mandat för fysisk 
planering så har de valt att inte vänta utan att själva ta sig mandatet, bara att de kallar det för 
samverkan och samordning av regionala frågor istället för att kalla det för regional fysisk 
planering (IPR6). 
 
Ett av de krav på samordning mellan kommunal och regional skalnivå finns i Plan- och 
bygglagens tredje kapitel som fastställer att kommunerna ska redovisa hur de i den fysiska 
planeringen ämnar samordna översiktsplanen med bland annat regionala mål, program och 
dokument. I intervjuerna som gjordes för den här studien tillfrågades därför informanterna 
om kommunernas inställning kring att förhålla sig till regionala strategier, och likadant 
tillfrågades regionerna om hur de förhåller sig till de kommunala perspektiven. Från 
kommunernas håll varierar försöken att förhålla sig till regionala strategier. I Ronneby, som 
är i processen att anta sin nya översiktsplan, anser man från tjänstemannasidan att den 
regionala utvecklingsstrategin har varit en god utgångspunkt som har fungerat bra att jobba 
utifrån (IPK7). Samtidigt beskriver den politiska sidan i samma kommun att den regionala 
utvecklingsstrategin har diskuterats väldigt lite på kommunal nivå. En förklaring till detta är 
att Ronneby är den enda kommun som styrs av alliansen under nuvarande mandatperiod, då 
alla andra kommuner i länet och även Region Blekinge styrs helt eller delvis av det röd-gröna 
blocket. Den politiska oenigheten kan följaktligen leda till att dokument som har beslutats av 
motsatta partiblocket inte diskuteras (IPK2). Däremot framkommer liknande svar även från 
andra kommuner där kommunalrådet ändå är socialdemokratiskt. I Sölvesborg har regionala 
strategier diskuterats och förhållits till i den utsträckning som lagstiftning och riktlinjer 
kräver, varpå man förklarar det som att vissa saker måste göras även om det inte gynnar 
kommunen (IPK1). Att förklara det som att kommunen måste göra sådant som inte gynnar 
dem kan tolkas som en negativ inställning till samordning av regionala och kommunala 
strategier av informanten. Samtidigt är det fler tjänstepersoner utöver Ronneby kommuns 
som ställer sig positiva till att försöka förhålla sig till regionala strategier i det arbete som 
görs. Den regionala utvecklingsstrategin är ett sådant dokument som kommunerna försöker 
utgå från och översätta i respektive översiktsplanering, för att få in ett regionalt perspektiv 
och koppla an till det övriga länet och skapa en växelverkan (IPK4). Den regionala 
utvecklingsstrategin beskrivs också som en uppsättning målbilder och verktyg för att länet 
ska växa, som kommunerna sedan kan använda i sin översiktsplanering för att skapa 
förutsättningar just för regional tillväxt (IPK3). Det finns således en olikhet i hur 
kommunernas politiker och tjänstepersoner ser på samordning av regionala dokument, kanske 
mer framträdande än hur olika partitillhörande politiker ser på det. En förklaring till den här 
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olikheten att se på saker kan förklaras genom att kommunpolitikerna identifierar sig starkt 
med sitt kommunala uppdrag och har därför svårt att hitta en annan identitet. Även om 
regionstyrelsen också utgörs av kommunpolitikerna så blir det således svårt för dessa att 
avgöra om de ska representera sina lokala eller regionala uppdrag (IPR6).  
 
I sådant fall bör det också påpekas att det handlar om en mänsklig faktor. Identitet handlar 
om personlighet, känslor och värderingar snarare än logik och hårda fakta. I ett litet län som 
Blekinge, med troligtvis färre antal tjänstepersoner och politiker än i ett större län, blir 
således planering på kommunal och regional nivå mer personbundet och då mer sårbart. Detta 
framkom även i intervjuerna. Det kan det vara svårt för regionen att förankra de beslut som 
har tagits mellan politikerna där, eftersom besluten har en tendens att stanna mellan någon 
eller några få personer på regional nivå (IPK5). Som en informant från Region Blekinge 
beskriver det så är politiken på regional nivå generellt helt överens, men när besluten ska 
förankras ute i kommunorganisationerna så “stöter det på patrull” (IPR8).  
 
Att prata olika om samordning av strategier och dokument på tjänstemannasida respektive 
politisk sida skedde även på regional nivå. När informanterna från Region Blekinge fick 
frågan om hur de förhåller sig till kommunala perspektiv i sitt arbete så beskrev 
tjänstemannasidan det som att man arbetar väldigt mycket med det eftersom en stor del av 
regionens uppdrag bestäms av deras medlemmar, det vill säga kommunerna. Samtidigt 
uppgavs det att den regionala utvecklingsstrategin tidvis får kritik till följd av att vara för 
visionär, vilket försvårar kommunernas förståelse av strategin. Enligt tjänstemannasidan 
upplever både regionen och kommunerna att glappet mellan översiktsplanerna och den 
regionala utvecklingsstrategin är stort, eftersom utvecklingsstrategin är just visionär och 
översiktsplanerna är strikt fysiska (IPR6). På samma fråga svarar däremot den politiska sidan 
av Region Blekinge att kommunernas översiktsplaner alltid är en utgångspunkt och att den 
regionala utvecklingsstrategin är en process tillsammans med kommunerna (IPR8). Det 
uppstår alltså även här en slitning mellan tjänstemannasidan och den politiska sidan, men den 
här gången hos den regionala aktören.  
 
Det tycks alltså finnas behov av samverkan både från ett kommunalt och regionalt perspektiv. 
Kommunerna uttrycker själva en medvetenhet om att det mest troligt inte går att klara alla 
samhällsutmaningar på egen hand, och om de relativt små kommunerna i Blekinge ska klara 
att hävda sig i konkurrens om arbetskraft samt bli ett attraktivt län att bo och verka i så finns 
det ett verkligt behov av samverkan (IPK4). Det som är intressant här är hur det kommunala 
och regionala perspektivet skiljer sig åt. Det har redan presenterats hur regionen ser ett behov 
av en bredare samhällsplanering, medan kommunerna presenterar en rad olika sakfrågor som 
de har behov av att samverka i. Regionen kallar det för “sense of urgency”, att det är 
essentiellt att kommunerna själva ser nyttan med samverkan och förstår varför processen 
behöver drivas framåt (IPR8). Kommunerna har samma inställning och menar att 
inställningen till samverkan blir mer positiv ifall det finns ett verkligt behov som behöver 
lösas, eftersom det annars kan kännas konstruerat och forcerat (IPK5). Frågan är vad som 
händer med samverkan och samordningen, ifall de olika parterna ser olika slags behov. 
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5.3 Havsplanering och mellankommunal samverkan utan regionens initiativ 

Den sakfråga som det kanske tydligast framkom en önskan om ett regionalt perspektiv var i 
frågan om havsplaneringen. I samband med att en nationell vägledande havsplan plockades 
fram valde också Blekinges fyra kustkommuner, i samspel med Länsstyrelsen, att gemensamt 
ta fram en interkommunal havsplan som en slags fördjupad översiktsplan (IP3K). I den 
interkommunala havsplaneringen framkommer det att kommunerna har saknat det regionala 
perspektivet. Eftersom Blekinges havsområden innehåller flertalet regionala samband som är 
större än den enskilda kommunen beskrivs behovet av Region Blekinges tillväxt- och 
utvecklingsperspektiv, eftersom de administrativa gränserna är diffusare ute i vattnet. Vad 
kommunerna bland annat önskade regionens perspektiv på var sådant som farleder, 
vindkraftfrågor och fiskenäringar (IPK4). Region Blekinge beskrivs även i nuläget enbart 
vara en remissinstans som kommunerna skickar sina planer till, och det uttrycks att ifall 
regionen hade mer kapacitet och större resurser så hade de kunnat delta i havsplaneringen och 
bidra med kunskap i näringslivsfrågor och blå tillväxtfrågor (IPK3).  
 
I havsplaneringen har det även uppstått en konflikt mellan riksintresseanspråk för totalförsvar 
kontra riksintresseanspråk för energiutvinning. Den nationella havsplanen pekar ut försvarets 
intressen i Hanöbukten och avslår andra riksintresseanspråk, medan den interkommunala 
havsplanen även pekar ut riksintresseanspråk för energiproduktion i berört område. Det har 
skapat konflikter mellan de fyra kustkommunerna, där vissa yrkar på försvarets intresse och 
vissa yrkar på energiproduktion (IPK7). Just dessa konflikter har skapat ett ytterligare behov 
av den regionala aktören, det vill säga Region Blekinge, eftersom man tror att dessa skulle 
bidra med ett regionalt tillväxtperspektiv och därför medla i konflikten (IPK7). Att agera 
medlande part när kommunerna inte själva kan komma överens, och även bidra med kunskap 
om vilka intressen som är bäst för länet och inte bara respektive kommun, beskrivs som 
behövligt (IPK2; IPK5).  
 
Region Blekinge ställer sig också positiva till den interkommunala havsplaneringen, men 
beskriver att det inte är deras uppdrag att arbeta med (IPR8). Som regional aktör har man 
blivit inbjuden att delta i olika möten kring havsplaneringen, men eftersom det inte har 
funnits något formellt uppdrag för regionen så har dessa inte heller riktigt kunnat se vilken 
roll de ska ha, varpå de inte heller har haft möjlighet att delta (IPR6). Kommunerna beskrivs 
kunna samverka inom olika sakfrågor som till exempel havsplanering, och behovet av den 
regionala aktören finns när det gäller att tänka bredare samhällsplanering (IPR6).  

5.4 Kommunkonkurrensen 

Det finns således sakfrågor inom vilka konflikter mellan länets kommuner har uppstått, som 
försvar kontra energi och i bostadsplaneringen. Utöver dessa sakfrågor lyfts också en 
kontinuerlig konkurrens mellan kommunerna som försvårar samverkan i länet. I intervju med 
en informant från Sölvesborgs kommun diskuterades samverkan inom Blekinge län och hur 
väl den här personen upplevde att det fungerar att samverka aktörer sinsemellan. Det 
framkommer att den här personen upplever att kommunerna i västra delen av Blekinge inte 
prioriteras lika hårt som till exempel Karlskrona-tjänstepersonerna (IPK1). Samtidigt menade 
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samma person att det är en prioritering som blir ganska naturlig, eftersom Region Blekinge 
och Karlskrona kommun är störst. Därmed anordnas möten och träffar “där borta”, det vill 
säga i östra delen av Blekinge och främst då Karlskrona. Detta var någonting som 
informanten hade märkt i flera olika sammanhang. Informanten ifråga trodde också att ju 
mindre kommunen är desto mindre medel får denna, och då finns det en risk att både 
Sölvesborg och Olofström, som är minst sett till folkmängd, enbart får smulor. Eftersom 
politikerna som styr i kommunerna är medvetna om den ekonomiska fördelningen är det lätt 
för de som är störst att också gå in och dominera i ett samverkansarbete (IPK1).  
 
Från andra kommunala håll i Blekinge framkommer liknande synsätt på 
kommunkonkurrensen. I intervjuerna som gjordes med tjänstemän och politiker från 
Ronneby instämmer man i synen på att större kommuner prioriteras främst. Som störst av 
länets fem kommuner får Karlskrona mest plats i samverkansprocesserna, oavsett hur man 
gör (IPK2). Eftersom det även är i Karlskrona som både Region Blekinge och Länsstyrelsen 
har sina säten koncentreras intressena där. En förhoppning är därför att, i sammanslagningen 
mellan region och landsting, nya regionförbundets personal ska fördelas jämnare så att det 
kan finnas en närvaro i hela länet (IPK2). 
 
I Karlskrona kommun förklaras det också som att det alltid finns en viss konkurrens mellan 
kommunerna, eftersom alla vill tjäna så mycket som möjligt i sin respektive kommun och 
därför tittar till sin egna ekonomi och utveckling vilket inte går att komma från. Det skapar en 
tendens att värna om viktiga frågor inom sin egna administrativa gräns, som arbetstillfällen 
och bostäder. Samtidigt finns det en önskan från kommunens sida att aktörerna i länet kunde 
vara mer generösa, och inse att det viktigaste är att få sådant som arbetstillfällen till Blekinge 
och att det har mindre betydelse var i länet det hamnar (IPK5). Det uttrycks också från 
Karlskronas håll att kommunkonkurrensen och de olika intressena för att samverka beror på 
att kommunerna i länet har olika förutsättningar och därmed olika regionala fokus. 
Sölvesborg tros hellre vända sig mot Skåne för att samverka, medan Karlskrona väljer att 
samverka till exempel inom vad de kallar för 3KHV (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, 
Halmstad och Växjö). Det förklaras som att Karlskrona har större intresse av de här 
kommunerna eftersom de är mer snarlika; liknande storlek, liknande förutsättningar och 
utmaningar (IPK4). Från både länets östra och västra sida finns det ett icke-intresse eller en 
icke-kunskap om vad kommunerna i andra änden sysslar med, vilket kan förklaras genom att 
länet upplevs med långa avstånd trots att det egentligen är ett litet län, jämfört med övriga 
Sverige. Ett exempel som lyfts är diskussionerna om sjukhusets placering i länet. Just nu 
finns det två sjukhus i Blekinge, ett i Karlskrona och ett i Karlshamn. När akutmottagningen 
stängde i Karlshamn och allting koncentrerades till Karlskrona så valde Sölvesborg till 
exempel att hellre se till hur samverkan kan se ut över den skånska gränsen eftersom de 
upplevde avståndet till östra Blekinge som för långt (IPK2). Samtidigt påpekas det från 
Region Blekinge att det inte finns några avstånd i Blekinge och att som regional aktör är det 
deras uppgift att förmedla till kommunerna (IPR8). Det är ytterligare ett exempel på hur man 
upplever länet olika utifrån ett kommunalt eller regionalt perspektiv. Det bör också påpekas 
att avstånd inte alltid måste vara av fysisk natur, utan att det kan handla om mentalt upplevda 
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avstånd. Om en part upplever att alla intressen för utveckling och tillväxt fokuseras i andra 
änden av länet så ökar möjligtvis också uppfattningen kring långa avstånd och barriärer.  
 
Från regionalt håll finns det också en medvetenhet om konkurrensen mellan kommunerna. 
Det uppstår ofta problem och konflikter mellan aktörerna på grund av konkurrensen, men det 
är också därför samverkan behövs (IPR8). Det är av vikt att skapa en förståelse för 
kommunernas olikheter och på så vis kunna skapa en lokal anpassning, eftersom det inte går 
att planera likadant i exempelvis Olofström som det gör i Karlskrona (IPR8). Det 
det detta som den bredare samhällsplaneringen och stadigvarande dialogen ska syfta till, att få 
kommunerna att sätta sig in i ett regionalt sammanhang och inse att det inte har någon 
betydelse för vilken kommun ett visst företag eller ett visst antal bostäder etableras i, utan att 
nyttan ligger i att det hamnar i Blekinge (IPR6). Det är därför regionen vill se sig som en 
mötesfacilitator, för att kunna överbrygga storlekar och avstånd som egentligen inte finns 
(IPR6; IPR8). Samtidigt försöker regionen ha en förståelse för att vissa frågor såsom 
bostadsplanering är nödvändigt för kommunerna att se inom sina egna gränser, och menar 
därför att samverkan ska ske där det går och konkurrens får ske där det måste. Regionen 
menar dock att alla kommuner ges exakt lika stort utrymme i samverkansprocesserna och 
bjuds in till samma möjligheter, men att kommunerna själva väljer att prioritera 
möjligheterna olika (IPR6). 
 
Kommunerna ser gärna till sin egna administrativa gräns i planeringsprocesserna, även om de 
gärna vill se nyttan med att samverka över gränserna (IPK7). Samtidigt glöms vissa delar av 
det övriga länet bort när man pratar om samverkan. Ronneby kommun har till exempel svårt 
att se hur kommunerna ska kunna fatta gemensamma beslut i olika frågor. En informant 
därifrån gjorde en jämförelse med havsplaneringen och ställde frågan hur länet går vidare 
med samverkan om två kommuner röstar ja och två kommuner röstar nej i en fråga (IPK7). 
Det kan ha varit ett tillfälligt misstag, men här glömde tjänstepersonen troligtvis bort att i 
andra frågor än havsplaneringen består länet av fem kommuner och inte fyra, vilket således 
även innebär att samverkan inte bör misslyckas till följd av majoritetsbeslut, i det avseende 
som avsågs här. Samtidigt uppgav samma informant att i ett sådant avseende hade det varit 
behövligt med en regionstyrelse som ansvarar för beslutsfattande (IPK7). Samma ämne 
framkom även i en intervju med Karlskrona kommun där den interkommunala 
havsplaneringen beskrevs som att samtliga länets kommuner hade kraftsamlat sig på eget 
bevåg (IPK5). Eftersom den interkommunala havsplaneringen bedrivs av länets fyra 
kustkommuner och inte samtliga fem, bör det således innebära att även denna informant 
tillfälligt tänkte felaktigt eller att personen faktiskt glömde bort en kommun. Det stärker 
uppfattningen att kommunernas tjänstepersoner och politiker har sina uppdrag inom 
respektive administrativa gränser och därför inte fokuserar på vad som händer utanför de 
områdena (IPK7).  

5.5 En regional fysisk planering 

Det finns också konkurrens gentemot regionen och det är i frågan om en regional fysisk 
planering. Som presenterat inledningsvis i uppsatsen finns det flertalet aktuella debatter om 
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en regional fysisk planering, och nu även ett beslut från regeringen om förslag till lag. Till 
följd av brist på information om vad en sådan regional fysisk planering faktiskt skulle 
innebära i praktiken är diskussionerna mångfacetterade, vilket också återspeglades i 
informanternas åsikter. Det som är svårt för kommunerna att föreställa sig är under vilka 
former en regional fysisk planering skulle kunna ske. Det går dock att se fördelar med en 
regional fysisk planering, som att samverkan kan bli bättre när det finns en regional aktör 
som kan ge en helhetsbild över planeringen (IPK7).  
 
Samtidigt finns det funderingar från kommunala tjänstepersoner kring huruvida en regional 
fysisk planering skulle innebära fysiska planer eller att all översiktsplanering flyttas över på 
regional nivå, vilket också möter stora tveksamheter eftersom det skulle kunna innebära att en 
regional aktör inverkar på det kommunala planmonopolet och självstyret (IPK4; IPK7). Det 
finns en uppfattning om att samverkan eventuellt inte blir bättre av att fler aktörer får mandat 
att styra och fatta beslut i den fysiska planeringen Om en eventuell regional fysisk plan blir 
styrande för kommunerna påverkas också hela planeringssystemet på ett negativt sätt genom 
att inverka på det kommunala självstyret över mark- och vattenanvändning vilket man i 
kommunerna inte vill (IPK4). Det blir således en balansgång med regional fysisk planering, 
där den regionala aktören ses som behövlig för att samverka men inte får beröra det 
kommunala planmonopolet (IPK4). Framförallt är det den politiska sidan som lyfts fram i 
detta. Kommunpolitikerna beskrivs vara de som inte vill släppa det kommunala självstyret 
och planmonopolet, både av politiker själva och tjänstepersoner (IPK7; IPK1). Att det skulle 
finnas en regional fysisk planering medför en oro om att beslutsfattande kring fysiska 
planfrågor skulle hamna hos den regionala aktören, och det är just beslutsmakten som 
kommunerna inte vill släppa (IPK5). Om det skulle ställas krav på regional fysisk planering 
så skulle den behöva vara vägledande och absolut inte styrande, eftersom kommunerna i 
sådant fall riskerar att inte klara av att nå de mål som regionen sätter upp (IPK4).  
 
Någonting som beskrivs av flera informanter inom kommunerna var oron för den 
demokratiska och lokala förankringen. Ifall en regional fysisk planering skulle innebära att 
mer av ansvarsfördelningen och beslutsfattandet hamnar hos den regionala aktören, så är 
kommunerna också oroliga att den lokala kännedomen skulle försvinna. Som kommunal 
aktör har man en detaljerad kunskap och kännedom om det lokala området som skulle kunna 
missas på regional nivå, och därför skulle det inte heller fungera att regionen beslutar om var 
kommunerna ska bygga till exempel villatomter eller hyresrätter (IPK1; IPK2). Det tros 
därför inte finnas vinst i att regionen får ansvar för så pass detaljerad planering (IPK7).  
 
Det kan här vara här att påpeka att det inte finns några belägg för att en regional fysisk 
planering, som det till exempel föreslås i regeringens beslut om lagrådsremiss, skulle 
innebära att den regionala aktören tar över detaljplanering. Detta är enbart någonting som 
framkommer när kommunerna pratar fritt om ämnet, men visar ändå att det finns en oro från 
kommunalt håll. Likaså tror informanterna från kommunerna att medborgarengagemanget 
skulle försvinna om en regional aktör tar över ansvar för fysisk planering. Det har funnits 
svårigheter att engagera medborgare i den kommunala översiktsplaneringen, eftersom det 
redan där handlar om för stora områden för att medborgare ska känna ett känslomässigt 
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engagemang och möjlighet att påverka sitt sammanhang (IPK3; IPK4). Att engagera 
medborgarna i havsplaneringen, som berör fyra av fem kommuner, var dessutom ännu 
svårare vilket tros bero på att invånarna dels upplever området som för stort för att det ska 
beröra dem individuellt, dels att de flesta troligtvis inte har något intresse där (IPK7). Om 
planeringen då flyttas upp på regional nivå blir det ännu mer abstrakt och storskaligt, varpå 
förankringen hos medborgare riskerar att försvinna helt (IPK3).  
 
Det perspektivet avviker från hur saker och ting uppfattas av Region Blekinge. Eftersom 
regionen genom omorganisering går samman med landstinget från och med 2019 får de också 
direktvalda politiker i och med landstingsvalet som väljs genom folket. Till följd av detta tros 
inte heller de demokratiska aspekterna och förankringen hos medborgarna påverkas negativt 
av en regional fysisk planering. Istället är förhoppningen att den regionala förankringen ska 
bli starkare hos medborgarna och demokratiska diskussioner och debatter ses som välkommet 
(IPR8). Det är således en annan uppfattning än vad kommunerna har, där man är osäker på 
huruvida en regional förankring faktiskt blir tydligare bara för att regionen kommer in på 
banan för fysisk planering (IPK4). Däremot tycks inte regionen ha för avsikt att förbise 
kommunernas planarbete. För att konkret arbeta för den demokratiska förankringen menar 
Region Blekinge att ansvaret fortfarande bör ligga till största delen hos kommunerna, dels 
eftersom medborgare generellt ser sig tillhöra en kommun och dels för att kommunerna är 
duktiga på att engagera och involvera sina invånare (IPR8). 
 
Det tycks också spegla hur Region Blekinge uppfattar en regional fysisk planering generellt. 
Den politiska sidan av regionen menar till exempel att det är viktigt att värna om det 
kommunala självstyret, och att utgå från det lokala perspektivet och subsidiaritetsprincipen så 
att beslut blir fattade så nära medborgarna som möjligt (IPR8). Uppfattningen är snarare att 
en regional fysisk planering ger ökad legitimitet till att samordna olika aktörers 
planeringsprocesser, hitta gemensamma målbilder och ta ett gemensamt ansvar för de fysiska 
frågor som är regionalt övergripande, såsom kollektivtrafik (IPR8). En regional fysisk 
planering skulle ge mandat åt regionen att få in det regionala perspektivet i kommunernas 
översiktsplanering och således också skapa den bredare synen på samhällsplanering som de 
försöker driva (IP6). Därför har man också svårt att se att en regional fysisk planering skulle 
innebära att den regionala aktören plockar fram styrande, fysiska planer. Det uppfattas 
snarare handla om regionalt kunskapsunderlag som anger en viljeriktning och som 
kommunerna kan använda i uppstarten av sina egna planer (IPR6). 

5.6 Översiktsplaner och regional utvecklingsstrategi 

Karlskrona kommun 

Karlskronas översiktsplan har inledningsvis ett avsnitt som handlar om kommunen i samband 
med sin omvärld, men där de inte nämner regionen Blekinge utan snarare beskriver det som 
att Blekinge alltmer utgör samma region som Öresundsregionen (Karlskrona, 2010: 20). Inte 
heller i avsnittet för mellankommunala och regionala intressen nämns någon koppling till 
Region Blekinge eller den regionala utvecklingsstrategin. Det närmsta som nämns är 
kollektivtrafiken som, när översiktsplanen antogs 2010, ägdes av länets kommuner och 
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landstinget. Det nämns också att en gemensam fördjupad översiktsplan för Karlskrona och 
Ronneby kunde komma att bli aktuell (ibid: 167-168). Det ska påpekas att planens ålder kan 
vara en betydande faktor här, eftersom diskussionerna kring samordning med regionala 
utvecklingsdokument har blivit aktuellt just de senaste åren. Översiktsplanen togs dessutom 
fram ungefär samtidigt som den regionala strategin, varpå det eventuellt inte fanns någon 
utvecklingsstrategi att göra kopplingar till just då.  

Ronneby kommun 

Den version av Ronnebys översiktsplan som går att få tag på i skrivande stund är 
utställningsversionen från december 2017. Eftersom den är på väg att antas får den dock 
anses lämplig som analysmaterial. Inledningsvis i planen pekas den regionala 
utvecklingsstrategin ut som ett styrdokument av särskilt stor betydelse, eftersom det anger 
den gemensamma färdriktningen för hållbar utveckling i länet. Även strukturbildsarbetet 
pekas ut här som ett projekt med hjälpsamma kartunderlag (Ronneby, 2017: 8). Det stämmer 
väl överens med hur den politiska sidan i Ronneby beskriver strukturbildsarbetet som ett bra 
stöd i översiktsplaneringen (IPK2). Vidare redovisar Ronneby i sin översiktsplan, i ett avsnitt 
för mellankommunala och regionala intressen, hur de vill se sig som en integrerad del av 
regionen och att många planeringsfrågor inte stannar vid kommungränsen, varpå de också ser 
behov av kommunal samordning och samverkan. Därför ställer de sig positiva till en aktiv 
medverkan i att samarbeta på regional nivå (Ronneby, 2017: 89).  

Karlshamn kommun 

Karlshamns översiktsplan består inte av ett samlat dokument, utan av ett flertal deldokument. 
I delen för utvecklingsstrategier presenterar Karlshamn den regionala utvecklingsstrategin 
som en länk mellan kommunal, nationell och internationell planeringsnivå och som genom 
sina fyra insatsområden ger kommunerna målbilder och verktyg att arbeta med (Karlshamn, 
2015: 14). Det är någonting som lyfts av tjänstepersonen från Karlshamn; att den regionala 
utvecklingsstrategin har fungerat som ett verktyg för kommunen i deras översiktsplanering 
(IPK3). Det som är intressant här är hur Karlshamn pekar ut kommuner, staten och 
internationella instanser (EU närmare bestämt) som planeringsnivåer och regionen som en 
länk. Det går att ställa frågan om huruvida de även räknar regionen som en planeringsnivå, 
eller om de har en annan syn på regionens roll. 

Sölvesborg kommun 

Sölvesborgs översiktsplan antogs 2011, reviderades 2015-2016 och kommunstyrelsen 
beslutade 2017 om samråd av reviderad plan. Det är den versionen som går att hitta och som 
har studerats här. Sölvesborg anger inga målbilder framtagna av en regional aktör som 
planeringsförutsättning, utan anger istället en rad nationella mål. De nämner inte heller 
Region Blekinge eller den regionala utvecklingsstrategin i nulägesbeskrivningen, även om de 
beskriver kommunens plats i regionen och presenterar samma regionala utmaningar som 
Region Blekinge pekar ut (Sölvesborg, 2017: 8-9). Likaså nämns inte någon regional aktör i 
avsnittet för mellankommunala och regionala intressen, även om delar av innehållet även där 
överensstämmer med regionens arbete (ibid: 27). 
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Olofström kommun 

Olofströms översiktsplan från 2012 innehåller ett kapitel som handlar om kommunen i 
samverkan med andra aktörer, där de bland annat pekar ut sig själva i närregionen. 
Närregionen räknas i sammanhanget som de angränsande kommunerna Karlshamn och 
Sölvesborg. Där ser de också vikten av att samverka kring en rad mellankommunala 
intressen. Kommunen pekar även ut Region Blekinge som en viktig part. Översiktsplanen 
togs fram strax innan den regionala utvecklingsstrategin, men Olofström skriver att de avsåg 
följa de regionala riktlinjerna som togs fram och att det regionala samarbetets fortskridning är 
viktigt (Olofström, 2012: 11-12). Eftersom både tjänstemannasidan och den politiska sidan i 
kommunen valde att inte ställa upp på intervju är det svårt att avgöra huruvida det som stod i 
översiktsplanen har följts och hur kommunen ser på regional samverkan idag. Att de inte ville 
ställa upp på intervju skulle kunna tolkas som ett icke-intresse, men kan också bero på 
anledningar som att de saknade tid eller kunskap om ämnet. Det är en fråga som inte går att 
avgöra i studien. 

Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi 

Den regionala utvecklingsstrategin är det övergripande och vägledande dokumentet för 
Region Blekinges satsningar i länet. Genom fyra insatsområden beskrivs inriktningen för en 
regional tillväxt och utveckling. Utöver en hänvisning till PBL-paragrafen om att kommunala 
översiktsplaners samordning med regionala mål, samt ett kortare stycke om att kommunernas 
översiktsplanering successivt stäms av mot pågående utveckling, så saknar den regionala 
utvecklingsstrategin tydliga kopplingar till det kommunala planperspektivet. Det ska påpekas 
att dokumentet präglas av en hög strategisk utvecklingsnivå, och därför saknar det rumsliga 
perspektiv som en översiktsplan ofta bygger på. Det bekräftar vad som beskrivs av den 
regionala tjänstepersonen, det vill säga att utvecklingsstrategin ofta möts av kritik till följd av 
att vara för visionär (IPR6).  

5.7 Kapitelsammanfattning 

Ur det empiriska materialet framgår det att kommunerna har olika uppfattningar om 
strukturbildsarbetet och samverkan generellt i länet. Strukturbildsarbetet nämns till exempel 
som positivt i ett par intervjuer, där informanterna menar att det har varit ett användbart 
verktyg i deras fortsatta översiktsplanering. Av andra informanter från kommunerna beskrivs 
regionens arbete som osynligt och att det inte har märkts i någon större utsträckning hittills. 
Utöver det skiljer även den regionala uppfattningen från den kommunala. Informanterna från 
Region Blekinge beskriver strukturbildsarbetet som en process vilken alla aktörer 
tillsammans driver framåt, och som en stadigvarande plattform där man kan hitta 
gemensamma målbilder. Kommunerna beskriver det som ett projekt med initiativ från 
regionen, och även länsstyrelsen, som dessa också driver framåt och som kommunerna 
snarare bjuds in till regelbundet. Uppfattningen om hur strukturbildsarbetet ska användas 
skiljer sig således åt.  
 
Generellt ses samverkan mellan regionen och kommunerna som någonting positivt och 
nödvändigt, men uppfattningarna om inom vad samverkan behövs avviker från varandra. 
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Regionen beskriver hur samverkan inom sakfrågor fungerar bra och att behovet istället finns i 
att skapa en bredare samhällsplanering. Kommunerna i sin tur beskriver en rad olika 
sakfrågor där samverkan med regionala aktörer är nödvändigt eller inte nödvändigt, till 
exempel infrastruktur, bostadsplanering och havsplanering. Det som också framkommer ur 
det empiriska materialet är att det finns konkurrens mellan kommunerna, där somliga 
kommuner tycks uppleva en orättvisa i resurs- och intressefördelning vid samverkan på 
regional nivå. Det är också en bidragande faktor till varför vissa sakfrågor inte tycks fungera 
att samverka kring, som bostadsplaneringen. Även Region Blekinge är medvetna om 
kommunkonkurrensen, men ser det snarare som att det är just därför en bredare syn på 
samhällsplanering behövs. Regionen ser det som sin uppgift att ge kommunerna ett regionalt 
perspektiv, för att dessa på så vis ska förstå att det inte går att planera exakt likvärdigt i alla 
kommuner men att det viktiga är en nytta för länet. 
 
Likaså går det att urskilja konkurrens från kommunerna gentemot regionen när regional 
fysisk planering kommer på tal, men som också beror på hur man uppfattar en sådan fysisk 
planering. Från kommunalt håll beskrivs en oro för att regionen i sådant fall ska påverka det 
kommunala självstyret och planmonopolet, samt en oro för att den lokala förankringen ska 
försvinna. Regionen uppfattar det däremot annorlunda, och tolkar en regional fysisk 
planering som ett ökat mandat och legitimitet att plocka fram regionalt kunskapsunderlag. På 
regionen menar man inte att det kommunala självstyret ska påverkas, men att regionen får 
större chans att hävda ett regionalt perspektiv i den fysiska planeringen. 
 
Det kan vara värt att påpeka att endast en liten del av kommunernas respektive regionens 
tjänstepersoner och politiker kopplade till fysisk planering har intervjuats för den här studien. 
Andra informanter hade eventuellt haft andra reflektioner och intressen, och den 
representativa bilden blir därför också något begränsad. Eftersom studien emellertid syftar till 
att undersöka hur behov av regional samordning från kommunalt kontra regionalt perspektiv, 
anses materialet ändå vara användbart för en fortsatt analys. 
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6. Analys 
Det här kapitlet kommer att återkoppla till Hufty’s analytiska ramverk, det vill säga 
Governance Analytical Framework (GAF). Utifrån ramverkets fem kategorier kommer det 
empiriska materialet analyseras tillsammans med paralleller från det teoretiska ramverket 
och forskningsöversikten. På så vis kan en vetenskaplig förklaring av materialet ges. 

6.1 Inledande kommentarer 

En stor del av den här uppsatsens teoretiska ramverk utgår från governance och 
metagovernance. Hedlund & Montin (2009: 12-13) förklarar governance som en slags 
interaktiv samhällsstyrning där olika aktörer driver processer framåt genom 
självorganiserande nätverk. Dessa självorganiserande nätverk är baserade på samverkan, 
dialog och konsensus. Som det har framkommit i det empiriska materialet har regionen en 
vilja att genom bland annat strukturbildsarbetet skapa en stadigvarande dialogplattform där 
samtliga aktörer för planering i länet gemensamt kan driva planeringsprocesser framåt och 
samverka kring olika frågor. Regionens ambition är att aktörer ska kunna lägga in planer, 
processer och dokument i den arena som strukturbildsarbetet ska vara, för att få till en tidig 
dialog med andra i länet och på så vis skapa en samsyn (IPR6). Likaså har det från 
kommunalt håll uttrycks behov av samverkan i olika frågor, eftersom det finns en 
medvetenhet om att många samhälleliga utmaningar inte går att möta på egen hand samt att 
kommunerna måste kunna samarbeta ifall de vill kunna hävda sig i den konkurrens som finns 
(IPK4). Det stämmer överens med de grundläggande aspekterna kring behovet av governance 
som presenterades i forskningsöversikten; det finns en osäkerhet i huruvida traditionellt 
hierarkiska institutionsnivåer kan hitta lösningar på de problem som finns idag (Karns & 
Mingst, 2004: 3). En sådan traditionell nivå är till exempel en enskild kommun, vars uppdrag 
hittills har sträckt sig till dess administrativa gränser. Med utmaningar som klimathot, 
demografiska svårigheter och arbetslöshet men också trender som globalisering och 
digitalisering kan många av de fysiska planfrågorna inte längre stanna vid kommungränsen 
(Karns & Mingst, 2004: 3). Dessa intressen för att samverka och framför allt regionens 
initiativ till att skapa en arena där samverkan kan ske är ett exempel på hur governance kan 
figurera i praktiken. 
 
Det framkommer även i det empiriska materialet att regionen vill agera medlande part i 
samverkansarbetet. Kommunerna önskar att regionen kan agera paraply för olika projekt och 
planeringsprocesser för att se till att det verkligen genomförs samspelt i kommunerna, samt 
överbrygga känslan av “vi och dem” (IPK5). Likaså vill regionen beskriva sig själv som 
“mötesfacilitatorn”, där de inte styr arbetet utan enbart skapar formen för forumet (IPR6). Det 
här intresset för en regional medlande part kan förklaras med metagovernance, det vill säga 
en passiv styrning av nätverket som handlar om att skapa och hantera en governancekontext 
med olika institutioner, aktörer och kollektiva värden (Jaap in ’t Veld i Meuleman, 2013: 
282). Genom att ta initiativ till strukturbildsarbetet, anordna regelbundna träffar och bjuda in 
till dialog blir det ett tydligt exempel på hur regionen vill vara den så kallade 
metaguvernören, med andra ord den aktör som passivt styr nätverket utan att för den sakens 
skull dominera (ibid). Här bör det inflikas att tidigare forskning visar på att metagovernance 
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kan slå över i mer dominerande styrning och att det kan uppstå konflikter mellan auktoritativa 
värden, det vill säga en maktkamp. Som presenterat i empirin finns det även en uppfattning 
av konkurrens hos informanterna, vilket är en form av maktspel. Governance- och 
metagovernaceteorier kan alltså förklara vad regionen vill, men det är fortfarande intressant 
att fråga sig ifall det arbete som faktiskt görs inom länet kan förklaras med governance. Kan 
hela eller delar av nätverksarbetet i länet förklaras genom governance, genom makt, eller 
båda delarna? Detta ska, med hjälp av Hufty’s fem kriterier för governanceprocesser, 
analyseras och förklaras nedan.   

6.2 Problem 
Ett gemensamt behov 
Det första kriteriet för att analysera en governanceprocess är att identifiera och förstå de 
problem som konstrueras av aktörerna i processen. Utöver att identifiera och förstå hur 
problemen konstrueras måste forskaren förstå att problemen kan te sig olika för olika aktörer. 
Det kan handla om att aktörer prioriterar olika, men också att vad som uppfattas som ett 
problem för en aktör till och med kan ses som positivt för en annan (Hufty, 2011b: 408).  
 
I samverkansprocesserna inom Blekinge finns det en gemensam förståelse att kommunerna 
inte kan klara av alla samhälleliga utmaningar på egen hand. Det har klargjorts både ur ett 
regionalt och kommunalt perspektiv i det framtagna empiriska materialet. I grund och botten 
konstrueras samma problem av samtliga parter; man vill attrahera folk till att bo och verka i 
länet och man vill hävda sig i konkurrensen (IPK4; IPR6). Det styrker även 
forskningsöversiktens diskussion om huruvida en region fyller en funktion och kan anses 
nödvändig. För att möta större samhälleliga utmaningar som till exempel demografiska över- 
och underskott, för att kunna skapa arbetstillfällen och attrahera människor att bo och verka 
på platsen behövs det regionala perspektivet (Ehinger Berling i Blücher & Graninger, 2006: 
71). Att aktörsgrupperna ser ett gemensamt behov av att hävda sig i en större 
konkurrenssituation kan genom maktteori förklaras som att man ser att vedertagen modell för 
social ordning, i vilken kommunerna hittills har klarat sig genom självstyre, inte längre räcker 
till i den globala konkurrensen. Det överensstämmer väl med vad Foucault menade om att 
man måste vara medveten om de maktkonstellationer, i det här fallet en global 
konkurrenssituation, som existerar och hur de påverkar samhället (Rabinow, 1984: 4-5). I 
enlighet med det teoretiska ramverket bör makt inte heller ses som någonting negativt här, 
utan som en producerande kraft vilken lyfter nyttan med samverkan i länet.  
 
Olika problem konstrueras 
Därefter tycks uppfattningarna om existerande problem gå isär. Vilka problem som bör 
prioriteras och som det finns ett behov av att samverka inom konstrueras olika av regionen 
och kommunerna. Det kan vara värt att påpeka att kommunerna konstruerar prioriterade 
problem likadant i stor utsträckning, eftersom de överlag lyfter olika sakfrågor där regionen 
hade varit behövlig med sitt övergripande tillväxtperspektiv. Regionen beskriver det däremot 
som att man redan samverkar bra inom olika sakfrågor och att det gemensamma problemet 
snarare ligger i att man behöver samverka för att få en bredare syn på samhällsplanering och 
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uppfattning om hur de här olika sakfrågorna hänger ihop. Regionen och kommunen har 
således två olika uppfattningar om vad det är för problem som behöver lösas, vilket gör det 
intressant att analysera i huruvida parterna faktiskt har lyckats skapa och driva 
governanceprocesser. Som det presenterades i forskningsöversikten är den grundläggande 
idén med behovet av governance att aktörer behöver verka över respektive gränser för att 
möta samhälleliga utmaningar. Det går då att ifrågasätta huruvida det är rimligt att kalla 
regionens initiativ, till exempel strukturbildsarbetet, för en governanceprocess om de 
medverkande aktörerna ifråga inte ens har samma syn på vad som är det prioriterade 
problemet. Fortfarande ska det påpekas att det kan handla om ett nätverk av aktörer, även om 
alla delar i processen inte kan förklaras med governance.  
 
Ett annat exempel på hur problem konstrueras olika av regionen och kommunerna är 
uppfattningen kring avstånd i länet. I det empiriska materialet framkommer det att 
kommunerna pratar om “öst och väst”, att tjänstepersoner från Karlskrona till exempel tror att 
de västra kommunerna hellre vill vända sig till Skåne medan Karlskrona själva hellre 
samverkar med till exempel Kalmar och Växjö (IPK4). Samtidigt beskrivs det i Sölvesborg 
som att de och Olofström får minst medel, “småsmulor”, och att de bortprioriteras eftersom 
allting koncentreras bort mot Karlskrona som är länets största kommun (IPK1). Detta går att 
tolka som att kommunerna upplever att det finns stora avstånd i länet; mentala, fysiska eller 
administrativa sådana. Tidigare forskning menar att små kommuner med mindre resurser 
upplever svårigheter att påverka det regionala arbetet, jämfört med större kommuner, vilket 
leder till en fragmentering och att de mindre kommunerna väljer att stanna kvar i ett lokalt 
perspektiv (Tillväxtanalys, 2014: 38). Det kan förklara Sölvesborgs perspektiv här. 
 
På regionen beskrivs det emellertid som att det inte finns några avstånd i Blekinge och att just 
det är den regionala aktörens uppgift att lära ut till kommunerna (IPR8). Här konstruerar 
således kommunerna någonting som de upplever är ett problem, medan regionen menar att 
det inte alls är ett problem. Det är en viktig del av det analytiska ramverket; att forskaren har 
förståelse för att olika aktörer i governanceprocessen försöker framföra sina perspektiv på 
problemet och därmed också påverka riktlinjerna för hur processen ska drivas (Hufty, 2011b: 
408). Det är också så det går att tolka regionens intention; genom att berätta att kommunernas 
uppfattade problem inte alls är ett problem och att kommunerna behöver få en insyn i det, 
försöker de också sätta en agenda för vad man ska samverka kring. Det kan förklaras genom 
att regionen försöker agera metaguvernör, det vill säga att genom metagovernance hantera en 
kontext och sätta riktlinjer för aktörerna och de kollektiva värdena (Jaap in ’t Veld i 
Meuleman, L., 2013: 282). Som Sørensen (2006: 101) dock skriver kan metagovernance 
influeras av auktoritativa värden, vilket leder till ett icke-fungerande governancenätverk där 
intresset för samverkan snarare slår över i ett intresse att styra för någon av parterna. Att 
regionen konstruerar ett problem som är det motsatta från vad kommunerna beskriver kan 
visserligen bara bero på att de båda parterna ser det på olika sätt, men att regionen ser det 
som sin uppgift att få kommunerna att se det likadant skulle kunna liknas vid ett sätt att utöva 
auktoritativa värden och en vilja att styra kommunerna mot ett visst håll. 
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När det konstruerade problemet blir påtvingat 
Det blir således också relevant att analysera situationen utifrån ett maktperspektiv. I det 
teoretiska ramverket presenteras diskussionen om maktens tre ansikten, varav en dimension 
handlar om hur en aktör styr en annan aktörs intressen och önskningar åt ett håll. Med andra 
ord handlar det om att påverka viljor för att uppnå vissa mål, och genom att slippa exkludera 
oönskade viljor blir det lättare att skapa konsensus (Axelsson & Qvarsebo, 2017: 29-30). 
Genom att försöka få kommunerna att inse att det inte finns några avstånd i Blekinge, 
påverka kommunerna att ändra uppfattning om vad som är ett problem och på så vis 
framhäva ett regionalt perspektiv, så innebär det kanske också mindre svårigheter för 
regionen att hävda sina frågor och intressen. Regionens beteende kan förklaras som en slags 
maktutövning, varpå det också blir nödvändigt att försöka förstå varför den regionala aktören 
beter sig på ett visst sätt. I det teoretiska ramverket förklaras makt, ur Foucaults perspektiv, 
som en producerande samhällskraft och en benämning på positiva och negativa effekter som 
uppstår ur långtgående samhällsprocesser (Börjesson & Rehn, 2009: 45-46). En sådan effekt 
kan ha uppstått i den hierarkiska skugga av traditionella strukturer som Pierre (i Hedlund & 
Montin, 2009: 48-50) menar att governancenätverk opererar i. Eftersom regionen är den 
instans inom traditionella planeringsstrukturer som saknar mandat och juridiskt stöd att driva 
igenom sitt arbete, kan det rimligtvis vara så att de behöver ta till sådant som maktutövning 
för att hävda sina intressen. Maktutövningen i fråga uppstår då inte, likt vad Foucault också 
menade, ur intet utan är en effekt av långtgående strukturer för planeringssystemet.  
 
Oron för den demokratiska förankringen 
I de genomförda intervjuerna pratades det om regional fysisk planering, vilket också kommer 
att analyseras senare. Ett problem som informanterna från kommunalt håll identifierar är det 
om den demokratiska förankringen hos medborgarna, både i att dessa ska få sina intressen 
politiskt representerade i nära fattade beslut samt i nödvändigheten att engagera medborgarna 
i planeringen. Detta kan kopplas till den kritik som har riktats mot governance och som tas 
upp i både det teoretiska ramverket och forskningsöversikten. Lundquist (2012: 46, 153) 
beskriver det som att vid förändringar av den konstitutionella tankegången riskerar det 
demokratiska ansvaret gentemot medborgarna att urholkas. March & Olsen (1995: 79) 
beskriver det som att organiseringen i en representativ demokrati kan försvinna när konflikter 
uppstår i ett självorganiserat nätverk till följd av att det inte finns klara riktlinjer för 
beslutsfattande, och Sørensen (2005: 351) menar att inkludering och exkludering kan ske i ett 
annars demokratiskt beslutsfattande beroende på hur framgångsfullt aktörerna lyckas hävda 
sina egna intressen. Sørensens resonemang är, som tidigare diskuterat i det teoretiska 
ramverket och forskningsöversikten, nära relaterat till maktkamper och maktkonstellationer 
även om hon inte nödvändigtvis använder ordet makt. Analyseras ovan diskuterade situation, 
med regional fysisk planering och representativ demokrati, går det att se en situation där det 
görs ett försök att ifrågasätta en enligt Foucault “idealisk social modell” (Rabinow, 1984: 4-
5). Det kommunala förvaltandet av fysiska planfrågor är en vedertagen modell i Sverige och 
genom att lyfta diskussioner kring en regional fysisk planering ifrågasätts den modellen. 
Enligt Foucault (ibid) bör man dock även undersöka de maktförhållanden som opererar och 
om det görs så går det att upptäcka att kommunernas oro för den representativa demokratin 
faktiskt kan förankras i Sørensens forskning om metagovernance. Sørensen (2006: 101) 
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argumenterar för att demokratin kan bli lidande om någon annan än beslutsfattande politiker 
tar rollen som metaguvernörer, vilket regionen får antas ha större möjlighet till vid utökade 
mandat för fysisk planering. Förutom en fråga om governance och metagovernance, är det 
således en fråga om makt. En maktkonstellation som ger ökad legitimitet till regionen 
uppfattas som negativt av kommunerna när det gäller den representativa demokratin.  
 
Det finns således både teori och tidigare forskning som styrker den oro som kommunerna 
visar i det empiriska materialet. Regionen beskriver det däremot inte som att beslutsfattandet 
ska omfördelas bland de olika parterna, utan att de värnar om subsidiaritetsprincipen och det 
kommunala självstyret. Eftersom regionen dessutom, som de själva beskriver i intervjuerna, 
får direktvalda politiker från och med omorganiseringen år 2019 är de inte oroliga för att den 
demokratiska förankringen ska försvinna. En fråga som emellertid bör ställas här är varför 
kommunerna och regionen återigen tycks konstruera två olika problem, eller snarare ett 
problem kontra ett icke-problem. Det kan handla om att kommunerna konstruerar ett problem 
kring demokratisk förankring eftersom de inte har delgetts information om att 
regionförbundet får direktvalda politiker. Det är dock inte så troligt då det gäller information 
angående förändringar i länet, vilket kommunerna rimligtvis borde vara uppdaterade kring. 
Det skulle därför istället kunna bero på en motvillighet att omfördela det demokratiska 
ansvaret som hittills har legat i kommunernas uppdrag. Genom att exkludera delar av 
information i intervjuerna, till exempel genom att egentligen veta att regionen kommer att 
representera medborgarna genom direktvalda politiker och att medvetet inte berätta detta, blir 
det också lättare att framhäva sin egna roll. Det kan utifrån den här enskilda tolkningen alltså 
ses som en maktkamp. Det bör emellertid påpekas att det mycket väl kan uppfattas som en 
oro och ett stort problem för kommunerna att deras ansvar eventuellt skulle urholkas. Om 
makt ska förstås som en rad effekter av långtgående processer (Börjesson & Rehn, 2009: 45-
46) så bör det finnas en anledning till att kommunerna agerar som de gör, förutsatt att de 
anspelar på sin makt. Lundquist (2001: 19-20) menade att aktörer tänker och handlar utifrån 
respektive strukturer och därför har olika bakomliggande incitament. Kommunerna har länge 
haft sina uppdrag gentemot medborgarna, vilket skulle förklara att de känner sig hotade av en 
ny aktör som ska få liknande uppdrag då kommunerna med största sannolikhet inte vill bli av 
med uppdrag. 

6.3 Sociala normer 
Olika synsätt på arbetsprocessen 
Sociala normer i ett governancenätverk handlar om kollektiva värden, samt gemensamt 
beslutade riktlinjer för hur aktörer ska bete sig och för hur processer ska drivas framåt. De 
sociala normerna kan vara formella eller icke-formella, och de kan även konkurrera med 
varandra eftersom de kan överlappa varandra i tid och existera samtidigt. Det kan leda till 
större konflikter mellan aktörer i ett nätverk, och därmed också maktkamper eftersom just 
maktförhållanden enligt Foucaults perspektiv alltid bör antas existera (Hufty, 2011b: 410; 
Rabinow, 1984: 4-5). Här blir det därför intressant att försöka analysera hur 
samverkansprocesser i Blekinge drivs, till exempel strukturbildsarbetet. Just 
strukturbildsarbetet är den samverkansprocess som kanske främst nämns av respondenterna, 
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dels för att det är ett projekt med huvudsakligt syfte att skapa samverkan och dels för att 
informanterna ofta lyfte det som ett exempel när de ombads beskriva samverkan i länet. Det 
stämmer med den teoretiska uppfattningen om att governance alltid är kontextbundet 
(Hedlund & Montin, 2009: 13); det är möjligt att informanterna associerar samverkan med 
strukturbildsarbetet specifikt, det vill säga en kontext.  
 
Under genomförda intervjuer ombads samtliga informanter att beskriva hur 
strukturbildsarbetet drivs, och i det empiriska materialet framkommer det att kommunerna 
och regionen har olika uppfattningar om hur arbetet ska bedrivas. Kommunerna beskriver det 
som ett projekt vars initiativ kom från Region Blekinge och som därför drivs av regionen 
också, där kommunerna bjuds in till träffar emellanåt. Region Blekinge beskriver det däremot 
som deras projektinitiativ, men att arbetet ska fungera som ett stadigvarande forum vilket 
samtliga aktörer, även kommunerna, ska kunna använda för att lyfta in olika projekt och 
planeringsprocesser. Detta visar på två olika uppfattningar om hur projektet ska drivas och 
användas, det vill säga två olika slags konstitutionsnormer enligt det analytiska ramverket. 
Konstitutionsnormer kategoriseras enligt Hufty (2011b: 410) som de organisatoriska 
principer som formar hur processer och handlingar bör gå till. Uppfattningar om hur 
strukturbildsarbetet ska användas tolkas här som sådana sociala normer. Frågan är då om det 
det finns några sociala normer för det här specifika governancenätverket, eftersom 
uppfattningarna om processens riktlinjer tycks gå isär. Sätts den reflektionen i förhållande till 
governanceteori, så blir det lämpligt att ifrågasätta hur mycket strukturbildsarbetet kan 
förklaras med governance ur just det här perspektivet. Om det inte finns gemensamma 
värderingar och beslut kring hur arbetet ska drivas, är frågan om det kan kallas för 
governance eftersom det är ett begrepp som bygger på att aktörer gemensamt driver arbetet 
framåt. Det är dock viktigt att återigen påpeka att nätverk fortfarande kan existera även utan 
arbetsprocesser som helt kan förklaras med governanceteori. Strukturbildsarbetet är 
fortfarande i praktiken ett nätverk av aktörer som organiserar sig, även om de inte alltid 
konstruerar samma värderingar. Enligt Pierre (i Hedlund & Montin, 2009: 48-50) kan 
governancenätverk även uppstå i praktiken trots motsatta värderingar, varpå delar av 
strukturbildsarbetet kan tolkas som governance genom det perspektiv som Pierre bygger upp.  
 
Vem är metaguvernören? 
Som det framgick av det empiriska materialet beskriver regionen det som att det var ett 
gemensamt beslut, av samtliga aktörer, efter första projektomgången att regionen skulle vara 
den part som fortsatte driva projektet. Ingen av de kommunala informanterna beskrev 
emellertid det som att de fick vara med och besluta i frågan. Detta är vad Hufty (ibid) i det 
analytiska ramverket kallar för nivån för metagovernance, vilket innebär gemensamt 
beslutade regler som bestämmer hur riktlinjerna för governancenätverket ska inrättas. Här är 
ytterligare en indikation på att regionens och kommunernas uppfattning om hur 
samverkansprocesser ska drivas går isär, och att det således kanske inte går att tala om de 
sociala normer och gemensamma värden som ska finnas i en governanceprocess enligt vad 
som diskuteras i det teoretiska ramverket (Jaap in ’t Veld i Meuleman, L., 2013: 282). Här 
finns det också utrymme för potentiella konflikter mellan aktörerna (Hufty, 2011b: 410). Om 
regionen uppfattar det som att samtliga aktörer, det vill säga även kommunerna, har yrkat på 
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att regionen ska vara metaguvernören så skulle det kunna innebära att regionen också anser 
sig ha legitimitet att påverka frågor som kommunerna vill driva själva. Ett exempel skulle 
kunna vara bostadsfrågan, vilken beskrevs som infekterad av informanterna. Regionen 
uppfattar det som att samtliga aktörer ville att de skulle driva arbetet, det vill säga en 
uppfattning av att de tilldelades den formella makten att göra så. Då kan regionen också 
försöka sätta frågor som de anser vara viktiga, det vill säga har ett intresse i, på agendan trots 
att kommunerna kanske egentligen motsätter sig detta. Det ska tilläggas att detta enbart är en 
potentiell förklaring till varför det uppstår konflikter i vissa frågor, och inte på något vis 
fastslagen fakta. Men en sådan situation tillåter regionen att utöva makt gentemot andra 
aktörsgrupper för att hävda sin legitimitet. Det teoretiska ramverket presenterade maktens 
tredje ansikte, det vill säga ett sätt att styra andra aktörers intressen för att uppnå sina mål 
(Axelsson & Qvarsebo, 2017: 29-30). Det finns paralleller mellan den maktteorin och 
situationen ovan; att genom att beskriva att alla aktörer gemensamt ville ha regionen som 
drivande part kan regionen lättare driva igenom sina egna intressen. Det bör dock påpekas att 
ändamålet inte helt och hållet fungerar i sådant fall, eftersom kommunerna ändå motsätter sig 
regionens inblandning i vissa frågor, som bostadsplaneringen.  
 
Samtidigt finns det inte heller någonting i det empiriska materialet som pekar på att 
kommunerna motsatte sig att regionen skulle fortsätta driva strukturbildsarbetet, även om de 
inte skulle ha varit med och aktivt beslutat det. Det finns en möjlighet att kommunerna i 
Blekinge saknar invändningar mot detta, eller också inte ägnat någon större uppmärksamhet 
kring det. Om sådant är fallet så handlar det heller inte om en maktkamp, och situationen 
ovan kan inte heller förklaras utifrån maktteori. Det är mycket möjligt att det aldrig uppstod 
någon konflikt om vilken aktör som ska agera metaguvernör. Det är dock inte självklart att 
regionens fortsatta ledarskap i arbetet bör tolkas som en social norm, eftersom det inte är en 
riktlinje som det aktivt har tagits ett gemensamt beslut kring. Samtidigt kan en sådan norm 
vara icke-uttalad (Hufty, 2011b: 410), varpå det också går att tolka regionens fortsatta drift av 
processen som en social norm förutsatt att samtliga aktörer inte motsatte sig utan outtalat gick 
med på beslutet. Det är emellertid tveksamt om beslutet kan förklaras genom governance- 
och metagovernanceteori, eftersom dessa ställer krav på kollektiva värden och konsensus 
(Pierre & Sundström, 2009: 10). Konsensus tolkas i den här studien som ett aktivt taget beslut 
av samtliga aktörer, och det tycks inte ha skett här.  

6.4 Aktörer 

Avsaknaden av legitimerande mandat 
För att återkoppla till vad det här kriteriet i det analytiska ramverket innebär, så kan det 
kortfattat beskrivas som att forskaren behöver analysera nätverkets aktörer i tre steg; att först 
identifiera vilka aktörer som är relevanta för studien, sedan analysera vilka kapital aktörerna 
kan tillföra nätverket samt hur detta påverkar inbördes relationer och maktkonstellationer, 
och till sist granska hur aktörerna ifråga interagerar med varandra (Hufty, 2011b: 411-412).  
 
De aktörer som bedöms relevanta är de som har valts ut för studien, det vill säga Region 
Blekinge och länets fem kommuner. Givetvis hade fler aktörer kunnat undersökas, som till 



54 
 

exempel Länsstyrelsen och Trafikverket vilka nämndes i intervjuerna, men precis som i 
urvalet av informanter ligger fokus här på regionen och kommunerna. Kommunerna och 
regionen har också redan beskrivits i stor utsträckning. Det intressanta att analysera ligger i 
vilket kapital dessa aktörer tillför i processen och hur det påverkar inbördes relationer. Hur 
påverkar till exempel innehavandet av kapital relationen mellan regionen och kommunerna? 
Kapitalet ifråga behöver inte bestå av ekonomiska medel, utan kan vara andra typer av 
resurser (Hufty, 2011b: 411). Som beskrivet i metodkapitlet studeras symboliskt kapital i den 
här studien, det vill säga kapitel i form av mandat och legitimitet. I sådant fall blir det möjligt 
att fundera över vilken inverkan avsaknaden av kapital har i nätverket, eftersom regionen 
själva beskriver att de saknar mandat att driva ett regionalt perspektiv i fysiska planfrågor. 
Det är inte omöjligt att avsaknaden av ett sådant mandat påverkar relationen till kommunerna, 
som genom sitt planmonopol har mandat att driva planeringsfrågor, samt påverkar hur dessa 
aktörer interagerar med varandra. I det teoretiska ramverket diskuteras det hur 
governancenätverk kan påverkas av auktoritativa värden, och att en metaguvernör har 
bakomliggande incitament till att vilja styra ett nätverk snarare än att samverka kring det 
(Sørensen, 2006: 101). Ett sådant incitament skulle kunna vara just regionens avsaknad av 
symboliskt kapital ifråga om mandat, och skulle då också förklara varför regionen menar att 
samtliga aktörer ansåg att regionen skulle fortsätta driva strukturbildsarbetet medan 
kommunerna snarare verkar uppfatta det som regionens enskilda beslut. Genom att gripa 
möjligheten att fortsätta driva projektet skapar regionen också ett sätt att legitimera sitt arbete 
själva snarare än att vänta på mandat, vilket också stämmer överens med hur en regional 
tjänsteperson beskrev det som att de inte väntar på mandat, utan att de “tar” sig mandatet 
själva (IPR6).  
 
Således finns det en möjlighet att intresset för att samverka även här slår över i ett intresse för 
att styra, alltså en slags maktutövning. Hufty (2011b: 411) bygger aktörskriteriet i sitt 
analytiska ramverk på idén att alla aktörer inte har samma möjlighet till inflytande i en 
governanceprocess, vilket stämmer väl överens med Pierres uppfattning om att nätverk inte 
kan existera utan att någon slags auktoritativa värden också uppstår samt Foucaults syn på att 
maktkonstellationer är någonting som existerar i alla aspekter av samhället (Pierre i Hedlund 
& Montin, 2009: 48-49; Börjesson & Rehn, 2009: 45-46). Genom sin avsaknad av symboliskt  
kapital, det vill säga legitimitet och mandat, utövar regionen en slags makt i sina relationer 
till de kommunala aktörerna i processen genom att driva arbetet framåt på det sätt som de 
själva finner lämpligt, i det här fallet genom att själva ta beslutet om vem som ska driva 
arbetet framåt. Det kan vara värt att påpeka att regionen, efter första projektomgången, 
faktiskt uppfattade det som att frågan hängde i luften och att alla outtalat var överens. Det är 
emellertid fortfarande inte den konsensus som en governanceprocess bör fokusera på. Att 
regionen utövar makt för att ta sig det mandat som de hittills saknar kan också tolkas som en 
reaktion på hittills rådande planeringsstrukturer, det vill säga en struktur där alla andra 
skalnivåer styrs av lagstöd och faktiska mandat men regionen saknar just detta. Det kan, 
utöver Foucaults förklaring om att makt är effekter av långtgående samhällsprocesser, även 
förklaras genom Lundquists (2001: 19-20) syn på att aktörer alltid agerar bundet till de 
kontexter och strukturer de ingår i. Om regionen reagerar på att sakna mandat och legitimitet, 
i en struktur där andra instanser såsom kommuner har formella mandat, är det också rimligt 
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att de agerar på ett sätt som de uppfattar kan skapa legitimitet åt dem, det vill säga genom att 
utöva makt, styra nätverk och på så vis få möjlighet att forma agendan.  
 
Att undanhålla kapital 
En annan aspekt av det hela är hur kommunernas symboliska kapital, det vill säga mandat 
och legitimitet, påverkar dynamiken i nätverket. I dagsläget är det inte kommunerna, enligt 
egen utsago, som driver samverkansprocesser tillsammans med regionen. I det empiriska 
materialet framkommer det också att kommunerna tycks ha ett måttligt intresse av en process 
för bredare samhällsplanering, utan hellre hade sett samverkan inom olika sakfrågor. 
Kommunerna tycks emellertid inte motsätta sig det arbete som regionen gör, utan ställer sig 
till och med positiva i viss utsträckning. Genom att inte vara med och aktivt driva arbetet 
undanhåller de dock, medvetet eller omedvetet, ett visst kapital som annars hade kunnat bidra 
till ett effektivt governancenätverk. Att undanhålla symboliskt kapital som kan bidra till 
governance kan tolkas som en maktutövning, eftersom ett eventuellt effektivare 
governancenätverk förhindras. Enligt Huftys (2011b: 412) ramverk gör det också 
kommunerna till relevanta aktörer, det vill säga aktörer som har kapital att påverka processen 
men som väljer att inte använda det.  
 
Återigen ska det påpekas att det inte måste handla om en medveten maktutövning från 
kommunernas sida. Snarare är det troligt att kommunerna ser arbetet som regionens uppdrag 
och därför inte fokuserar sitt symboliska kapital där, utan istället prioriterar sina kommunala 
uppdrag. Det tycks således finnas en viss ambivalens i kommunernas inställning till regionen. 
Det lyfts också i teorikapitlet att detta tycks grundas i en rädsla för omstruktureringar i 
ansvarsfördelning. Ifall kommunerna, som har planmonopol, skulle bidra med mer kapital 
(symboliskt, ekonomiskt, socialt) så skulle deras ambivalens kunna förklaras genom att de är 
aktsamma för att inte styrka och legitimera regionens arbete. Det är inte omöjligt att 
kommunerna är rädda för en ansvarsfördelning där regionen får mer utrymme att styra och de 
själva får mindre. Således finns det ett maktförhållande även här som spelar in. Genom sitt 
planmonopol har kommunerna den formella makten och rimligtvis därför också en rädsla att 
den makten ska reduceras. Om kommunerna då inte ställer upp med nödvändiga resurser som 
tid eller kapital i nätverken underminerar de också samverkansarbetet; de utövar en makt 
genom att hindra nätverken från att fungera effektivt (Bachrach & Baratz i Scott, 1994: 88). 
För att nätverk ska kunna fungera är aktörsgrupperna beroende av varandras deltagande och 
resurser, det vill säga att det finns maktkonstellationer som opererar (Rabinow, 1984: 4-5) 
och som kan komma att påverka nätverkens dynamik och effektivitet.  
 
Argumentationen ovan stärks bara av hur kommunerna pratar om regional fysisk planering 
med ökat regionalt mandat. Upprepade gånger uttrycktes oro för utökat mandat till regionen 
kopplat till kommunernas motvillighet att släppa ifrån sig det kommunala planmonopolet och 
självstyret, varpå det blir rimligt att tolka kommunernas syn på en regional fysisk planering 
som någonting inkräktande på deras ansvarsområde. Det är ännu en situation som kan tolkas 
som en motvillighet till omstruktureringar, vilket i sin tur mest troligt bygger på att 
kommunerna inte vill se en urholkning i sin formella makt. Även kommunernas perspektiv, 
och inte enbart regionens, kan här förstås utifrån Pierres syn på att nätverk opererar i en 



56 
 

hierarkisk skugga av traditionella strukturer (i Hedlund & Montin, 2009: 48-49). Som redan 
diskuterat har kommunerna en formell makt genom planmonopolet, varpå det blir förståeligt 
varför de motsätter sig en omstrukturering som de tror skulle kunna påverka deras 
ansvarsområde negativt. Det handlar alltså om en konkurrenssituation och en maktkamp. 
Som diskuterat i teorin menar Foucault att man inte ska utgå från att en vedertagen modell för 
problemlösning är rätt, utan ifrågasätta och undersöka makten som opererar i relationerna 
(Rabinow, 1984: 4-5). Här är alltså ett sådant exempel på hur makten påverkar en traditionell 
och rådande struktur, det vill säga det svenska planeringssystemet. När en hittills “mjuk” 
aktör eventuellt får utökat mandat och på så vis kan komma att skapa förändringar i 
strukturen, uppstår vad som kan tolkas som en maktkamp. Det i sin tur skapar konflikter och 
tycks leda till en ambivalens hos de som hittills har haft makten, det vill säga kommunerna. 

6.5 Knutpunkter 

Går störst först? 
Till följd av att aktörerna interagerar med varandra uppstår knutpunkter genom till exempel 
fysiska möten eller möten via telefon och internet. Vid dessa knutpunkter sammanstrålar 
aktörer, problem och processer vilket leder till att sociala normer skapas, beslut tas och avtal 
genomförs. Här är det forskarens uppgift att granska dessa knutpunkter och hur de ingår i 
strukturen för ett governancenätverk, för att kunna utvärdera huruvida de är gynnsamma eller 
icke-gynnsamma för processen (Hufty, 2011b: 413). 
 
Till följd av den konkurrenssituation som har analyserats och diskuterats ovan blir det här 
relevant att lyfta konkurrensen som finns kommunerna emellan. Tidigare i analysen 
granskades det upplevda avståndet i länet som kommunerna uppfattar problematiskt. Det är 
någonting som kopplar an till vad Hufty kallar för knutpunker; det vill säga de formella och 
informella möten som sker i nätverket. I det empiriska materialet framkommer en uppfattning 
från Sölvesborg om att allting koncentreras i östra delen av länet, eftersom Karlskrona är den 
största kommunen och regionen även har sitt säte där (IPK1). I det teoretiska ramverket lyfts 
slitningen mellan governance och demokrati, med en utgångspunkt i hur den demokratiska 
förankringen hos medborgare påverkas om beslutsfattande förflyttas i ett självorganiserat 
nätverk (Sørensen, 2002: 395-396).  
 
Här tycks emellertid en annan demokratisk utmaning existera. I forskningsöversikten 
presenteras March & Olsens (1995: 78) syn på att traditionella strukturer för demokrati 
verkar i syfte att dämpa konflikter och motsägelser, till exempel genom att folkvalda politiker 
representerar medborgare i form av representativ demokrati. En tolkning är att 
governancenätverk i större utsträckning medför konflikter när aktörer har olika intressen och 
värden, vilket också kan förklaras med Sørensens (2005: 351) argumentation om att 
governancenätverk utmanar demokrati i form av exkludering och inkludering. Det hela är en 
tolkning som skulle kunna förklara den uppfattning som informanten från Sölvesborg 
beskriver om att de inte är lika prioriterade som östra sidan av länet. Som redovisat i det 
empiriska materialet styrks den uppfattningen även av Ronneby kommun, som inte ligger på 
samma avstånd och som rimligtvis därför borde ha en mer objektiv inställning till 
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problematiken. Om nätverket fokuseras till Karlskrona kommun som är störst och som även 
är säte för regionen, bör det ifrågasättas om större delen av knutpunkterna också uppstår där 
vilket i sådant fall skulle förklara varför de östra kommunerna i länet känner sig 
bortprioriterade och exkluderade ur processen. Här finns det en tydlig maktkonstellation 
mellan de olika kommunerna; Karlskrona är störst, har mer kapital och inhyser dessutom 
Region Blekinge, varpå de mindre kommunerna uppfattar att de blir bortprioriterade till följd 
av att en större kommun hamnar i fokus. Det är en maktkonstellation som bidrar till en 
komplexitet dessutom, eftersom det bidrar till att kommunerna har olika inställning till 
samverkan. Det är förenligt med Börjessons & Rehns (2009: 20-21) argument om att när ett 
maktförhållande mellan två parter förändras till ett större nätverk så ökar också komplexiteten 
i takt med att de olika aktörernas intressen kolliderar. I ett nätverk där regionen inte bara ska 
samverka med kommunerna, utan även kommunerna ska samverka med varandra, så uppstår 
det rimligtvis komplexa maktkonstellationer som påverkar nätverket negativt.  
 
Det ska emellertid påpekas att detta bara är kommunernas uppfattning. Regionen beskriver 
det som att samtliga aktörer ges samma möjligheter att delta i processen och de träffar som 
anordnas, det vill säga knutpunkterna. Det går inte att finna en sanning eller ett rätt svar i 
detta, eftersom det handlar om två konstruerade och motsatta uppfattningar, men om 
kommuner tappar intresse för att samverka till följd av att de känner sig exkluderade så går 
det också att ifrågasätta huruvida hela nätverket förlorar på det i längden.  

6.6 Processer 
Personberoendet 
Tätt kopplat till knutpunkter är kriteriet för processer, eftersom det är genom att studera 
knutpunkterna och hur aktörer i dessa interagerar med varandra över tid, som forskaren också 
kan börja granska processerna. Den grundläggande idén i detta är att processerna sällan är 
linjära, varpå det kan tillkomma allt fler aktörer, tankar och värden över tid vilket också kan 
leda till ökade konflikter (Hufty, 2011b: 414-415). En aspekt av processer som redan har 
diskuterats är den som lyfts i föregående avsnitt om knutpunkter, det vill säga när östra delen 
av länet känner sig bortprioriterade i knutpunkterna och därmed hela processen. 
Uppfattningen av ett demokratiskt maktspel och exkludering leder onekligen till en icke-
linjär process om syftet med processen är att involvera samtliga aktörer i länet, eftersom den 
uppfattningen leder till konflikter och aktörer som är motvilliga att driva processen effektivt.  
 
En aspekt att lyfta i detta är den personbundenhet som beskrivs i ett par av intervjuerna. Till 
följd av subsidiaritetsprincipen behöver samverkansprocesserna rimligtvis gå till som så att 
de beslut som fattas vid knutpunkterna, det vill säga möten och träffar, också måste förankras 
i respektive kommunstyrelse samt i regionstyrelsen. I det empiriska materialet framkom det 
en problematik i just detta eftersom information, kunskap och gemensamma beslut har en 
tendens till att stanna mellan ett par personer. Detta är vad Hufty beskrev i det teoretiska 
ramverket med sitt exempel om fackföreningen som skulle förhandla fram löneförhöjningar. 
Ju fler aktörer och ju fler nätverk som informationen skulle spridas till, desto mer icke-linjär 
och komplex blev processen (Hufty, 2011b: 415). Det tycks alltså även ske i 
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samverkansprocesserna mellan regionen och kommunerna; när informationen ska spridas och 
förankras utåt blir det mer komplext och mer ineffektivt om aktörerna inte lyckas 
vidarebefordra kunskapen. Det förklarar också vad den regionala politikern menade med att 
politikens överenskommelse på regional nivå ofta “stöter på patrull” ute i 
kommunorganisationerna (IPR8). Det hela kan kopplas till diskussionen om maktens subjekt, 
att dimensioner av tid och aktörer påverkar komplexiteten i ett socialt, politiskt och 
organisatoriskt nätverk när fler aktörer med inbördes relationer ska inkluderas (Börjesson & 
Rehn, 2009: 20-21). Politikerna och tjänstepersonerna som ska föra vidare kunskapen och 
förankra den i respektive organisation, som ett nästa steg i samverkansprocessen, sitter på en 
makt i att kunna välja hur de vill göra den förankringen. Sett utifrån det perspektivet är det 
därför också intressant att ifrågasätta varför den här förankringen inte tycks fungera enligt 
informanterna. Som nämnt i uppsatsens empiriska kapitel kan det handla om hur 
kommunpolitiker och tjänstepersoner identifierar sig, det vill säga en mänsklig faktor. Om de 
identifierar sig starkare med sina kommunala uppdrag än med regionala uppdrag så finns det 
en möjlighet att de inte lägger någon större fokus på att föra vidare de beslut som tas på den 
regionala nivån. Det kopplar återigen an till Lundquists (2001: 19-20) teori om att 
bakomliggande strukturer präglar hur aktörer tänker och handlar, eftersom den teorin skulle 
innebära att kommunala politiker och tjänstepersoner är påverkade av och identifierar sig 
med sina bakomliggande kommunstrukturer. Det kopplar även an till Foucaults teori om att 
maktutövning är en effekt av tidigare samhälleliga processer (Börjesson & Rehn, 2009: 45-
46), eftersom kommunala tjänstepersoner och politiker har haft sina uppdrag inom 
kommunala processer och därför väljer, medvetet eller omedvetet, att prioritera bort (det vill 
säga utöva makt) regionalt arbete.  
 
Kunskapsglappet 
En liknande process, som likväl handlar om kunskapsöverföring och förankring, är den 
mellan kommunala översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin. Tolkat ur det 
empiriska materialet finns det blandade uppfattningar om huruvida den regionala 
utvecklingsstrategin har varit ett bra stöd för kommunerna eller inte. Regionen lyfte också 
fram att det finns ett stort glapp mellan de olika dokumenten. Det styrker alltså vad tidigare 
forskning beskriver, att de båda olika dokumenten har olika frågeställningar med ett 
strategiskt kontra fysiskt perspektiv och kommer från olika aktörer med olika bakgrunder 
varpå de också får svårigheter att närma sig varandra (Smas et.al, 2012: 9; Ehinger Berling, 
2006: 80; Boverket, 2008: 33-34, 37). I forskningsöversikten nämns aktörernas olika 
bakgrunder som en faktor, och appliceras då även Lundquists (2001: 19-20) dimension av 
aktör-struktur-relationer så stärker även denna förklaring av aktörernas olika bakgrunder som 
en bidragande faktor till bristande samordning och samverkan.  

6.7 Avslutande kommentarer 

I det här kapitlet har ett analytiskt ramverk tillämpats för att granska det empiriska materialet 
utifrån fem olika kriterier; problem, sociala normer, aktörer, knutpunkter och processer.  
Det analytiska ramverket har ansetts fungera bra för att analysera den samverkan som 
beskrivs ske i Blekinge län idag. Med hjälp av de olika kriterierna i ramverket har det 
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empiriska materialet kunnat analyseras, och med hjälp av det teoretiska ramverket och 
begrepp som governance och makt har en bredare bild på analysen kunnat ges. Återigen bör 
det påpekas att det empiriska materialet är grundat i intervjuer med ett begränsat urval 
informanter, och andra personer inom kommunerna eller regionen hade kunnat bidra med 
andra tankar och synsätt. Det empiriska material som har tagits fram har dock kunnat, 
tillsammans med det teoretiska ramverket och forskningsöversikten, bidra till en bred analys 
som visar på hur de olika aktörerna förhåller sig till samverkan, till varandra och till sina 
respektive uppdrag. Analysen anses därför vara tillräcklig för att dra slutsatser ifrån. 
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7. Slutsatser 
I den här delen görs en återkoppling till uppsatsens inledande kapitel, där den övergripande 
frågeställningen först och främst kommer att besvaras. Därefter görs även en återkoppling 
till problemformuleringen genom att den övergripande forskningsfrågan, med hjälp av det 
empiriska materialet och den genomförda analysen, besvaras. Den övergripande 
forskningsfrågan som pekades ut lyder följande: Vilka är förutsättningarna för att samverkan 
ska kunna ske och hur påverkar olika behov hur samverkan utformas och fungerar? 
 
Hur formuleras behov för en ökad samordning mellan regional och kommunal 
skalnivå hos kommunerna? 
På första frågan i den ledande frågeställningen går det nu att svara att det finns behov av att 
samverka i Blekinge län. Samtliga undersökta aktörer, kommuner såväl som regionen, 
uttrycker behov av samverkan och samordning. Det som emellertid har framkommit genom 
den genomförda analysen är att de olika aktörernas behov av samverkan avviker från 
varandra på ett distinkt sätt. Kommunerna beskriver den regionala planeringen och den 
regionala aktören på en rad varierande sätt, där somliga anser att detta är ett bra stöd i 
kommunernas planering och somliga anser att regionen har varit relativt osynlig. Vad 
kommunerna dock identifierar är en rad olika sakfrågor som de anser att de behöver 
regionens stöd och perspektiv i, samt sakfrågor som de anser att de inte vill ha ett regionalt 
perspektiv i. Den grundläggande aspekten är att de uttrycker behovet av stöd i just sakfrågor. 
Det kan också vara en förklaring till varför kommunerna beskriver strukturbildsarbetet, som 
syftar till att skapa en bredare samhällsplanering, som regionens arbete att driva. Om 
kommunerna inte ser behov av just den samhällsplaneringen så har de rimligtvis inte heller 
ett behov av att påverka vem som driver strukturbildsarbetet.  
 
Hur formuleras behov för en ökad samordning mellan regional och kommunal 
skalnivå hos regionen? 
Så lyder andra frågan i den ledande frågeställningen. Regionen redogör däremot sin 
uppfattning av att det redan idag samverkas bra kring sakfrågor, och beskriver det 
samverkansarbete man driver som ett sätt att lyfta blicken hos samtliga aktörer och skapa en 
syn för bredare samhällsplanering. Behovet som regionen konstruerar handlar alltså om att 
förena olika sakfrågor till en bredare samsyn i planeringen, och det är således ett helt annat 
behov än det som kommunerna konstruerar. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är 
följaktligen att både kommuner och region konstruerar behov av att samverka och skapa 
samordning, men det är två helt skilda behov som inte heller tycks ha kommunicerats till, 
eller uppfattats av, den andra parten.  
 
Eftersom regionen konstruerar behov av en bredare samhällsplanering, så har de också 
incitament att driva och forma strukturbildsarbetet. De beskriver det emellertid som ett arbete 
som alla aktörer ska driva tillsammans, och därför är det intressant hur uppfattningarna om 
arbetets natur avviker; regionen menar att det ska vara ett stadigvarande forum för alla 
aktörer att driva tillsammans, men kommunerna beskriver det som just regionens projekt. De 
sociala normerna, alltså de gemensamma riktlinjerna för hur en governanceprocess ska 
drivas, tycks inte existera i större utsträckning eftersom regionen och kommunerna har olika 
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uppfattningar om saken. Inledningsvis i analysen diskuterades det huruvida regionens 
samverkansarbete kan förklaras utifrån ett governanceperspektiv. Med hjälp av det empiriska 
materialet och den genomförda analysen kan det konstateras att det finns intentioner hos 
regionen att driva governanceprocesser med sig själva som metaguvernören, eftersom de 
beskriver samverkansarbetet som ett nätverk av aktörer som tillsammans ska driva forumet 
framåt. Kommunerna ställer sig också på det stora hela positiva till samverkan. De är 
medvetna om att de inte kan möta samhälleliga utmaningar på egen hand, de identifierar 
frågor där de önskar ett regionalt stöd och de ställer sig överlag positiva till 
strukturbildsarbetet. Det finns alltså goda intentioner och ett underlag för gemensamma 
governance- och samverkansprocesser i Blekinge län. De två aktörsgrupperna konstruerar 
emellertid olika behov och de saknar gemensamt identifierade problem, värderingar och 
normer vilket skapar konflikter och en ineffektivitet i samverkansarbetet. Enligt 
governanceteori är det grundläggande aspekter.  Även om det således finns goda intentioner 
som kan förklaras med governance, och det finns ett självorganiserat nätverk av aktörer, så 
kan slutsatsen dras att det samverkansarbete som görs i praktiken inte fullt ut kan förklaras 
med governance.  
 
Vilka incitament finns det för regionen att vilja samverka? 
Den sista frågan i frågeställningen handlar om vilka incitament regionen har för att vilja 
samverka. Det är tydligt att regionen vill se sig som en metaguvernör genom att beskriva hur 
de ser sig själva som den aktör som faciliterar samverkansprocessen, men det finns 
indikationer på att det också finns en vilja att styra i samverkansarbetet. Inte minst när 
regionen själva beskriver hur de väljer att inte vänta på att tilldelas mandat utan tar sig det 
själva, samt hur de beskriver att de vill få kommunerna att se det behov som regionen anser 
vara det “rätta”. Det är en slags styrning, och bekräftar den kritik som riktas mot governance 
om att det enkelt slår över i maktutövning istället. Att försöka styra vilka värden och behov 
som ska finnas i nätverket går, som sett i analysen, att förklara genom maktteori. Då är det 
också viktigt att komma ihåg Foucaults perspektiv om makt som någonting nödvändigt och 
en effekt av vad som tidigare samhällsprocesser. Att regionen utövar en slags makt och 
styrning lär bero på att de hittills inte har haft några formella mandat för planering, och 
således ser styrning genom maktutövning i självorganiserade nätverk som den enda 
valmöjligheten. Den ontologiska utgångspunkt som uppsatsen utgick ifrån var att aktörer 
agerar utifrån den struktur de ingår i, vilket bekräftas av att regionen måste ta till de medel de 
ser (som till exempel makt) för att bli hörda som en mjuk instans i en annan hård struktur.  
 
Det förklarar också kommunernas aviga inställning till en regional fysisk planering med ett 
regionalt mandat; kommunerna ingår i en struktur där de har uppdrag inom respektive 
administrativa gränser och dessutom förvaltar ansvaret för den fysiska planeringen. När de 
upplever en förändring i den strukturen uppstår en konkurrenssituation som leder till större 
motvillighet till samordning. Det förklarar även den konkurrens som kan konstateras existera 
mellan kommunerna. De har sina uppdrag och skyldigheter gentemot sin egna kommun, och 
en ökad samverkan och samordning som beskrivs innebära ett starkare regionalt perspektiv 
istället för ett kommunalt medför då en rädsla för att stå som “förlorare”. Genom att fokusera 
på det egna administrativa området och på så vis bortprioritera det regionala nätverket styr 
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kommunerna fortfarande den regionala agendan, om än på ett passivt vis. Det går utifrån 
detta resonemang att dra en slutsats att det, genom konkurrensen mellan kommunerna och 
regionen samt kommunerna sinemellan, finns maktkonstellationer som opererar i nätverket 
och som ineffektiviserar governance- och samverkansarbetet. Att samtliga aktörer ändå 
konstruerar behov av ett regionalt perspektiv, om än i olika frågor, bekräftar 
forskningsöversikten kring behovet av en region. Det regionala perspektivet behövs. Men det 
bekräftar också forskningsöversikten kring varför samordning brister; till följd av att de olika 
aktörsgrupperna har så olika bakgrunder, kommunerna med sitt planmonopol och regionerna 
som med ett par undantag inte har haft planeringsmandat, har de båda perspektiven svårt att 
mötas. De agerar utifrån två olika kontexter. Det tycks alltså inte bara gälla samordning 
mellan olika dokument, utan gäller även samverkan mellan de båda aktörsgrupperna i stort. 
Det bekräftar Pierres teoretiska beskrivning om att samverkan, det vill säga governance, alltid 
opererar i skuggan av traditionella och hierarkiska strukturer. Det bekräftar också den 
tolkning som har gjorts i den här studien att governance och makt inte koordinerar med 
varandra. De delar av empirin som inte kan förklaras utifrån governance kan i den här studien 
förklaras genom ett maktperspektiv. Det betyder inte att olika givna situationer alltid kan 
förklaras med den ena eller den andra teorin, men just i det här fallet tycks 
governanceprocesser inte fungera på ett effektivt vis till följd av maktkonstellationer som 
opererar i aktörsrelationerna, vilket påverkar samverkansinitiatv negativt.  
 
Utifrån de slutsatser som har dragits och de resonemang som har gjorts kan också den 
övergripande forskningsfrågan besvaras. För att samverkan ska kunna ske krävs aktörer som 
kan förstå varandras behov och identifierade problem. När olika behov formuleras på 
regional och kommunal skalnivå blir samverkan kring fysisk planering också svårare att 
samordna, eftersom det uppstår en rad olika konflikter. Det handlar dock inte om det inte går 
att finna lösningar eller kompromisser, utan snarare om att det saknas förståelse för att 
behoven och intressena faktiskt ser olika ut. Här ska det också påpekas att efter ha studerat 
aktörernas vägledande dokument, det vill säga översiktsplanerna och den regionala 
utvecklingsstrategin, går det att konstatera att de båda gruppernas oenigheter inte existerar i 
dokumenten. Det är såklart dokument med ett visst marknadsförande syfte, varpå konflikter 
inte heller hör hemma där, men det skapar en “syns det inte så finns det inte”-situation. En 
eventuell lösning på oenigheterna blir således ännu mer beroende av att aktörsgrupperna 
kommunicerar sina behov. Att försöka påverka andra aktörer till att se saker ur samma 
perspektiv, snarare än att försöka förstå andras perspektiv, leder istället till konflikter och 
maktkamper. Om de olika aktörsgrupperna inte lyckas ta ett steg tillbaka för att se att de 
konstruerar olika behov i grunden så kommer den fysiska planeringen mest troligt att fortsätta 
präglas av en slitning mellan olika skalnivåer samt av konkurrens och maktutövning 
gentemot varandra. Hur aktörsgrupperna behöver göra detta är dock en fråga för annan 
forskning. Syftet med den uppsatsen var att undersöka kommunernas och regionens 
uppfattning av en bristande samordning och behov av samverkan, vilket också anses ha 
genomfört. 
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9. Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide för kommunerna 
1. Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete på kommunen? 

 
2. Hur skulle du beskriva den regionala planering som bedrivs idag i Blekinge Län? 

a. Vilka frågor behandlas i den regionala planeringen? 
b. Finns det några specifika frågor som du anser att regionen försöker styra i?  
c. Anser du att den regionala planeringen tar upp de frågor som är regionalt eller 

mellankommunalt viktiga, eller fattas det någonting?  
 

3. I Blekinge län finns det initiativ till samverkan, genom projekt såsom det regionala Strukturbild 
2.0 till exempel. Hur påbörjades samverkansarbetet mellan kommuner och regionen? Är det 
grundat i ett uttalat politiskt beslut eller kommer initiativet från någon medverkande aktör? 

a. Kan du berätta lite om den samverkan som sker idag? 
b. Hur är samverkansarbetet organiserat? 

 
4. Hur tycker du att det fungerar att samverka mellan kommuner och regionen? 

a. Finns det någon aktör som får mer eller mindre utrymme i processen? 
b. Vilken aktör är mest styrande i processen (behöver inte vara den som leder arbetet 

officiellt)? 
c. Uppstår det någonsin problem mellan de olika aktörerna i processen? 

 
5. Tror du att kommunernas och regionens intresse av att samverka ser likadant ut i Blekinge? 

a. Vad är just ert intresse i att samverka? 
 

6. Kan du berätta lite om hur ni arbetar med att implementera regionala strategier på kommunal 
nivå?  

a. Har ni ett intresse i att implementera regionala strategier på kommunal nivå? 
b. Vad är ert intresse i att implementera regionala strategier i ert arbete? 
c. Uppstår det någonsin några svårigheter i att implementera regionala strategier i ert 

arbete? 
 

7. Ser du några eventuella risker eller svårigheter med en ökad samordning där regionen får utökad 
kapacitet inom den fysiska planeringen? 

a. Tror du att alla aktörers intressen skulle få samma utrymme eller finns det någon aktör 
som riskerar att åsidosättas? 

b. Finns det någon aktör som skulle kunna ta en styrande och dominerande roll (inte 
nödvändigtvis den som skulle leda arbetet officiellt)? 

c. Kan du se några fördelar med en ökad samordning där regionen får större kapacitet? 
 

8. Hur tror du att ansvarsfördelning och beslutsfattande skulle se ut vid en ökad samordning med 
regionalt utökad planeringskapacitet? 
a. Skulle denna fördelning, alltså hur den är konstruerad, kunna påverka hur samarbetet 

fortskrider? 
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9. Hur ställer du dig till mellankommunal samverkan i Blekinge län utan inblandning från regional 
aktör? 

a. Finns det några initiativ till sådan mellankommunal samverkan idag? 
b. Kan du se några fördelar eller nackdelar med att samverka mellankommunalt utan 

regional inblandning, istället för en ökad samordning där regionen får större kapacitet?  
 

10. I och med att kommunerna äger beslutsfattandet kring fysiska planfrågor garanteras även den 
demokratiska aspekten, medborgardeltagande och transparens i och med en lagstadgad 
planprocess och folkvalda politiker. Tror du att dessa aspekter skulle påverkas om en regional 
aktör fick utökat utrymme inom den fysiska planeringen? 

a. Finns det någon risk att det demokratiska ansvaret, medborgardeltagandet och 
transparensen skulle minska? 

b. Hur tror du att man, vid ett ökat regionalt fäste i den fysiska planeringen, skulle behöva 
arbeta för att garantera det demokratiska ansvaret gentemot medborgarna? 
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Bilaga 2: Intervjuguide för Region Blekinge 
1. Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete på regionen? 

 
2. Hur skulle du beskriva den regionala planering som bedrivs idag i Blekinge Län? 

a. Vilka frågor behandlas i den regionala planeringen? 
b. Vilka frågor är viktigast för er på regionen att driva? 
c. Kan du berätta om regionens förutsättningar och utmaningar? 
 

3. I Blekinge län finns det initiativ till samverkan, genom projekt såsom det regionala 
Strukturbild 2.0 till exempel. Hur påbörjades samverkansarbetet mellan kommuner och 
regionen? Är det grundat i ett uttalat politiskt beslut eller kommer initiativet från någon 
medverkande aktör? 

a. Kan du berätta lite om den samverkan som sker idag? 
b. Hur är samverkansarbetet organiserat? 
 

4. Hur tycker du att det fungerar att samverka mellan kommuner och regionen? 
a. Finns det någon aktör som får mer eller mindre utrymme i processen? 
b. Vilken aktör är mest styrande i processen (behöver inte vara den som leder arbetet 

officiellt)? 
c. Uppstår det någonsin problem mellan de olika aktörerna i processen? 
 

5. Tror du att kommunernas och regionens intresse av att samverka ser likadant ut i Blekinge? 
a. Vad är just ert intresse i att samverka? 

 
6. Kan du berätta lite om hur ni arbetar med att få in kommunala perspektiv i era regionala 

strategier? 
a. Har ni ett intresse i att implementera kommunala perspektiv på regional nivå? 
b. Vad är ert intresse i att implementera kommunala perspektiv på regional nivå? 
c. Uppstår det någonsin några svårigheter i att implementera kommunala perspektiv på 

regional nivå? 
 

7. Ser du några eventuella risker eller svårigheter med en ökad samordning där regionen får 
utökad kapacitet inom den fysiska planeringen? 

a. Tror du att alla aktörers intressen skulle få samma utrymme eller finns det någon 
aktör som riskerar att åsidosättas? 

b. Finns det någon aktör som skulle kunna ta en styrande och dominerande roll (inte 
nödvändigtvis den som skulle leda arbetet officiellt)? 

c. Kan du se några fördelar med en ökad samordning där regionen får större kapacitet? 
 

8. Hur tror du att ansvarsfördelning och beslutsfattande skulle se ut vid en ökad samordning 
med regionalt utökad planeringskapacitet? 

a. Skulle denna fördelning, alltså hur den är konstruerad, kunna påverka hur 
samarbetet fortskrider? 
 

9. Hur ställer du dig till mellankommunal samverkan i Blekinge län utan inblandning från 
regional aktör? 

a. Finns det några initiativ till sådan mellankommunal samverkan idag? 
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b. Kan du se några fördelar eller nackdelar med att samverka mellankommunalt utan 
regional inblandning, istället för en ökad samordning där regionen får större 
kapacitet?  

 
10. I och med att kommunerna äger beslutsfattandet kring fysiska planfrågor garanteras även den 

demokratiska aspekten, medborgardeltagande och transparens i och med en lagstadgad 
planprocess och folkvalda politiker. Tror du att dessa aspekter skulle påverkas om en regional 
aktör fick utökat utrymme inom den fysiska planeringen? 

a. Finns det någon risk att det demokratiska ansvaret, medborgardeltagandet och 
transparensen skulle minska? 

b. Hur tror du att man, vid ett ökat regionalt fäste i den fysiska planeringen, skulle 
behöva arbeta för att garantera det demokratiska ansvaret gentemot medborgarna? 
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Bilaga 3: Transkriberingsguide 
(0.5): Väldigt kort paus. 
(1.0): Kort paus. 
(2.0): Lång paus. 
(…): Personen avbröt sig i en ofullständig mening för att säga någonting annat. 
(skrattar/hostar/annat): om ett verb sätts i parentes förklarar det vad personen gjorde, till 
exempel skrattade eller hostade. 
(ohörbart): Störmoment resulterade i att enstaka ord eller delar inte kunde uppfattas. 
(namn/arbetsplats/annat): Uppgifter som direkt kan peka ut informanten har censurerats ifall 
de har nämnts i intervjun, för att informanterna ska känna att de har möjlighet att prata fritt.  
 
Intervjuerna är transkriberade och transkriptionerna förvaras hos författaren. Dessa kan 
lämnas ut på begäran. 
 


