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Förord 
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uppsatsskrivande. Du har fått mig att tro på det jag gör. Jag vill även tacka alla intervjupersoner 
från Växjö och Alvesta kommun som har ställt upp på intervjuer och bidragit med värdefullt 
material till min uppsats. Utan er skulle det inte ha blivit någon uppsats! 
 
Slutligen vill jag tacka min sambo som har stöttat mig under resans gång och fått mig att fortsätta 
kämpa när allt har känts tungt! 
 
  



Sammanfattning 
Den administrativa indelningen har inte lika stor betydelse för att kommunens invånare ska ha 
ett välfungerande vardagsliv, då människors vardagsmönster sträcker sig i allt större utsträckning 
över kommungränsen. Den fysiska planeringen behöver sättas in i ett större perspektiv för att 
hantera detta, vilket ger upphov till samarbete mellan kommuner över gränserna i form av 
mellankommunal planering. Den mellankommunala planeringen innebär att kommuner 
upprättar nätverk gemensamt att samverka inom, vilka rör sig utanför det formella 
planeringssystemet och präglas av en otydlig ansvarsfördelning. Samtidigt kan kommuner ha 
skilda mål och intressen som inte sammanfaller väl med målet för den mellankommunala 
planeringen. Det kan därmed lätt uppstå en maktkamp mellan de delaktiga kommunerna 
angående vems agenda som ska få dominera i den mellankommunala planeringen. Uppsatsen 
syftar till att kritiskt granska bakomliggande motiv och drivkrafter till varför mellankommunal 
planering inleds samt vems behov som uttrycks när det uppstår en maktkamp om vems intressen 
som ska få styra.  
 
Uppsatsens tillvägagångsätt är en fallstudie där det studerade fallet utgörs av Växjö och Alvesta 
kommuners pågående planeringssamarbete. Metoder för insamling av material har varit 
semistrukturerade intervjuer med tjänstepersoner och politiker i respektive kommun samt 
dokumentstudier av kommunala översiktsplaner. Det empiriska materialet har tagits an med en 
kvalitativ innehållsanalys där ett analytiskt ramverk utifrån det övergripande teoretiska 
perspektivet varit styrande. Den övergripande teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är 
governance network där begreppen soft och hard spaces samt fuzzy boundaries tillämpats för att 
placera det i ett planeringssammanhang. Slutligen har ett maktperspektiv tillämpats som knyter 
an till studiens forskningsfråga.  
 
Studien som har genomförts pekar på att det finns ett antal drivkrafter som motiverar kommuner 
att inleda mellankommunal planering med varandra. Motiv som får kommuner att inleda 
samarbeten med varandra handlar om att skapa en större enhet för att kunna öka sina 
påverkansmöjligheter angående frågor som ligger utanför kommunernas handlingsutrymme. I 
det studerade fallet har Växjö och Alvesta ett gemensamt intresse av att utveckla ett dubbelspår, 
där dessa gemensamt arbetar mot statliga myndigheter för att förverkliga detta. Ett annat tydligt 
motiv är att kommuner samarbetar för att deras gemensamma intressen kan öka tillväxten och 
stärka deras position i regionen och gentemot omvärlden. Växjö och Alvesta är ett regionalt 
centrum varpå ett samarbete över gränsen kan stärka denna roll. Det upprättade nätverket som 
Växjö och Alvesta utgör visar på en planering som äger rum i soft spaces som rör sig utanför det 
formella planeringssystemet och över existerande kommunala gränser, där kommunerna inte 
längre kan hantera sina behov inom sitt egna hard spaces.  
 
Studien visar även på att kommuner som samverkar har skilda förutsättningar där deras skilda 
funktioner ger upphov till ett ömsesidigt beroende till varandra. I och med att kommunerna är av 
olika storlekar och med skilda förutsättningar framgår det i studien att kommunerna har skilda 
motiv till deras mellankommunala planering, där det tydligt framgår att Alvesta har ett behov av 
samarbetet som driver dem medan Växjö har ett annat behov som är deras drivkraft. Slutligen 
framkommer det av deras skilda motiv och förutsättningar att det är den större kommunen som 
är drivande, men där det är den mindre kommunens behov och intressen som uttrycks i deras 
gemensamma planeringssamarbete och besitter makt i frågan.   
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1. Problemställning 

”Sedan en tid tillbaka har de båda kommunerna ett samarbete med en 
gemensam översiktsplan […] Vi kan inte göra en gemensam 
översiktsplan och jobba med frågorna om vi har helt olika 
uppfattningar…” (Smålandsposten, 2016). 

 
 “Detta har fått de båda kommunerna att avbryta samarbetet” 
(VXONEWS, 2016). 

 
Människors vardagsmönster sträcker sig i allt större utsträckning över kommungränsen, då 
bostad, arbete och fritidsaktiviteter inte längre nödvändigtvis behöver vara samlade till en och 
samma kommun. Den administrativa indelningen har inte lika stor betydelse för ett välfungerande 
vardagsliv för kommunens invånare. Den fysiska planeringen behöver ses ur ett större perspektiv 
som sträcker sig utanför kommunens egna gräns, då den kommunala administrativa enheten är 
för liten för att tillräckligt effektivt lösa de planeringsfrågor som berör ett större geografiskt 
område. Det finns därmed starka skäl att överväga åtgärder för att långsiktigt säkerställa 
kommunens kapacitet att möta framtidens utmaningar. Ett verktyg som är aktuellt och som 
diskuteras är mellankommunal planering eller regional planering. Detta innebär att kommuner 
samverkar med varandra för att lösa planeringsfrågor som de inte själva kan lösa. Samverkan 
mellan kommuner som berör den fysiska planeringen har ökat med tiden och har under den 
senaste tiden fått en markant ökad betydelse. Detta i samband med att synen på regionen och den 
regionala nivån har förändrats till en arena där lokala och regionala aktörer förhandlar med 
varandra för att utforma lokala och regionala utvecklingsstrategier för den fysiska miljön. Det 
finns dock svårigheter i att implementera regionala beslut hos kommuner, som leder till ett 
omtalat glapp mellan regionen och kommunen. Mellankommunal planering, där kommuner 
samverkar med varandra, ses som ett alternativ till den regionala planeringen för att lösa 
planeringsfrågor som sträcker sig över kommungränsen. Det är dock inte givet vilka 
planeringsfrågor som den mellankommunala planeringen ämnar lösa och om dessa skiljer sig från 
vad regional planering ämnar lösa. Kommuner betraktas vara en för liten enhet för att på egen 
hand lösa planeringsfrågor, varpå mellankommunal och regional planering kan uppstå. Men kan 
det finnas andra bakomliggande motiv till mellankommunal planering? 
 
Mellankommunal planering har ett strategiskt förhållningssätt och berör frågor om den framtida 
fysiska utvecklingen. Det kan handla om att ta fram gemensamma visioner eller strukturbilder för 
hur kommuner kan utvecklas. En gemensam framtidsbild innebär att den är gemensam i 
bemärkelsen att de delaktiga kommunerna delar samma uppfattning om framtiden. Kommuner 
kan dock ha skilda mål och intressen som leder till oenigheter angående vad den gemensamma 
framtidsbilden är och hur den ska uppnås. Av de inledande citaten framgår det att kommunerna 
som samarbetar har skilda uppfattningar om det gemensamma planeringsarbetet, vilket har lett 
till ett avbrytande av deras samarbete. Mellankommunal planering bygger på frivilliga initiativ 
som kommuner tar för att börja samverka med varandra. Det är ingen som tvingar kommuner att 
börja samverka med varandra. Det går dock att fråga sig vad som ligger bakom det frivilliga 
initiativet till mellankommunal planering, om kommuner har skilda uppfattningar, vilket de 
ovanstående citaten visar på. Mellankommunal planering innebär att kommuner upprättar ett 
gemensamt nätverk att samverka inom. Dessa kan vara informella samarbeten vilka sker sidan av 
det formellt upprättade systemet. Utbredningen av dessa former av samarbeten kan ses som 
samhällsstyrningens rörelse från formellt kontrollerande strukturer, till en form av 
nätverksstyrning där aktörer upprättar egna arenor att samverka inom. Inom den fysiska 
planeringen betraktas dessa arenor som gränslösa rum av planeringen som sträcker sig bortom 
institutionella ramverk och saknar ofta formell legitimitet. Ansvarsfördelningen inom dessa 
arenor är dock inte lika tydlig och det är inte självklart vem som ansvarar och sätter agendan för 
samarbetet. Det kan därmed lätt uppstå en maktkamp mellan delaktiga kommuner angående 
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vems agenda som ska få dominera i den mellankommunala planeringen. Men även en maktkamp 
mot utomstående aktörer, att genom samverkan få makt och kunna vara med att påverka 
omvärlden.  
 
En otydlig ansvarsfördelning tillsammans med skilda målsättningar kan därmed vara en 
utmaning för den mellankommunala planeringen att ta sig förbi. Även om kommuner skulle enas 
om en gemensam framtidsbild, kan enskilda målsättningar för den enskilda kommunen utgöra en 
dold agenda som skapar konflikter i samarbetet. Det kan således vara enkelt för kommuner att 
vara överens på en generell planeringsnivå, vad det är som ska uppnås. Men när det rör sig om 
mer konkreta planeringsfrågor, hur det gemensamma målet ska uppnås, är det lätt att dessa 
skiljer sig åt och bidrar till att konflikter uppstår. Det kan även vara problematiskt när kommuner 
har enats om mer generella frågor som sedan ska omsättas till planeringspraktiker. Kommuner 
kan dessutom ha olika inställning till ett samarbete, där deras skilda syner kan ge skäl till att 
ifrågasätta om det finns en gemensam syn till varför kommuner samarbetar om den fysiska 
planeringen eller om kommuner enbart ser ett behov att samarbeta med någon.  

1.1 Problemformulering 

För att lösa planeringsfrågor som sträcker sig utanför den enskilda kommunens 
handlingsutrymme, har samarbete i form av mellankommunal planering växt fram och ökat i både 
antal och betydelse. Detta kan ses som ett sätt att undvika den komplicerade formella vägen, 
genom att istället upprätta nätverk där förhandlingar mellan delaktiga kommuner leder till 
handling i form av gemensamma framtidsbilder över den fysiska miljön. Det finns dock ingen 
tydlig ansvarsfördelning angående vem som ansvarar för vad och vem som bestämmer. För att 
den kollektiva handlingskraften ska kunna utövas krävs det att delaktiga kommuner når 
konsensus och är överens om den gemensamma framtidsbilden, vilket är en påtalad svårighet 
med samverkan inom fysisk planering. Det finns ett problem med mellankommunal planering när 
kommuner vill samverka med varandra och är överens på en generell nivå, men när samarbetet 
konkretiseras kan skilda målsättningar om den gemensamma framtida utvecklingen träda fram, 
vilket föranleder konflikter och en maktkamp om vems behov och intressen som ska få sätta 
agendan för vad den mellankommunala planeringen ska resultera i.  
 
Den forskningsfråga som ska bidra till att svara på ovanstående problemformulering är följande: 
Varför inleds mellankommunal planering och vems behov uttrycks i samarbetet?  

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att kritiskt granska varför kommuner väljer att samarbeta om fysisk 
planering, genom att studera vilka bakomliggande motiv, drivkrafter och behov det finns. Vidare 
syftar uppsatsen till att undersöka det nätverk som mellankommunal planering upprättar och 
äger rum inom.  

1.3 Frågeställningar 

• Vilka frågor ger upphov till att kommuner inleder en mellankommunal planering med 
varandra och vilka behov uppfylls?  

• Vilka motiv och drivkrafter ligger bakom mellankommunal planering där samverkan 
mellan olika stora kommuner sker?  

• Hur ser det nätverk ut, inom vilket mellankommunal planering sker och hur fungerar det? 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Det första kapitlet (1), vilket har redogjorts för ovan, består av en 
problemställning, problemformulering, syfte och frågeställningar. Forskningsöversikten (2) utgör 
det andra kapitlet och presenterar tidigare studier och forskning kring mellankommunal 
planering där forskning om kommunal samverkan generellt har lyfts fram där det är relevant. 
Vidare presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter (3) som tillämpas i analysen. Under 
metod och metodologi (4) beskrivs uppsatsens forskningsdesign som är fallstudie med 
tillhörande metoder, intervjuer och dokumentstudier. En kvalitativ innehållsanalys har använts 
som metod för att bearbeta det insamlade materialet. I slutet av kapitlet presenteras det 
analytiska ramverket som bygger på den övergripande teoretiska utgångspunkten och ligger till 
grund för analysen. Därefter följer analys (5) där det empiriska materialet analyseras utifrån det 
analytiska ramverket. Till sist presenteras diskussion och slutsats (6) där analysen diskuteras 
utifrån studiens frågeställningar och slutligen en slutsats som framkommit av studien.  
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2. Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten kommer att behandla mellankommunal planering och placera uppsatsens 
ämnesområde i ett större forskningssammanhang för att knyta an till relevant forskning om 
kommunal samverkan. Forskningsöversikten är uppdelad i tre olika delar och först kommer 
drivkrafter och motiv för mellankommunal planering att redogöras för. Nästa avsnitt presenterar 
den mellankommunala planeringens behov och förutsättningar samt uppkomsten till det. Det sista 
avsnittet redogör för vilka svårigheter och begränsningar det finns med mellankommunal planering. 
Syftet med forskningsöversikten är att sätta ramarna för uppsatsens ämne och ligger till grund för 
analysen. Först kommer en kort begreppsdiskussion om begreppet mellankommunal planering att 
presenteras.  
 
Mellankommunal planering betraktas som en form av kommunal samverkan. En grov uppdelning 
kan göras mellan två former av mellankommunal planering, samma grova uppdelning kan även 
göras av kommunal samverkan generellt – formella och informella samverkansformer. Formella 
samarbeten inom mellankommunal planering avser samarbeten som har upprättat nya 
samverkansorgan i form av ett kommunalförbund eller genom samverkansavtal. Det kan 
exempelvis vara ett regionalt eller mellankommunalt samverkansorgan som skapats av ett flertal 
kommuner och där syftet är att upprätta särskilda regionala eller mellankommunala 
planeringsdokument. Utmärkande är att det är formellt i den meningen att det skapas ett nytt 
organ som har en egen beslutsrätt. Det finns en lagstiftning om hur denna form av 
mellankommunal planering hanteras, men samarbetena uppstår fortfarande frivilligt. Informella 
former av mellankommunal planering innebär att representanter från kommuner träffas och 
samverkar med varandra. Det upprättas inte ett nytt organ dit beslutsrätten överförs, utan 
beslutsmakten ligger kvar hos respektive kommun. Informella samverkansformer kan exempelvis 
handla om hur ett gemensamt område i den fysiska miljön ska utvecklas och planeras för i 
framtiden eller hur ett flertal kommuner gemensamt ska utvecklas och stärka sin position i 
regionen genom att upprätta gemensamma planeringsdokument. Det finns ingen lagstiftning över 
hur denna typ av mellankommunal planering hanteras och den har inte samma tydliga 
ansvarsfördelning som vid upprättandet av ett formellt samverkansorgan. Båda formerna av 
mellankommunal planering uppstår frivilligt och rör sig utanför det formellt upprättade 
planeringssystemet. Det finns ingen lagstiftning som talar om att mellankommunal planering 
måste ske på samma sätt som den kommunala planeringen med översiktsplaner och detaljplaner. 
Både informella och formella former av mellankommunal planering kan ses som en planering som 
äger rum i soft spaces, men där dessa har skilda inslag av hard spaces. Soft spaces betraktas som 
gränslösa rum av planeringen och hard spaces betraktas som motsatsen – rum av planeringen med 
tydliga fasta gränser. Dessa begrepp kommer att redogöras mer utförligt under teoretiska 
utgångspunkter. 
 
Mellankommunal planering betraktas som en form av kommunal samverkan och kan vara av både 
formell och informell karaktär. Utmärkande för den mellankommunala planeringen är 
upprättandet av en ny arena där ett samarbete över kommungränserna sker. Mellankommunal 
planering utgör fokus för den här uppsatsen och eftersom det är ett relativt avgränsat område 
kommer även forskning som berör kommunal samverkan på en generell nivå att lyftas in där detta 
är relevant. 
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2.1 Motiv och drivkrafter 

Det finns ett flertal motiv och drivkrafter till framväxten av kommunal samverkan som har 
betydelse för den mellankommunala planeringen. Gossas (2006:94) redogör för flera motiv till 
ökad kommunal samverkan som kan hämtas från fyra samhällsutvecklingar. Dessa är 
decentraliseringsvågen, den demografiska utvecklingen, specialiseringen inom offentlig sektor 
samt nyregionalismens framväxt. Samhällsförändringarna benämns även av Nergelius (2013:22) 
som förklaringar till ökad kommunal samverkan. Samhällsutvecklingarna betraktas som 
utomstående drivkrafter som har påverkat framväxten av kommunal samverkan generellt sett 
och där framförallt den sistnämnda har haft betydelse för framväxten av den mellankommunala 
planeringen.  
 
Decentraliseringsvågen innebar en minskad centralstyrning, mot en mer interaktiv 
samhällsstyrning där kommunernas självstyre stärktes genom att få ökat handlingsutrymme 
(Montin & Hedlund, 2009:7, 9; Gossas, 2006:95–97). Decentraliseringsvågen fungerade som ett 
uttalat motiv till flera viktiga lagändringar, bland annat borttagandet av länsstyrelsens kontroll 
över kommunalförbund, vilket gav kommunerna större frihet att själva bestämma över 
upprättande av dessa (Gossas, 2006:75, 95f). Den demografiska utvecklingen innebar en ökad 
andel äldre befolkning, ökad urbanisering samt ett ökat tryck på offentliga servicesystem, vilket 
påverkade kommunernas förutsättningar för den framtida planeringen (Gossas, 2006:97f). Enligt 
Nergelius (2013:11) och Erlingsson et al (2015:11) är det oftast mindre kommuner som söker sig 
till större kommuner för samarbete, eftersom mindre kommuner som har drabbats av den 
negativa demografiska utvecklingen kan ha svårigheter med att tillgodose samhällets 
servicebehov. Mindre kommuner kan dessutom ha det tuffare ekonomiskt, eftersom det ofta finns 
en mindre andel arbetskraft (Nergelius, 2013:11). Det kan därmed vara lämpligt för mindre 
kommuner att söka sig till andra kommuner för samarbete och därigenom kunna tillgodose sina 
invånares behov. Specialiseringen inom offentliga sektorn innebar att administrativa gränser 
mjukas upp för att effektivisera social- och vårdsektorn som har ett uppdelat verksamhetsområde 
och där problem uppstår när nya utmaningar kräver samordning över gränsen (Gossas, 2006:98).   
 
Den sista samhällsutvecklingen som har betydelse för framväxten av mellankommunal planering 
är nyregionalismens framväxt. Samtidigt som regionaliseringen växte fram i Sverige, växte även 
skilda former av samarbete mellan kommuner fram påpekar Mörck (2008:13f). Under 1990-talet 
förändrades synen på regionen och den regionala nivån från en statligt styrd administration till 
en arena där lokala och regionala aktörer samverkar med varandra i syfte att utveckla den lokala 
och regionala tillväxten (Gossas, 2006:99f). Den här samhällsomvandlingen har ingen direkt 
koppling till lagstiftningen, som den första samhällsomvandlingen, istället har den här 
förändringen växt fram med andra resurser i samhället. Gossas (2006:99f) för fram att samarbete 
över kommungränsen, som mellankommunal planering, kan stärka kommunernas position i 
regionen, men även som region i konkurrens med andra regioner om bland annat nya företag och 
invånare.  Den här samhällsomvandlingen har särskilt betydelse för framväxten av den 
mellankommunala planeringen. I den svenska planeringen finns det lagstadgat att ansvarig för 
det regionala tillväxtarbetet ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional 
utvecklingsstrategi) och samordna instanser för att genomföra strategin (SFS 2017:583, 7§ punkt 
1). Angående mellankommunal planering finns det inga tydliga direktiv för hur detta hanteras, 
det är upp till kommunerna själva att bestämma om att inleda mellankommunala 
planeringssamarbeten vid behov. 

 
Förutom de ovan presenterade utomstående drivkrafterna som påverkat framväxten av 
mellankommunal planering, lyfter tidigare studier fram andra drivkrafter och motiv till 
samarbeten över kommungränsen. Gossas (2008) redogör för en drivkraft i en rapport utgiven av 
Sveriges kommuner och landsting. Han för fram att genom att samarbeta inom mellankommunal 
planering är det enklare för den enskilda kommunen att påverka högre instanser i samhället. 
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Kommuner börjar att samarbeta med varandra för att kunna påverka statliga myndigheter, genom 
att de kan tillvarata sina intressen och skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling, boende 
och arbete (Gossas, 2008:96). Frågor som den enskilda kommunen själv har svårt för att påverka 
berör pendling och transport som sträcker sig över administrativa gränser och är i regel frågor 
som ligger utanför kommunens ansvarsområde och på en högre nivå i samhället (Gossas, 
2008:97). Genom att kommuner samarbetar med varandra blir det därmed möjligt för kommuner 
att kunna vara med och påverka den storskaliga infrastrukturplaneringen. En drivkraft till 
mellankommunal planering handlar om lobbying, att kommuner samarbetar med varandra för att 
kunna påverka statliga myndigheter angående större infrastruktursatsningar som den enskilda 
kommunen inte kan påverka i lika hög utsträckning. Rader Olsson och Cars (2011:164) redogör 
för samma drivkraft från sin undersökning av mellankommunala planeringssamarbeten i 
Stockholmsregionen med utgångspunkt i en flerkärnig fysisk utveckling. De lyfter fram av sin 
undersökning att omgivande kommuner hade en stark påverkan till samverkan för lobbying av ny 
transportinfrastruktur. Detta för att en samlad enhet ökar deras makt att kunna förhandla med 
den nationella transportmyndigheten som finansierar majoriteten av kostnaderna. Genom 
lobbying kan ett samarbete mellan kommuner leda till skapandet av en ny kollektivtrafiklinje, 
skatepark eller sjukhus, vilket dessutom kan höja attraktiviteten för hela regionen (Rader Olsson 
& Cars, 2011:158). Lobbying kan inte bara hjälpa kommuner med finansiering av nya projekt utan 
även med hjälp av det nya projektet höja kommunernas attraktionskraft i regionen.  
 
Förmågan att kunna påverka något som ligger utanför ens egna handlingsutrymme, ligger nära 
det som Booher och Innes (2002) redogör för. Booher och Innes (2002:225) använder sig av 
begreppet network power, vilket kan förklaras genom att makt uppkommer då kommuner inom 
planeringen samverkar med varandra och agerar gemensamt utifrån konsensus och 
gemensamma ståndpunkter. Makten ökar då aktörerna bygger upp deras ömsesidiga beroende. 
En drivkraft för aktörer att börja samarbeta med varandra handlar därmed om att få makt och 
kunna vara med och påverka utomstående aktörer. Detta i liknelse med Gossas (2008) samt Rader 
Olsson och Cars (2011) redogörelse om hur kommuner samarbetar med varandra för att kunna 
påverka statliga myndigheter angående frågor som ligger utanför den enskilda kommunens 
ansvarsområde. Booher och Innes (2002:225) lyfter fram att genom förhandlingar inom nätverket 
kan nya idéer uppstå som inte var möjligt för den enskilda aktören eller när aktörer står i konflikt 
med varandra. Rader Olsson och Cars (2011:159) för även fram att samarbete kan underlätta för 
aktörer att hitta gemensamma intressen som den enskilda aktören inte kan se. För att makt genom 
nätverk ska kunna framträda på ett betydelsefullt sätt vid ett samarbete inom planeringen, lyfter 
Booher och Innes (2002:226) fram tre grundläggande förutsättningar som måste vara på plats. 
Den första förutsättningen handlar om att de deltagande aktörerna i nätverket bör ha skilda 
resurser, erfarenheter och kompetenser för att komplettera varandra vid de aktuella frågorna 
(Booher & Innes, 2002:226). Den andra berör att aktörerna måste ha ett ömsesidigt beroende till 
varandra, vilket innebär att varje aktör ska kunna erbjuda något som andra aktörer vill ha och 
tvärtom. Den tredje aspekten innebär att delaktiga aktörer måste ha en tillförlitlig förhandling 
med varandra, där tillförlitlighet bland medverkande skapas när ett ömsesidigt beroende byggs 
upp. Aktörer kan uppnå något gemensamt som inte hade varit möjligt att hantera enskilt och en 
drivkraft till mellankommunal planering är att kommuner börjar samarbeta med varandra 
eftersom de kan vinna på det (Booher & Innes, 2002:227). Jacobsen (2015:120) påpekar att 
storleken på det nätverk som kommuner samarbetar inom har en stark koppling till att få makt 
genom samarbete i nätverk. Det innebär att större nätverk med fler aktörer har större chans att 
få makt och därmed kunna påverka högre instanser i samhället, än nätverk bestående av färre 
aktörer. 
 
Utifrån ovanstående drivkrafter kan motiv till mellankommunal planering grupperas i två olika 
kategorier - effektivitet och utveckling. Gossas (2006:97–99) och Montin och Granberg (2013:76) 
använder sig av den här uppdelningen av motiv som skäl till samarbete mellan kommuner. 
Effektivitetsmotivet handlar om stordriftsfördelar, vilket innebär att effektivisera verksamheter 
för att minska kostnader och risker för parterna (Gossas, 2006:97f; Montin & Granberg, 2013:76; 
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Rader Olsson & Cars, 2011:158f). Flera kommuner delar på resurser och kan därmed reducera 
sina kostnader. Montin och Granberg (2013:76) påpekar att det här är ett vanligt motiv för ökade 
samarbeten mellan kommuner, särskilt hos mindre kommuner som har en minskande förmåga 
att hantera sin verksamhet. Utvecklingsmotivet har under senare tid växt fram och skiljer sig från 
strävan efter stordriftsfördelarna (Montin & Granberg, 2013:76). Gossas (2006:41) för fram att 
det handlar om att öka kommunernas handlingsutrymme och skapa konkurrenskraft gentemot 
omvärlden. Genom att kommuner samarbetar med varandra menar han att dessa gemensamt 
skapar en förmåga att påverka sin omgivning, som inte den enskilda kommunen kan. Likadant 
menar Rader Olsson och Cars (2011:158) att mellankommunal planering kan öka 
påverkansmöjligheten och på sikt göra att satsningar som stärker regionens attraktivitet, inom 
exempelvis kollektivtrafik, kommer till stånd. Utvecklingsmotivet hänger nära samman med 
samhällsförändringen nyregionalismens framväxt. På senare tid har det blivit vanligare att stärka 
den egna regions konkurrenskraft gentemot andra regioner (Montin & Granberg, 2013:76f). 
Dessa två kategorier av motiv till mellankommunal planering kan betraktas som skilda slags 
kommuners motiv till att samarbeta över kommungränserna. 
 
Utöver effektivitets- och utvecklingsmotivet presenterar Wiberg och Limani (2015:72) ytterligare 
ett motiv till mellankommunal planering. Kommuner som utgör en funktionell region och delar 
bostads- och arbetsmarknad kan börja samarbeta med varandra för att underlätta utbytet av jobb, 
service och fritid inom sin funktionella region, vilket gör att samarbetet uppstår naturligt (Wiberg 
& Limani, 2015:72). Detta kan hänga samman med effektivitetsmotivet, där utbyte av 
samhällsfunktioner som jobb, service och fritid, innebär ett effektivare utbyte mellan ett flertal 
kommuner istället för att varje enskild kommun ska ha exakt samma utbud av resurser, 
kompetenser och samhällsfunktioner. Det kan även gå i linje med utvecklingsmotivet, där 
kommunerna som utgör en funktionell region och delar gemensamma samhällsfunktioner vill 
stärka och utvidga sin funktionella region. 

2.2 Behov och förutsättningar 

Rader Olsson och Cars (2011:157) menar att mellankommunal planering ämnar lösa sådant som 
den enskilda kommunen inte kan genom att upprätta en egen arena, vilket indikerar på att 
kommunerna själva ser ett behov av att samarbeta. De ställer sig frågande till om existerande 
institutioner är tillräckliga för att lösa planeringsfrågor som berör markanvändning och 
transport. De menar att kommuner kan komma att utforma egna arenor som de är i behov av, 
vilka är anpassade i den kontext som den upprättas inom. Dessa kan därmed inta olika grader av 
formalitet, beroende på den kontext arenan befinner sig i. Detta kan belysas med soft spaces, som 
enligt Allmendinger och Haughton (2009:632) innebär en planering som sker utanför de 
lagstadgade ramarna. Jacobsen (2015:117) redogör för att mellankommunal planering i form av 
nätverk möjliggör för att lösa problem som den enskilda kommunen inte själv kan lösa, där han 
undersökt regionsamverkansorgan i Norge. Även Mörck (2008) redogör för att mellankommunal 
planering löser utmaningar som inte kommunerna själva kan hantera. Boverket (2017) uttrycker 
att Sveriges kommuner ofta är för små för att kunna möta framtida samhällsutmaningar och att 
det krävs ett nytt synsätt för att hantera utvecklingen. Wiberg och Limani (2015:66) kritiserar 
detta och menar att det behövs fler undersökningar för att kunna svara på frågan ifall samarbeten 
över kommungränsen är en lösning på framtida samhällsutmaningar. Både Rader Olsson och Cars 
(2011), Jacobsen (2015), Mörcks (2008) och Boverkets (2017) uttalande pekar på att 
kommunerna inte längre själva kan hantera sina uppdrag från regeringen och att nya arenor 
behövs för att lösa detta, och att samarbeten över kommungränsen därmed kan ses som en lösning 
på kommunernas problem. Jacobsen (2015) och Mörck (2008) för fram att samarbeten mellan 
kommuner är en lösning, medan Boverket (2017) menar att det behövs ett perspektiv som är mer 
övergripande än det kommunala perspektivet, exempelvis regional eller mellankommunal 
planering. Mellankommunal planering kan därmed betraktas som en lösning på hur framtidens 
samhällsutmaningar kan mötas, där den enskilda kommunen är en för liten enhet för att hantera 
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frågor som berör markanvändning och transport. Det kan dock diskuteras huruvida alla frågor 
om markanvändning och transport kan lösas med en mellankommunal planering, vilket enligt 
Wiberg och Limani (2015:66) skulle kräva fler undersökningar för att besvara.  
 
Mellankommunal planering är ett relativt enkelt tillvägagångssätt att nå framgång, istället för att 
bryta upp formella existerande gränser som en ny kommunsammanslagning skulle innebära 
(Nergelius, 2013:7, 11). Mörck (2008:15) beskriver mellankommunal planering som ett 
samarbete där egna nätverk upprättas, vilka sker utanför den formella politiska strukturen. 
Samhällsstyrningen rör sig alltmer från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning (Hedlund 
& Montin, 2009:7; Mörck, 2008:15) och den mellankommunala planeringen kan ses som ett inslag 
i den här förändringen. Mellankommunal planering är därmed ett relativt enkelt sätt för 
kommunerna att hantera utmaningar som de själva inte kan lösa, än vad exempelvis en ny 
kommunindelning skulle innebära. Gossas (2006:93) redogör för att fasta gränser som 
kommungränser skapar problem och att dessa istället bör ses som tillfälliga, eftersom att dessa 
ständigt överskrids vid mellankommunal planering. Gossas (2006:82) hänvisar till propositionen 
1996/97:105 Kommunal samverkan där det framgår att kommungränsen i sig inte får hindra 
samarbeten mellan kommuner. Gränsöverskridande samarbeten betraktas som en lösning, där 
gränserna blir mer porösa. Hur den mellankommunala planeringen rör sig över existerande 
kommungränser kan belysas med begreppet fuzzy boundaries. Fuzzy boundaries innebär att 
frångå existerande administrativa gränser för att kunna hantera mer komplexa processer och 
relationer (Allmendinger & Haughton, 2009:691). Det är just lösningen av komplexa problem 
genom gränsöverskridande samarbeten som mellankommunal planering ämnar hantera påpekar 
Jacobsen (2015:130f). Samtidigt finns det kritik riktat mot mellankommunal planering angående 
frågan om en kommun kan ”upphöra att vara en kommun” (Nergelius, 2013:44) samt ”hur mycket 
samverkan en kommun egentligen kan ägna sig åt och fortfarande förbli en egen kommun” 
(Erlingsson et al, 2015:12). Utifrån ovanstående redogörelse om att samarbeten över 
kommungränserna är nödvändiga för att klara utmaningar som ligger utanför den egna 
kommunens handlingsutrymme, kan kommuner därmed ägna sig åt mellankommunal planering 
i stor utsträckning och fortfarande förbli en egen kommun.  
 
Huxham och Vangen (1996:8f) lyfter fram att behovet av samarbeten uppstår när kommuner har 
kompletterande resurser och kompetenser. För mellankommunal planering innebär detta att 
behov uppstår där det finns skilda kompletterade samhällsfunktioner eller skilda kompetenser 
inom planerarkåren som kräver samordning över gränserna. Detta skapar ett ömsesidigt 
beroende mellan kommunerna. Kommuner kan ha skilda målsättningar kring ett samarbete, 
vilket innebär att kommuner kan ha skilda behov av att samarbeta med varandra och sträva efter 
att uppnå olika aspekter med samarbetet. Det går därmed att ifrågasätta om kommuner med 
liknande resurser, kompetenser och samhällsfunktioner inte har ett behov av att samverka med 
varandra. Jacobsen och Kiland (2017:58) påpekar att de förväntar sig att kommuner som 
samarbetar med varandra fungerar enklare ifall kommunerna är lika med hänsyn till storlek, 
ekonomi och politik, än kommuner med skilda förutsättningar. Detta menar de hänger samman 
med förhållandet mellan förtroende och likhet, att det är lättare att ha förtroende för någon med 
liknande förutsättningar, än någon med skilda förutsättningar. Det framgår inte i Jacobsen och 
Kilands (2017) undersökning om skilda resurser, kompetenser och samhällsfunktioner hos 
kommunerna, som Huxham och Vangen (1996) redogör för, att det skapar ett 
beroendeförhållande mellan kommuner som gör att de börjar samarbeta med varandra. Utifrån 
Jacobsen och Kiland (2017) betyder det inte att skilda kommuner inte kan samarbeta med 
varandra, snarare att dessa kan stöta på fler svårigheter under processens gång än två kommuner 
med likvärdiga förutsättningar. Men huruvida samarbete mellan diversifierade kommuner 
stämmer överens med praktiken saknas det vetskap om.  
 
Jacobsen (2015:123) menar att utifrån litteratur om nätverk borde större kommuner ha mindre 
att vinna på att samarbeta med mindre kommuner. Mindre kommuner har i regel färre resurser, 
kompetenser och samhällsfunktioner och samarbetar gärna med en starkare kommun som kan 
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ge dem tillgång till detta. Utifrån detta överlämnar sig mindre kommuner till större och förlitar 
sig på dessa vid en samverkan. Detta pekar på effektivitetsmotivet till samverkan, som 
presenterades i det förgående avsnittet. Mindre kommuner är den drivande parten till att inleda 
ett samarbete över kommungränsen, men det är den större kommunen som är drivande under 
samarbetet. Det går dock att ifrågasätta varför en större kommun inleder samarbeten med mindre 
kommuner, ifall dessa utifrån Jacobsen (2015) inte har något att vinna på det. I det förgående 
avsnittet presenterades utvecklingsmotivet, vilket visar på varför större kommuner skulle inleda 
ett samarbete med mindre kommuner. 
 
Det går följaktligen att urskilja två ståndpunkter kring den mellankommunala planeringens behov 
som har koppling till de två presenterade motiven – mindre kommuner som vill samarbeta med 
större då de saknar ett tillräckligt utbud av samhällsfunktioner, resurser och kompetenser. 
Mindre kommuner inleder således ett samarbete med andra kommuner utifrån 
effektivitetsmotivet för att ta del av andra kommuners resurser, kompetenser och 
samhällsfunktioner. Det framgår dock att det finns större kommuner som kan börja att samverka 
utifrån effektivitetsmotivet för att effektivisera sin verksamhet och reducera kostnader (Gossas, 
2006:97). Den andra ståndpunkten är större kommuner som vill samarbeta med mindre 
kommuner som ingår i deras arbetsmarknadsregion för att stärka sin position i regionen, vilket 
pekar på utvecklingsmotivet. Utifrån Wiberg och Limani (2015:72), som menar att samarbeten 
över kommungränsen överlag är ett motiv för mindre kommuner, kan även utvecklingsmotivet 
betraktas som ett motiv för mindre kommuner att börja samarbeta för att stärka sin position i 
omgivningen. 

2.3 Svårigheter och begränsningar 

Ett klassiskt problem, vad gäller mellankommunala samarbeten inom fysisk planering, är att få 
aktörerna att komma överens (Rader Olsson & Cars, 2011:159). För att den kollektiva 
handlingskraften ska kunna utövas krävs det att kommunerna är överens om för- och nackdelar 
av olika alternativ av markanvändningen och kan upprätta nätverk för att nå ett gemensamt 
beslut (Rader Olsson & Cars, 2011:158). Rader Olsson och Cars (2011:159) för fram att 
överenskommande inom mellankommunala samarbeten innebär att gemensamt bestämma vart 
och vad som byggs, men även vart och vad som inte byggs. Detta brukar dock skapa problem där 
kommuner har skilda förutsättningar och där kommuner kan åka med gratis om dessa bedömer 
att det finns andra som är villiga att bära den kollektiva handlingens finansiering (Rader Olsson & 
Cars, 2011:159). Det går dock att fråga sig om mindre kommuner med färre resurser och 
samhällsfunktioner har större tendens till att åka med gratis eftersom större kommuner i regel 
besitter fler resurser och samhällsfunktioner. 
 
Jacobsen (2015:130f) har i sin undersökning kommit fram till att det är svårare att nå ett 
gemensamt beslut ju fler kommuner som är delaktiga i det upprättade nätverket. Fler kommuner 
innebär komplexare beslutsprocesser som kräver mer tid, dialog och förhandlingar för att nå ett 
gemensamt beslut. Jacobsen (2015:130f) menar att större nätverk som består av flera kommuner 
har större risker för att stötta på konflikter som hämmar effektiviteten. Samtidigt menar Jacobsen 
(2015:120) att större nätverk har en stark koppling till att kunna få makt genom sitt nätverk. Detta 
tyder på en motsättning mellan att kunna komma överens inom nätverket genom att ha färre antal 
aktörer och att få makt genom att ha ett större antal aktörer. Anell och Mattisson (2009:94) ställer 
sig kritiska till att mellankommunala samarbeten kan enas om ett gemensamt beslut där samtliga 
har samma uppfattning om målet. Huxham och Vangen (1996:8f) menar att det är högst 
osannolikt att kommuner som samarbetar har exakt samma mål. Ofta är det skilda målsättningar 
och intressen som orsakar konflikter vid samarbeten över kommungränserna och skapar 
svårigheter vid samarbeten (Anell & Mattisson, 2009:94). Erlingsson et al (2015:12) påpekar att 
en utmaning med mellankommunala samarbeten är just att kommunerna ska komma överens om 
vad de samverkar kring, så att det är tydligt för samtliga medverkande kommuner vad samarbetet 
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går ut på och vad som inte ingår i samarbetet. Det finns annars en risk för att kommunerna har 
skilda förväntningar av samarbetet. Jacobsen och Kiland (2017:58) lyfter även fram vikten av att 
samtliga kommuner behöver acceptera behovet av sitt mellankommunala samarbete, vilket de 
menar kommer fram lättare om där finns en gemensam uppfattning av behovet. Är inte de 
medverkande kommunerna överens över vad deras samarbete handlar om, kan det bli svårt att 
nå framgång i samarbetet.  
 
Anell och Mattisson (2009:95) för fram att kommuner får ha åtskilda mål och intressen, men att 
dessa inte bör skilja sig åt radikalt så att konflikter uppstår. De menar att det bör finnas en strategi 
för hur konflikter ska hanteras som bygger på kompromisser, att alla ska vinna något på det 
mellankommunala samarbetet. Huxham och Vangen (1996:10) lyfter fram från sin undersökning 
vikten av att kompromissa vid samarbeten för att gemensamt kunna komma fram till ett 
övergripande mål som är realistiskt för samtliga delaktiga. För den mellankommunala 
planeringen är det därmed viktigt att kommunerna har en kontinuerlig dialog med varandra för 
att tydliggöra vad de är överens om och vart de behöver kompromissa med varandra. Här kan det 
kommunala planmonopolet vara en bidragande orsak till att kompromisser blir svårt, för att 
kommunerna inte vill överlämna den fysiska planeringen åt någon annan. Frågor som berör 
markanvändningen står under det kommunala planmonopolet, vilket varje kommun enskilt har 
ansvar för till skillnad från större infrastrukturfrågor, som ligger hos statliga myndigheter och där 
kommuner istället väljer att samarbeta för att gemensamt påverka dessa (Rader Olsson & Cars, 
2011:157). I de fall där aktörer i ett nätverk är överens om en målsättning, riskerar detta snarare 
att leda till generella mål som inte ger någon vägledning under den resterande processen (Anell 
& Mattisson, 2009:80; Huxham & Vangen, 1996:9). Det är således enkelt för kommuner att enas 
om ett generellt mål, men där kommunens enskilda mål utgör en dold agenda som leder till att det 
uppstår konflikter. Rader Olsson och Cars (2011:159) redogör för detta problem när det finns 
svårigheter i att komma överens om finansiering eller när ett samarbete inte klarar av att 
finansiera ett projekt på egen hand. Då blir resultatet att aktörernas enskilda beslut inte 
sammanfaller med det gemensamma målet för samarbetet.  

2.4 Sammanfattning 

Det finns ett flertal motiv och drivkrafter till framväxten av mellankommunal planering. 
Utomstående drivkrafter som har haft betydelse för den mellankommunala planeringen är 
framförallt nyregionalismens framväxt. Det har växt fram ett behov av att sätta in den fysiska 
planeringen i ett större sammanhang än vad den enskilda kommunen kan med det kommunala 
planmonopolet. I samband med att regionaliseringen växte, växte även allt fler mellankommunala 
samarbeten med fokus på fysisk planering fram som en betydelsefull form för att hantera framtida 
planeringsutmaningar. Mellankommunal planering ämnar lösa frågor som berör 
markanvändning och transport som ligger utanför den egna kommunala handlingskraften och där 
samsyn mellan kommuner är nödvändigt. 
 
Behovet och motivet till den mellankommunala planeringen kan dock skilja sig åt beroende på 
vilka förutsättningar som kommunerna har. Mindre kommuner som i regel har färre resurser, 
kompetenser och samhällsfunktioner i form av jobb, service och fritid, kan ha ett annat behov och 
motiv till mellankommunal planering, än vad större kommuner kan ha. Mindre kommuner kan 
söka samarbete med större kommuner för att ta del av deras resurser, kompetenser och 
samhällsfunktioner. Mindre kommuner kan även se lobbying som en drivkraft till att börja 
samarbeta för att stärka sig gentemot omvärlden. Kommuner som samarbetar för att kunna öka 
sina påverkansmöjligheter ses som en drivkraft till mellankommunal planering. För större 
kommuner som vill stärka sin position i regionen och öka konkurrenskraften gentemot 
omvärlden kan lobbying vara en drivkraft till att dessa söker samband med omgivande 
kommuner. Det kan finnas samhällsfunktioner som är gemensamma för ett flertal kommuner och 
där dessa gemensamt ser en poäng i att inleda ett mellankommunalt planeringssamarbete.  
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Den mest påtalade svårigheten med mellankommunal planering är att nå konsensus. Är inte 
kommunerna överens om vad deras samarbete handlar om är det lätt att kommuner får skilda 
förväntningar av samarbetet. Det är enklare för kommuner att vara överens på en generell nivå, 
men när det rör sig om mer konkreta planeringsfrågor kan den enskilda kommunens målsättning 
gå emot det gemensamma målet. Det är därmed viktigt att kommuner kompromissar med 
varandra och ser nyttan hos samtliga kommuner som deltar i den mellankommunala planeringen. 
Det kommunala planmonopolet är dock en viktig aspekt som kan göra det svårare att komma 
överens samt även kompromissa. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Den övergripande teoretiska utgångspunkten för uppsatsen grundar sig i hur samhället styrs – 
governance network. Governance network betraktas i den här uppsatsen som en form av hur 
samhällsstyrningen rör sig allt mer från formellt kontrollerade strukturer mot mer informella 
processer av styrning som sker genom närverk där flera aktörer gemensamt sätter agendan, vilket 
utgör grunden för det övergripande teoretiska perspektivet. För att kunna göra den teoretiska 
utgångspunkten operationaliserbar kommer ett antal aspekter som kännetecknar governance 
network att brytas ned till övergripande kategorier som utgör det analytiska ramverket för 
analysen. Vidare kommer motsatsparet soft och hard spaces tillsammans med fuzzy boundaries att 
tillämpas, då dessa på ett tydligt sätt knyter an det övergripande teoretiska perspektivet till ett 
planeringssammanhang. För att svara på uppsatsens forskningsfråga kommer ett maktperspektiv 
att tillämpas. Maktrelationer i förhållande till det övergripande teoretiska perspektivet kommer att 
presenteras där maktens fyra ansikten diskuteras kortfattat och ett perspektiv väljs ut som kommer 
utgöra mina glasögon till hur jag kommer att se och använda mig av makt vidare i uppsatsen.  
 
Det teoretiska perspektivet består av engelska begrepp och eftersom det är svårt att översätta dessa 
begrepp till svenska utan att förändra dess innebörd kommer de engelska begreppen att användas. 
Detta gäller begreppen governance network, governance och government samt soft och hard spaces 
och fuzzy boundaries. 

3.1 Governance network 

Governance network behandlas i den här uppsatsen som en form av det vidare begreppet 
governance. Governance är en beskrivning av hur samhällsstyrningen rör sig allt mer från 
centralstatlig styrning, government, till interaktiv samhällsstyrning (Montin & Hedlund, 2009:7) 
och där governance network ses som en form av detta, en samhällsstyrning som sker genom 
nätverk.  
 
Enligt Montin och Hedlund (2009:7) innebär governance att det skapas nya former av ömsesidig 
samverkan mellan ett flertal aktörer i samhället för att öka den offentliga politikens förmåga. De 
menar att governance hjälper till att hantera och lösa samhällsproblem som annars är svåra att 
lösa. Healey (2010:49f; 2006:210) påpekar vikten av att det handlar om en rörelse inom 
samhällsstyrningen, och inte ett skifte från government till governance. Government enligt Healey 
(2010:49f) är alltid en del av governance. Det är governments roll i governance som har förändrats, 
vilket innebär att den inte har försvunnit eller försvagats (Pierre, 2009:46). Pierre (2009:46f) för 
fram att relationerna mellan institutioner på olika nivåer inte innebär att när en institution på en 
nivå får ökad makt, får de andra minskad makt. En avsägning av makt betyder inte detsamma som 
att förlora den och oftast kan den som frånsäger sig makten ha makt att kunna återkalla den igen. 
En anledning till att se detta som en förändring istället för en försvagning av staten, handlar enligt 
Pierre (2009:47) om att det inte är möjligt att en så betydelsefull maktstruktur som staten skulle 
förlora delar av sin formella maktbas. Governance i sig är inget nytt fenomen, utan det handlar om 
en förändring i den politiska styrningen och det är snarare fenomenets karaktär som har 
förändrats genom att nya former av governance har växt fram (Pierre, 2009:41f). Sundström och 
Pierre (2009:10) beskriver governance som en styrelseform som betonar samverkansprocesser 
där flera typer av aktörer deltar. Styrelseformen varierar och kan vara allt från löst sammanhållna 
instabila nätverk med porösa gränser, till mer sammanhållna stabila nätverk med fasta gränser. 
Gemensamt för styrelseformerna enligt Sundström och Pierre (2009:10) är att det är handlingar 
och utbyten inom ett nätverk som producerar policys.  
 
Governance network är en form av governance som betonar samverkansprocesser i form av att 
upprätta nätverk. Sørensen och Torfing (2007) anser att dagens samhälle styrs och samordnas 



13 
 

genom nätverk. Klijn (2008:507f, 510) hävdar att nyansskillnaden är liten mellan governance 
network och governance och att governance som governance network äger rum i ett nätverk av 
offentliga och icke-offentliga aktörer där samspelet mellan dessa gör att processen blir komplex. 
Han menar att det är onödigt att skilja governance och governance network åt, eftersom att både 
litteratur och de teoretiska grunderna är så pass lika varandra. Pierre (2009:49) uttrycker å andra 
sidan att governance handlar mer om bara nätverk och att governance sker inte alltid genom 
nätverk. Pierre (2009:49) för fram att nätverk har blivit ett vanligt förekommande fenomen i 
dagens samhällsstyrning, men menar att dessa kan uppträda i en del politiska områden och inte i 
andra, samt att ibland kan de utmana rådande strukturer och ibland komplettera den 
institutionella styrningen. All samhällsstyrning sker inte genom nätverk enligt Pierre (2009:49) 
och han anser att det är mer rimligt att se nätverk som en form av samhällsstyrningen. Det är den 
förändrade samhällsstyrningen som governance belyser som governance network är en form av, 
och som utgör utgångspunkten för den här uppsatsens övergripande teoretiska perspektiv.   
 
Governance network enligt Sørensen och Torfing (2007:3) beskrivs som icke-hierarkiska former 
av governance baserade på förhandlingar och samverkan mellan offentliga, semi-offentliga 
och/eller privata aktörer. Gossas (2006) menar att nätverk förutsätter att det finns en flexibel 
sammansättning av aktörerna som snabbt kan komma att ändras. Nätverken är inte formellt 
sammansatta och styrs inte av en formell beslutsrätt som står över nätverket. Detta menar 
Sørensen och Torfing (2007:10) innebär att governance network är relativt självreglerande 
eftersom det inte överlämnar sig till lagar eller marknaden. Det är de delaktiga aktörerna i 
nätverket som gemensamt styr där dessa teoretiskt sett är jämbördiga (Gossas, 2006:2). Det är 
samspelet mellan ett flertal aktörer i ett nätverk som är utgångspunkten för governance network. 
Aktörerna präglas av relativt lösa, horisontella relationer där dessa deltar i syfte att utbyta 
resurser med varandra (Gossas, 2006:1). Detta lyfter även Sørensen och Torfing (2007:9) fram, 
som menar att nätverk består av ett antal aktörer som har ett stabilt horisontellt förhållande till 
varandra och där aktörerna har ett ömsesidigt beroende av varandras resurser och förmågor. De 
menar dock att den horisontella relationen mellan aktörer inte behöver innebära att aktörerna är 
jämlika i termer av auktoritet och resurser. Det är just möjligheten för att uppnå mer effektiva 
lösningar genom att resurser och funktioner kombineras från flera olika aktörer som ses som en 
anledning till att governance network har växt fram (Klijn, 2008:518; Hertting, 2007:47). Det 
förutsätter att samtliga aktörerna har något att vinna på att delta i nätverket, vilket beror på vilka 
mål, intressen och problem som driver aktörerna samt vilka resurser och kunskaper dessa har 
och hur de kan användas (Gossas, 2011:2). Det som är utmärkande för governance network är att 
det finns ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna, det är resursberoendet som håller samman 
nätverket, vilket dock inte behöver vara jämlikt mellan aktörerna (Sørensen & Torfing, 2007:9; 
Klijn, 2008:511; Hertting, 2007:49; Gossas, 2006:1; Sundström & Pierre, 2009:10). Skilda aktörer 
har inte samma resurser, men ingen har tillräckligt för att på egen hand lösa svårlösta problem 
som nätverk syftar till att lösa. Det är detta som Sundström och Pierre (2009:10) menar skapar 
ett ömsesidigt beroende och gemensamma intressen bland aktörerna. 
 
Governance network kan hantera komplexa och konfliktfyllda policyproblem genom att aktörer 
förs samman i ett nätverk där dessa ser nyttan med varandra och har ett ömsesidigt beroende till 
varandra (Sørensen & Torfing, 2007:12). För att nätverket ska generera en form av handlingskraft 
som hanterar komplexa problem och utmaningar lyfter Sørensen och Torfing (2007:9f) fram att 
aktörerna i nätverket interagerar med varandra genom förhandling. Det är förhandlingarna 
mellan aktörerna som genererar en form av gemensam handlingskapacitet, det är dock först när 
de delaktiga aktörerna når konsensus genom förhandlingar som en gemensam handlingskapacitet 
kan nås (Gossas, 2006:2). Även Pierre (2009:50) lyfter fram förhandlingar mellan aktörer som 
centralt för governance network, och att ingen aktör teoretiskt sett har mer makt än någon annan 
vid förhandlingarna. Men troligtvis har aktörerna skilda intressen och mål som försvårar 
förhandlingsprocessen. Sørensen och Torfing (2007:9f) menar att förhandlingarna mellan 
aktörerna sällan leder till konsensus, eftersom det existerar maktkamper i nätverk som kan leda 
till konflikter mellan delaktiga aktörer. Det problematiska med förhandlingar är när aktörerna väl 
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når konsensus, grundar det sig oftast i en ”grov” konsensus där ett förslag är accepterat av 
delaktiga aktörer, trots att det fortfarande råder oenighet (Sørensen & Torfing, 2007:9f; Pierre, 
2009:50). Förslaget är på en så pass generell nivå att samtliga kan skriva under det. Det uppstår 
därmed lätt konflikter inom governance network eftersom förhandlingsprocessen inte är tydlig 
och ofta består av oenigheter mellan aktörerna. 
 
Sørensen och Torfing (2007:10) för fram att förhandlingarna i nätverket äger rum i ett 
institutionellt ramverk. Det institutionella ramverket har en regulativ, normativ, kognitiv samt 
föreställd aspekt – det främjar regler, roller och förfarande, det förmedlar normer, värderingar 
och standarder, det genererar koder, begrepp och specialiserad kunskap, samt producerar 
identiteter, ideologier och ett gemensamt hopp (Sørensen & Torfing, 2007:10). Ett institutionellt 
ramverk är en form av struktur som nätverket rättar sig efter och det är genom det institutionella 
ramverket som förhandlingar mellan deltagande aktörer sker, vilket även syftar till att reglera ett 
särskilt politiskt område (Sørensen & Torfing, 2007:10). Aspekterna som har diskuterats kring 
governance network kan ses som en grov utgångspunkt för governance network, men Sørensen 
och Torfing (2007:11) poängterar att governance network kan skilja sig åt beroende på den 
politiska, institutionella och diskursiva kontexten de befinner sig i. Nätverken kan vara lösa och 
informella, men även fasta och formella. Alla nätverk behöver inte nödvändigtvis uppfylla 
samtliga aspekter som har nämnts kring governance network som några slags krav. Ett lyckat 
governance network bidrar till en effektivare styrningsprocess (Sørensen & Torfing, 2007:12). 
Nätverken måste dock vara välfungerande för att bidra till effektivitet. Förändringar i 
sammansättningen av de delaktiga aktörerna, olösta konflikter, ineffektivt ledarskap, frustration 
över avsaknaden av tydliga och synliga resultat samt externa händelser kan påverka processen 
och hämma dess effektivitet och funktion (Sørensen & Torfing, 2007:13). Styrningsprocesser 
utifrån governance network präglas även av en otydlig ansvarsfördelning (Jacobsen, 2015:18), 
vilket kan hämma effektiviteten eftersom det inte tydligt framgår vem som ansvarar för vad. 
Samtidigt finns det anhängare som hävdar att den otydliga ansvarsfördelningen ökar 
effektiviteten, eftersom att flexibiliteten ökar.  
 

3.1.1 Soft spaces 
Governance network syftar till att föra samman aktörer som har ett gemensamt mål och där deras 
utbyte med varandra genererar en handlingskapacitet. Allmendinger och Haughton (2010:803f) 
beskriver den strategiska fysiska planeringen som ett exempel av governance network, att det är 
ett tillvägagångssätt för att föra samman flera intressenter till att utveckla och enas om en 
gemensam vision för den framtida fysiska planeringen. Governance network tar sig uttryck inom 
den fysiska planeringen, där planeringen äger rum i så kallade soft spaces genom att aktörer 
upprättar nätverk och samverkar med varandra för att gemensamt utveckla den fysiska 
planeringen. Soft spaces kan ses som nya nätverksformer av governance som rör sig utanför det 
formella planeringssystemet och där syftet är att fylla igen hålet mellan de formella 
planeringsstrukturerna (Allmendinger & Haughton, 2010:811; Olesen, 2012:911, 913). 
Allmendinger och Haughton (2009:632) för fram att en stor del av planeringen sker utanför de 
lagstadgade ramarna, men att kopplingen dit är viktig för den framtida planeringen. Soft spaces är 
viktiga inslag för utvecklingen av planeringen eftersom det är inom dessa gränslösa rum som nya 
nätverk med olika grader av formalitet uppstår och som planeringen äger rum inom 
(Allmendinger & Haughton, 2009:632). Motsatsen till soft spaces är hard spaces, vilket 
representerar formella rum av planeringen som består av tydliga gränser och kontrollerande 
strukturer (Allmendinger & Haughton, 2009:619). Allmendinger och Haughton (2010:811) 
påpekar att soft och hard spaces i praktiken är starkt beroende av varandra. Skapandet av soft 
spaces sker inom ramarna för governance och är starkt beroende av government, hard spaces. Soft 
spaces förlitar sig på hard spaces på flera sätt, bland annat finansiellt, genom den lagstadgade 
makten samt för att få demokratisk legitimitet (Allmendinger & Haughton, 2010:812f). Den 
största skillnaden mellan soft och hard spaces är formaliteten. Olesen (2012:910) lyfter fram att 
hard spaces oftast är lagstadgade och öppna för insyn och demokratiskt inflytande, medan soft 
spaces kritiseras för att sakna demokratisk legitimitet, insyn och ansvarsutkrävande. Soft spaces 
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präglas av en otydlig ansvarsfördelning där det inte tydligt framgår vem som har det yttersta 
ansvaret för de beslut som fattas. Soft spaces är flexibla och leder till att särskilda intressen 
prioriteras framför andra, men att flexibiliteten även bidrar till att generellt formulerade frågor 
har lättare för att vinna legitimitet bland befolkningen, eftersom majoriteten av befolkningen kan 
ställa sig bakom det (Allmendinger & Haughton, 2010:803f; Olesen, 2012:911). För att bevara den 
demokratiska legitimiteten och ansvarsutkrävandet är det enligt Allmendinger och Haughton 
(2010:813) betydelsefullt med ett samspel mellan soft och hard spaces.  
 
Soft spaces kan utforma fuzzy boundaries genom att arbeta sig bort från formella administrativa 
gränser och skapa nya arenor med nya samarbeten (Allmendinger & Haughton, 2010:812). Fuzzy 
boundaries innebär att det skapas nya nivåer inom planeringen som bryter sig loss från 
existerande gränser och det sker inte enbart en förflyttning över existerande nivåer inom 
planeringen (Allmendinger & Haughton, 2009:619). Fuzzy boundaries ifrågasätter de existerande 
administrativa gränserna och har en betydligt mer flexibel karaktär för att kunna hantera mer 
komplexa processer och relationer i både formella och informella nätverk (Allmendinger & 
Haughton, 2009:691). 
 

3.1.2 Maktrelationer 
Det framgår av Gossas (2011:2) att aktörer i ett nätverk teoretiskt sett är jämbördiga och att ingen 
enskild aktör i nätverket formellt kan bestämma över de andra. Healey (2006:11) uttrycker å 
andra sidan att aktörer som ingår i ett nätverk oftast inte är jämlika med varandra, utan en del 
aktörer kan ha mer makt än andra. Healey (2006:59, 112) diskuterar governance och government 
i förhållande till makt där hon för fram att den typ av makt som finns i government kan betraktas 
som en synlig makt som innebär att äga eller att bestämma över någon. Hon menar att denna alltid 
är kompletterad med osynliga maktrelationer, vilka är de som förekommer i governance, precis 
som government alltid är en del av governance (Healey, 2010:49f). Makt är ett omstritt begrepp 
med ett flertal definitioner. Healeys (2006) diskussion om maktrelationer i förhållande till 
samhällsstyrningen kan relateras till Lukes tre dimensioner av makt, vilka kommer att 
presenteras och diskuteras under detta avsnitt.  
 
Den första dimensionen av makt handlar om en direkt påverkan över någon annan (Dahl, 
1957:202f) och kan enligt Healey (2006:112) betraktas som en synlig makt som förekommer i 
samband med government. Centralt för den endimensionella synen på makt är att det finns en 
relation mellan människor och fokus är på själva utövandet av makt (Lukes, 2008:25). 
Maktuppfattningen inriktar sig på handlandet vid beslutsfattande där det finns en iakttagbar 
konflikt (Lukes, 2008:26f). Det finns inga objektiva intressen enligt denna maktuppfattning, 
intressena är alltid preferensbaserade och kan inte härledas till något ursprung som ger den ena 
sidan rätt och den andra sidan fel (Lukes, 2008:28). Bachrach och Baratz (1962) är två kritiker till 
den endimensionella maktsynen och påpekar att denna är betydelsefull, men att makten har 
ytterligare ett ansikte som bör betraktas. Den endimensionella synen på makt fokuserar på 
utövningen av makt, men för den tvådimensionella synen på makt är det även intressant att 
studera hur en aktör kan förhindra att viktiga frågor för andra aktörer inte tas upp (Bachrach & 
Baratz, 1962:948). Det handlar om både själva handlandet vid beslutsfattande, men även icke-
beslutsfattande (Bachrach & Baratz, 1962:949, 952). Det berör både en synlig makt i det öppna, 
men även en osynlig påverkan av dolda konflikter.  
 
Lukes (2008:25, 36) kritiserar både den endimensionella och den tvådimensionella synen på makt 
av inriktning på beteende och presenterar en tredje maktuppfattning. Den tredimensionella synen 
på makt möjliggör för att undersöka hur potentiella frågor stängs ute (Lukes, 2008:36). Lukes 
tredje maktdimension kan förklaras genom att en aktör vill göra något som en annan aktör vill att 
den ska göra (Digeser, 1992:979).  Inom den första och andra dimensionen av makt betraktas inte 
detta som en maktrelation, eftersom det sker på egen vilja och det inte finns någon 
intressekonflikt. Men enligt den tredje maktdimension kan makt utövas även om det handlar om 
att medvetet göra något som den andra önskar. Lukes tredje maktdimension är en utveckling av 
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de två första och berör både en direkt påverkan och vad aktörer hindrar andra från att göra samt 
vad aktörer önskar att andra gör.  
 
Uppsatsen ämnar till att studera varför mellankommunal planering inleds, med hänsyn till att det 
existerar maktrelationer i ett upprättat nätverk, och vems behov som uttrycks i samarbetet. Det 
kommer därmed att vara lämpligt att använda sig av den tredimensionella synen på makt, som 
belyser både en direkt påverkan, aktörers hindrande av andras frågor samt vad aktörer önskar 
att andra gör. Den endimensionella och den tvådimensionella synen på makt ingår i den 
tredimensionella. Den synliga makten som förekommer i relation till government är alltid 
kompletterad av informella arenor med osynliga maktrelationer, vilka kan förekomma inom 
governance network (Healey, 2006:59). Det är dessa osynliga maktrelationer i informella arenor 
som studien avser att undersöka på djupet, där makt kan utövas även om det handlar om att en 
aktör medvetet gör något som den andra önskar. Strategisk fysisk planering är ett exempel på en 
governance aktivitet som präglas av sådana här maktrelationer, varpå detta stärker uppsatsens 
val av maktperspektiv och kopplingen till det övergripande teoretiska perspektivet samt 
uppsatsens ämne.  

3.2 Sammanfattning 

I den här uppsatsen utgör governance network det övergripande teoretiska perspektivet och 
betraktas som en form av governance. Styrningen sker genom upprättandet av nya nätverk där 
aktörer samverkar med varandra. De centrala aspekterna som har belysts för förståelsen av 
governance network är att nätverk består av ett flertal delaktiga aktörer som kan vara både 
offentliga, semi-offentliga och/eller privata. Aktörerna har ett horisontellt förhållande till 
varandra som bygger på att det finns ett ömsesidigt beroende mellan dem. Det är aktörerna inom 
nätverket som styr och inga utomstående aktörer. För att lösa komplexa problem, som governance 
network syftar till att lösa, sker det förhandlingar mellan aktörerna, men det är först när 
förhandlingarna når konsensus som en gemensam handlingskapacitet kan nås. Governance 
network präglas av maktkamper eftersom det existerar oenigheter inom nätverket som föranleder 
konflikter, trots att konsensus nås. Governance network består av ett institutionellt ramverk och 
det är inom detta som förhandlingar mellan de delaktiga aktörerna sker och som syftar till att 
reglera ett särskilt politiskt område.  
 
Soft spaces hjälper här till att placera governance network i ett planeringssammanhang, som 
betraktas som nya nätverksformer av governance som rör sig utanför det formella 
planeringssystemet. Dessa betraktas som gränslösa rum av planeringen. För att röra sig bort från 
formella administrativa gränser utformar soft spaces fuzzy boundaries som innebär att nya arenor 
uppstår som bryter sig loss från existerande gränser. Motsatsen till soft spaces är hard spaces, 
vilket representerar formella rum av planeringen som består av kontrollerande strukturer. Dessa 
betraktas som rum med tydliga gränser. Samspelet mellan soft och hard spaces är viktigt för den 
demokratiska legitimiteten och ansvarsutkrävandet.  
 
Det presenterade maktperspektivet knyter an uppsatsens forskningsfråga med det övergripande 
teoretiska perspektivet, där den tredje dimensionen av makt utgör det valda maktperspektivet. 
Den tredje dimensionen av makt innefattar de två första dimensionerna, en direkt påverkan och 
aktörers hindrande av andra frågor, men innefattar även vad aktörer önskar att andra gör. En 
maktrelation kan existera även om det inte finns en tydlig intressekonflikt eller om det sker av 
egen vilja.  
 
Det analytiska ramverket har sin utgångspunkt i governance network, där soft och hard spaces 
samt fuzzy boundaries tillsammans med det presenterade maktperspektivet kommer att 
tillämpas. Detta presenteras i metodkapitlet under avsnitt 4.2.4.    
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4. Metod och metodologi 

Med hänsyn till studiens syfte och forskningsfråga är en kvalitativ ansats mest lämpad för den här 
studien. Vid kvalitativ forskning är fallstudier en lämplig forskningsdesign vilken har använts i den 
här studien där syftet har varit att studera ett fall på djupet. Fallstudier tillåter forskaren att 
använda sig av flera metoder i undersökningen. I den här studien har semistrukturerade intervjuer 
och dokumentstudier använts som datainsamlingsmetod. Data som samlats in under intervjuerna 
och dokumentstudierna har bearbetats med en kvalitativ innehållsanalys där innehållet har 
kategoriserats och analyserats utifrån tre kategorier hämtade från det teoretiska perspektivet som 
utgör det analytiska ramverket. 

4.1 Fallstudie 

Fallstudie är lämpligt att använda när forskaren är intresserad av att studera ett fall på djupet och 
få fram bakomliggande förklaringar som kan hantera den komplexitet som finns (Denscombe, 
2016:93). Fallstudier möjliggör för forskaren att studera fenomen i detalj och undersöka på djupet 
(Denscombe, 2016:92). Bryman (2011:74f) lyfter fram att det finns likheter mellan fallstudier och 
andra forskningsdesigner som även omfattas av ett fall, men där fallet belyses på skilda vis. Det 
som skiljer fallstudier från andra forskningsdesigner är att fallstudier ämnar belysa unika drag 
hos särskilda fenomen och fallet är i fokus för undersökningen, istället för att fallet utgör en 
bakgrund för resultatet (Bryman, 2011:74–76). I den här uppsatsen har ett fall valts som är 
intressant för studiens syfte och som har varit i fokus för undersökningen istället för en kuliss för 
resultatet. Målet har varit att på ett ingående sätt belysa detta fall. 
 
Fallstudier tillåter forskaren att fokusera på ett fall och det finns en önskan hos forskaren att förstå 
komplexa sociala fenomen (Yin, 2014:4). Yin (2014:18) lyfter fram att fallstudier kan göras för ett 
enskilt fall samt av ett flertal fall. Så länge det är fallet eller fallen i sig som är i fokus för 
undersökningen och en djupgående redogörelse är målet, kan en fallstudie utgöras av fler än ett 
fall. I den här uppsatsen handlar det om en fallstudie av ett enskilt fall. Flyvbjerg (2006:13) lyfter 
fram att fallstudier handlar om att studera bakomliggande problem och konsekvenser, snarare än 
att beskriva hur ett problem uppstår, vilket stämmer väl överens med uppsatsens syfte. Det här 
hänger samman med studiens forskningsfråga som avgör vilken forskningsdesign som är lämplig 
att använda. Användningen av en mer förklarande fråga i form av hur eller varför, gör att valet av 
fallstudie är en lämplig forskningsdesign för att undersöka ett fall på djupet (Yin, 2014:10f). Den 
här uppsatsen ämnar undersöka varför mellankommunal planering inleds och vems behov som 
uttrycks, varpå fallstudie utgör en lämplig forskningsdesign för att studera bakomliggande motiv, 
drivkrafter och behov till mellankommunal planering.  
 
Syftet med fallstudier är att kunna belysa det generella genom att titta på något enskilt (Flyvbjerg, 
2006:2). Denscombe (2016:100f) påpekar dock att alla fall inte kan generaliseras till andra fall 
vilket är en påtalad svårighet med fallstudier för att få ett trovärdigt resultat. Många hävdar att 
det inte är möjligt att generalisera från ett enskilt fall när fallstudie används som forskningsdesign 
eftersom resultatet utgår från ett specifikt fall (Flyvbjerg, 2006:2, 8). Flyvbjerg (2006:12) menar 
dock att det oftast går att generalisera från ett enskilt fall. Yin (2014:20f) påpekar att fallstudier 
är generaliserbara till teoretiska påståenden och att syftet handlar om att expandera och 
generalisera teorier snarare än att sluta sig till sanningar. Det är därmed viktigt att identifiera 
vilka kännetecken som utmärker ett fall för att det ska kunna jämföras med andra fall 
(Denscombe, 2016:100). Kännetecken för det valda fallet har identifierats som gör att det kan 
appliceras på andra liknande fall. Det studerade fallet utgörs av ett samarbete mellan två 
kommuner med syfte att ta fram en gemensam strategi över den fysiska miljön. I den här 
uppsatsen har det enskilda fallet generaliserats till och jämförts med teori och forskningsöversikt 
och det anses därmed vara möjligt att generalisera utifrån det enskilda fallet.  
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Val av fall 
Det valda fallet för studien är ett fall som existerar och är inte påhittat för studiens syfte. Val av 
fall är ett medvetet och noga övervägt val och grundar sig oftast inte på slumpmässiga val 
(Denscombe, 2016:96). Val av fall ska vara betydelsefullt för problemformuleringen och 
forskningsfrågan i studien där det är fallets utmärkande kännetecken och detaljer som motiverar 
val av fall. Det valda fallet i den här uppsatsen har utmärkande kännetecken som är betydelsefulla 
för problemformuleringen och forskningsfrågan. Det studerade fallet utgörs av ett samarbete 
mellan två kommuner, Växjö och Alvesta, som ska arbeta fram en gemensam strategi över den 
fysiska omgivningen, men där kommunerna inte är överens om utvecklingsstrategin. 
Kommunerna är i ett inledande skede av samarbetet, vilket innebär att det inte finns ett färdigt 
upprättat dokument, utan detta skede handlar om att kommunerna gemensamt ska enas om den 
framtida fysiska utvecklingen. Det som är utmärkande för detta fall som har betydelse för 
uppsatsens problemformulering och forskningsfråga är att de båda kommunerna inte är överens 
över vad deras samarbete ska resultera i, de har skilda uppfattningar, vilket gör just detta fall unikt 
att studera. Kommunernas samarbete utgör ett specifikt fall i en specifik tidsram, och det är just 
det som har motiverat studiens val av fall. För att upprätta gemensamma planeringsdokument 
genomgår samtliga kommuner den här fasen där dessa enas om en gemensam riktlinje eller 
strategi. Studien ämnar undersöka varför mellankommunal planering inleds och vems behov som 
uttrycks, varpå Växjö och Alvesta utgör ett lämpligt fall med hänsyn till att dessa befinner sig just 
i detta skede till skillnad från andra fall som har kommit förbi den här fasen.  
 
Presentation av fall 
Växjö och Alvesta kommuner ligger i Kronobergs län med enbart 18 kilometer mellan deras 
centralorter. Växjö är sett till befolkningsunderlaget, den största kommunen i länet och har haft 
en positiv befolkningstillväxt sedan 1990-talet. Växjö stad är en viktig funktion för hela regionen, 
där övriga kommuner och orter i regionen kan dra nytta av Växjös tillväxt. Men Växjös expansion 
påverkar även omlandet negativt i den bemärkelsen att dess positiva befolkningstillväxt sker på 
bekostnad av övriga kommuner i länet. Alvesta kommun är en av de mindre kommunerna i länet 
sett till befolkningsunderlaget. Alvesta utgör dock en viktig funktion för hela regionen genom dess 
goda kommunikationer där järnvägarna södra stambanan och kust-till-kustbanan korsar 
varandra i orten.  
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Karta 1. Växjö och Alvesta i förhållande till angränsande kommuner.  
Översiktskarta bearbetad av författaren (GSD-Översiktskartan © Lantmäteriet)  

 

Den mellankommunala planeringen som pågår mellan de två kommunerna och som är studiens 
avgränsning startades officiellt under hösten 2015 då respektive kommun fattade varsitt politiskt 
beslut om att inleda ett gemensamt samarbete om fysisk planering. Alvesta kommuns (2015) 
beslut grundar sig på att kommunerna gemensamt ska ta fram en översiktlig plan vars omfattning 
har sin utgångspunkt i väg 25. Enligt Växjö kommuns (2015) beslut ska ett av två huvudsyften 
vara ”att redovisa översiktliga strategier, inriktningar och strukturer för den fysiska planeringen 
såsom transportsystem, markanvändning, bebyggelseutveckling, näringsliv och besöksnäring i ett 
gemensamt helhetsperspektiv”. Det andra syftet är ”att starta och lägga grunden för en långsiktig 
process som leder till att de två kommunernas utvecklingspotentialer tas tillvara på ett sätt som 
sammantaget leder till nytta för båda”. Detta innebär att de båda kommunernas beslut inte är 
identiska vilket innebär att kommunerna arbetar utifrån skilda beslut. Kommunerna är inne i 
skedet att reda ut vad det gemensamma planeringsarbetet omfattar och vad det ska resultera i, 
vilket är specifikt för detta fall.  

4.2 Metoder  

Fallstudier tillåter forskaren att använda sig av ett flertal metoder och så länge dessa är lämpade 
för undersökningen kan de kombineras i en fallstudie (Denscombe, 2016:93). I den här uppsatsen 
utgör semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier lämpliga insamlingsmetoder. 
Anledningen till att intervju har valts som metod i den här uppsatsen, är för att det inte har varit 
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möjligt att få tag på likvärdig information med andra metoder. I den här uppsatsen har det varit 
möjligt att få direkt kontakt med intervjupersoner och genomförbarheten av intervjuer har varit 
lämplig med tanke på både studiens omfattning samt tidsåtgång och kostnader som det kan 
medföra. Studien är även av mindre omfattning och syftar till att utforska komplexiteten varpå 
intervjuer är en lämplig metod att använda. De dokument som finns som kan ge en förståelse till 
samarbetet kommer att användas i en dokumentstudie för att komplettera och bekräfta 
information från intervjuerna. Dokumentstudier utgör ett bra komplement till intervjuer varpå 
det har varit en lämplig insamlingsmetod för uppsatsen.  
 

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
Kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade än intervjuer som förekommer vid kvantitativ 
forskning (Bryman, 2011:412f). Kvalitativa intervjuer består av formerna semistrukturerade och 
ostrukturerade intervjuer, varpå det är den förstnämnda som har använts i den här studien.  
 
Semistrukturerade intervjuer bygger på att forskaren har en förhållandevis klar intervjuguide 
med ämnen och frågor som denne vill behandla under intervjun, samt förslag till 
uppföljningsfrågor (Bryman, 2011:415; Kvale & Brinkmann, 2014:172). Enligt Trost (2010:71) är 
det lämpligt att göra upp en lista över några frågeområden som intervjuaren avser att få svar på, 
där intervjufrågorna med fördel kan delas in som utgör utgångspunkten för intervjuaren. 
Intervjufrågorna i den här studien har varit indelade i tre huvudämnen – uppstarten av 
samarbetet, behov och förutsättningar samt nätverkets förhållande och ansvar (se bilaga 1). 
Uppsatsens forskningsfråga och det övergripande teoretiska perspektivet har varit styrande vid 
utformningen av intervjufrågorna. Det är den förhållandevis klara intervjuguiden med ämnen och 
frågor som skiljer semistrukturerade intervjuer från att vara ostrukturerade, där intervjuaren 
enbart har ett antal teman som utgångspunkt (Bryman, 2011:415). Bryman (2011:419) för fram 
att formuleringen av frågeställningar inte ska vara så specifika, eftersom att det hindrar 
alternativa idéer att uppstå under intervjuerna. Syftet med semistrukturerade intervjuer är att 
låta intervjupersonen utveckla sina svar och tala fritt där betoningen ligger på att 
intervjupersonen utvecklar sina idéer och synpunkter (Denscombe, 2016:266f). Detta menar 
Bryman (2011:413) är önskvärt vid semistrukturerade intervjuer eftersom det ger intervjuaren 
värdefull information och kunskap om vad intervjupersonen upplever vara viktigt. 
Intervjufrågorna som har använts har varit öppna och tillåtit intervjupersonen att tala fritt. 
Forskaren måste dock kunna vara flexibel och frångå ordningen beroende på vad 
intervjupersonerna svarar (Bryman, 2011:413, 430f). Vid de genomförda intervjuerna följdes inte 
intervjuguiden alls. Efter fråga ett eller fråga två började majoriteten av intervjupersonerna själva 
att tala fritt om ämnet och ledde samtalet vidare där jag som intervjuare fick vara lyhörd och ställa 
följdfrågor som knöt an till vad jag som intervjuare ville ha svar på samt se över om 
intervjupersonerna svarat på de frågor jag avsåg att få svar på. Syftet med fråga två i 
intervjuguiden var att låta intervjupersonen själv berätta om ämnet där jag ville komma åt vad de 
lade störst vikt vid av deras samarbete. De flesta av intervjupersonerna fortsatte själva att prata 
efter fråga ett, varpå jag som intervjuare valde att fortsätta intervjun i den riktningen som 
intervjupersonerna tog.  
 
Ett problem med kvaliteteten på intervjuer är när intervjuaren ställer ledande frågor som 
påverkar intervjupersonens svar, vilket är något intervjuaren bör undvika (Kvale & Brinkmann, 
2014:213f). Det kan dock ske att intervjuare ställer en ledande fråga omedvetet (Kvale & 
Brinkmann, 2014:214). Ibland kan det vara lämpligt att ställa en medveten ledande fråga för att 
bekräfta validitet. Under intervjuerna undveks ledande frågor som en första fråga till 
intervjupersonerna, och ställdes medvetet vid ett senare tillfälle för att bekräfta information som 
intervjupersonerna sade. 
 
Inspelning av intervjuer ger forskaren en nästan fullständig dokumentation av vad som sades 
under intervjun (Denscombe, 2016:280). En del informanter kan dock känna sig hämmade av 
inspelningsprocessen. I den här uppsatsen har samtliga genomförda intervjuer spelats in med 
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godkännande av intervjupersonerna. Som intervjuare upplevdes inte inspelningen hämma någon 
av intervjupersonerna. Det som är fördelaktigt med att spela in en intervju, är att det underlättar 
för forskaren att i efterhand kontrollera intervjuerna och gå igenom intervjupersonens svar flera 
gånger (Bryman, 2011:428). Kvale och Brinkmann (2014:218) för fram att det även ger 
intervjuaren en friare roll att kunna koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun, vilket 
inte är lika lätt om anteckningar förs. Under intervjuerna gjordes inga anteckningar alls, utan 
fokus var på det som intervjupersonerna sa för att kunna följa upp med följdfrågor. Nackdelen är 
att det bara spelar in de talade orden och inte de icke-verbala kommunikationerna och andra 
kontextuella faktorer. Under en del av intervjuerna använde sig intervjupersonerna av kartor, 
bilder eller ritade på en whiteboardtavla för att tydliggöra vad de menade, vilket inte framgår av 
en inspelning. Det var därför viktigt för mig som intervjuare att vara observant när detta skedde 
och komma ihåg det till transkriberingen. Forskarens flexibilitet handlar även om att kunna vara 
beredd på om intervjun avslutas och inspelningen stängs av men intervjupersonen fortsätter att 
prata om något som är av intresse (Bryman, 2011:430f). Vid en av intervjuerna började 
intervjupersonen att prata om ämnet innan jag som intervjuare hann sätta igång själva intervjun 
och starta inspelningen. Samma intervjuperson fortsatte dessutom att prata efter att intervjun var 
avslutad och inspelningen var avstängd. Det som sades innan intervjun började antecknades på 
ett papper och det som sades efter intervjun skrevs ihop efter att intervjun var helt avslutad. 
 
Svårigheten med att transkribera intervjuer är att det tar lång tid, vilket kan leda till att misstag 
uppstår vid transkriberingen genom att forskaren hör fel eller blir trött på att lyssna (Bryman, 
2011:429f). Transkribering av intervjuerna har gjorts så snabbt som möjligt efter att intervjuerna 
har genomförts för att försöka komma ihåg så många detaljer som möjligt. Vid de tillfällena där 
intervjupersonerna har använt sig av kartor eller bilder har detta antecknats i transkriberingen 
och tydliggjorts vad det handlar om. Kvale och Brinkmann (2014:218, 225) påpekar att 
transkribering innebär att forskaren gör sin tolkning av det som sägs, varpå om en annan hade 
genomfört samma transkribering kan denna få fram andra resultat.  
 
Verifiering av kvalitativ forskning är viktigt, eftersom forskaren måste visa att dennes resultat är 
trovärdigt, annars finns det ingen anledning för utomstående att tro på resultatet (Denscombe, 
2016:409f). För intervjuaren kan det vara lämpligt när det handlar om faktiska frågor att göra 
kontroller för att se om intervjupersonernas uppgifter kan bekräftas av andra intervjupersoner 
eller källor. I den här uppsatsen har de transkriberade intervjuerna jämförts med varandra samt 
med respektive kommuns översiktsplan och internt material för att påvisa resultatets 
trovärdighet. Under studien upptäckte jag som forskare att intervjupersonerna gav skilda svar, 
vilket jag valde att följa upp med mailkonversationer för att bekräfta den framkomna 
informationen. Det är även möjligt att leta efter återkommande tema i intervjuerna för att indikera 
att en särskild idé delas av flera (Denscombe, 2016:287), vilket har gjorts i det här fallet angående 
exempelvis vad intervjupersonerna anser vad samarbetet grundar sig på och vad deras 
gemensamma intressen är. Intervjuerna är producerade för uppsatsens syfte och dess 
användbarhet bedöms vara lämplig utifrån den uppställda forskningsfrågan. 
 
Vid kvalitativa intervjuer där intervjupersonernas uttalande kan hamna i offentliga rapporter är 
det viktigt att tänka på deras privata integritet och skydda denna, och därmed låta 
intervjupersonerna själva få bestämma om de vill vara anonyma eller inte (Kvale & Brinkmann, 
2014:109; Trost, 2010:61). Ett exempel är att avidentifiera uppgifter på skilda sätt genom att 
enbart ange uppgifter hos intervjupersonerna som behövs för analys och förståelse (Trost, 
2010:127). Vad avser forskningsetiska principer har dessa följts utifrån Denscombe (2016:427). 
Intervjupersonernas deltagande i intervjun har varit frivilliga och är baserade på samtycke genom 
mailkontakt med de valda intervjupersonerna. Intervjupersonerna har meddelats om möjligheten 
att vara anonyma, där intervjupersonerna sagt att dessa inte har några problem med att inte vara 
anonyma. I uppsatsen kommer intervjupersonerna att vara avpersonifierade, eftersom att det inte 
är meningsfullt för uppsatsen att namnge intervjupersonerna, där intervjupersonernas befattning 
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och vilken organisation de tillhör finns med. Intervjupersoner som har efterfrågat användning av 
direkta citat har fått godkänna detta innan.  
 
Urval av intervjupersoner 
Kvale och Brinkmann (2014:156) samt Bryman (2011:434) för fram att det är studiens syfte som 
styr urvalet av intervjupersoner, men även tid och tillgängliga resurser påverkar antalet 
intervjupersoner. Den här uppsatsen ämnar till att undersöka ett enskilt fall på djupet för att 
utforska det specifika, och i detta fall ligger betoningen på att välja nyckelpersoner som är 
involverade i det enskilda fallet och som har en värdefull inblick eller position i upprättandet av 
den gemensamma utvecklingsstrategin för Växjö och Alvesta. En tjänsteperson från respektive 
kommun har valts som är med i processen och arbetar aktivt med det. Respektive kommunchef i 
kommunerna har valts, vilka sitter med i styrgruppen för det gemensamma arbetet och har det 
verkställande ansvaret. I uppsatsen har jag även valt att intervjua politiker, där ett kommunalråd 
från respektive kommun har valts, vilka tillsammans med kommuncheferna utgör styrgruppen 
för samarbetet. Totalt har sex intervjuer genomförts, vilket bedöms vara ett rimligt antal för att ta 
reda på det som studien avser.  I och med att det är ett samarbete mellan två kommuner och där 
det från tjänstepersonerna framgått information om vilka som är delaktiga, var val av informanter 
ett enkelt steg i processen. Följande urval av intervjupersoner har gjorts:  
 

• Tjänsteperson A1, tillförordnad kommunchef, Alvesta kommun 
• Tjänsteperson A2, planchef, Alvesta kommun  
• Politiker A, kommunalråd, Alvesta kommun  
• Tjänsteperson V1, kommunchef, Växjö kommun  
• Tjänsteperson V2, planeringsarkitekt, Växjö kommun  
• Politiker V, kommunalråd, Växjö kommun  

 

4.2.2 Dokumentstudie 
Dokumentstudier innebär att skriftliga dokument utgör data för analysen, vilka kan vara skrivna 
texter i form av böcker och rapporter, digital kommunikation som sociala medier eller visuella 
källor som bilder och videor (Denscombe, 2016:319). I den här studien har skrivna texter använts. 
Dokumentstudier handlar om att forskaren tolkar dokument och letar efter bakomliggande 
budskap (Denscombe, 2016:319), vilket har varit utmärkande för den här studien. Det som är 
fördelaktigt med dokumentstudier är att dokument är en stabil form som är permanent 
(Denscombe, 2016:320). Det gäller för forskaren att leta efter dokument som är relevanta för 
undersökningen och kräver att forskaren är skicklig i att kunna tolka dem för att kunna utläsa 
deras betydelse (Bryman, 2011:488). Dokument är oftast lättillgängliga för forskaren, vilket gör 
att forskaren på ett bekvämt avstånd har möjlighet att få tillgång till stora mängder information 
(Denscombe, 2016:324). I den här studien har offentliga dokument använts, vilka har varit 
lättillgängliga att nå via internet.   
 
Det är viktigt att tänka på att dokument är texter som har producerats för ett särskilt syfte till en 
specifik publik (Bryman, 2011:488, 502; Yin, 2014:108). De valda dokumenten för studien är 
naturligt förekommande och är inte producerade för studiens syfte eller för att jag som forskare 
har bett om det, utan dokumenten existerar redan och har ett annat syfte och en annan publik. För 
att fastställa validitet i de dokument som används bör forskaren kontrollera dokumentens 
trovärdighet när det gäller ursprung, syfte och avsändare (Denscombe, 2016:326, 331). I det här 
fallet har offentliga kommunala dokument studerats, vilka respektive kommun har publicerat i ett 
särskilt syfte och till en särskild publik. Uppsatsen syftar till att studera varför samarbetet har 
inletts från första början och hur kommunerna ser på det, där de valda dokumenten har bedömts 
som trovärdiga och lämpliga att studera för att skapa en kontext och förförståelse till 
kommunernas samarbete. Yin (2014:107) lyfter fram att dokument som studeras kan ge särskild 
information till att bekräfta information från andra källor. I det här fallet har den information som 
framkommer i de studerade dokumenten bekräftat information som framkommit i de 
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semistrukturerade intervjuerna. Dokumentstudien utgör därmed ett komplement till de 
semistrukturerade intervjuerna vilka har blivit producerade för studiens syfte.  
 
Urval av dokument 
I denna dokumentstudie har offentliga dokument från kommuner studerats. Respektive kommuns 
översiktsplan har studerats. Växjö kommuns översiktsplan är från 2005 och Alvesta kommuns 
översiktsplan är från 2005. Översiktsplanerna är inte antagna under den senaste 
mandatperioden, men av respektive kommuns aktualitetsförklaring framgår översiktsplanernas 
aktualitet (Växjö kommun, 2018; Alvesta kommun, 2018), varpå en bedömning av mig som 
forskare har gjorts att dokumenten är lämpliga att studera. Vidare har även regionala dokument 
lyfts fram i studien för att bekräfta information av intervjupersonerna eller översiktsplanerna. 
Dessa har inte använts i dokumentstudien för att analysera dess innehåll.  
 
Inför och under intervjuerna har jag fått ta del av mötesprotokoll och likvärdigt internt material 
som kommunerna har upprättat. Mötesprotokoll betraktas som ofullständiga och partiska 
eftersom att de tenderar att vara selektiva och inte redovisa hela händelseförloppet (Denscombe, 
2016:331). De kan även avspegla en särskild tolkning av det som hände och därför måste 
forskaren vara försiktig med att godta mötesprotokoll rakt av. Mötesprotokollen som jag fått ta 
del av finns inte tillgängliga offentligt, och de ger ingen fullständig bild av vad som sades under 
själva mötena. Angående ett av mötesprotokollen fick jag dessutom ta del av en intern 
mailkonversation som visar hur tjänstepersoner har uppfattat ett möte. En privat konversation 
mellan människor kan användas i forskningssyfte, men likt mötesprotokoll är det viktigt att 
forskaren är medveten om att de inte är pålitliga som objektiva framställningar av verkligheten, 
men att de kan vara värdefulla som en källa till forskarens egen uppfattning av det som sker 
(Denscombe, 2016:321f). Mötesprotokoll, likt internt material, har därmed inte använts i 
dokumentstudien för att analysera dess innehåll, utan har utgjort ett lämpligt material för att få 
en förförståelse till fallet och hur det har utvecklats med tiden. Det har gett mig som forskare en 
bättre förståelse av vad det är som sker och har skett samt en förförståelse inför intervjuerna. Det 
som har sagts under intervjuerna har jämförts med det som framkommer i mötesprotokollen och 
det interna materialet. Det interna materialet har lyfts fram i studien för att bekräfta eller 
tydliggöra information av intervjupersonerna eller översiktsplanerna. 
 
Inför intervjuerna har även tidningsartiklar i dagstidningar lästs. Dagstidningar och tidskrifter 
kan utgöra en värdefull informationskälla i forskningssammanhang (Denscombe, 2016:320f).  De 
tidningsartiklar som har studerats har inte använts i dokumentstudien för att analysera dess 
innehåll, utan de har likt mötesprotokollen och det interna materialet gett mig som forskare en 
bättre förståelse av vad det är som sker och har skett, samt en förförståelse inför intervjuerna. 
Dessa har lyfts fram i studien för att bekräfta eller tydliggöra information av intervjupersonerna 
eller översiktsplanerna. Tidningsartiklarna kan ses som en utomstående aktör i det valda fallet 
och som har motiverat det valda fallet i studien.  
 

4.2.3 Kvalitativ innehållsanalys 
För att analysera det insamlade datamaterialet har en kvalitativ innehållsanalys använts som 
metod. Det insamlade datamaterialet är skriven text, dokument och transkribering av intervjuer, 
och därmed har en kvalitativ innehållsanalys gjorts på allt det insamlade materialet.  
 
En innehållsanalys hjälper forskaren att analysera innehållet i dokument och avslöja dolda 
element av det som kommuniceras genom den skrivna texten (Denscombe, 2016:393). Boréus 
och Bergström (2012:50) redogör för en skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ 
innehållsanalys, där den senare syftar till att räkna eller mäta. I den här uppsatsen är detta inte 
relevant, utan här är det den kvalitativa innehållsanalysen som är av intresse. Kvalitativ 
innehållsanalys syftar till att göra mer komplexa tolkningar av text genom att eftersöka 
bakomliggande budskap i de texter som studeras (Boréus & Bergström, 2012:50; Bryman, 
2011:505). De dolda budskapen i en text behöver dock inte framgå tydligt, utan kan vara 
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oavsiktliga budskap (Bryman, 2011:505). Innehållsanalys kan tillämpas på vilken typ av 
textdokument som helst, oavsett om det handlar om skriftlig källa, ljudinspelning eller bilder 
(Denscombe, 2016:392). I det här fallet handlar textdokumenten om skriftliga källor och 
ljudinspelningar som sedan har omsatts till skriven text. Uppsatsen syftar till att studera både vad 
som uttryckligen sägs och eventuella dolda budskap, varpå en kvalitativ innehållsanalys är 
lämplig att använda.  
 
Innan kvalitativa data kan användas i forskningssyfte måste de bearbetas för att göras tillgängliga 
för analys (Denscombe, 2016:84). Analys av kvalitativa data innebär en process där forskaren 
systematiskt undersöker och bearbetar sitt material för att nå ett resultat (Fejes & Thornberg, 
2015:34f). Bryman (2011:523) samt Fejes och Thornberg (2015:34f, 37) menar att kodning av 
det insamlade materialet utgör ett första steg för de flesta former av kvalitativa analyser, där 
innehållet kodas utifrån uppsatta kategorier och som sedan möjliggör för forskaren att söka efter 
mönster. I den här analysen har innehållet från de transkriberade intervjuerna samt dokumenten 
kodats utifrån uppsatta kategorier, vilka är baserade på det övergripande teoretiska perspektivet. 
Kategorierna är: aktörer, förhållande och förhandlingar. Dessa utgör det analytiska ramverket och 
presenteras mer ingående nedan under det analytiska ramverket. Det empiriska materialet har 
både sorterats och analyserats utifrån de uppsatta kategorierna för att söka efter mönster eller 
uttalanden som skiljer sig åt eller är likvärdiga. Utgångspunkten för analysen har varit att tolka 
och förstå vad de transkriberade intervjuerna och dokumenten säger. Vad avser de 
transkriberade intervjuerna är detta data som är vinklade uttalande från intervjupersonerna som 
är situerade i specifika positioner. Under analysen har därmed direkta citat från 
intervjupersonerna ställts upp och därefter analyserats, där det tydligt framgår att det är 
intervjupersonerna som är avsändaren, istället för att återge budskap från vad 
intervjupersonerna har sagt som skulle innebära en tolkning av mig som forskare. Det är jag som 
forskare som gör min egen tolkning utav de direkta citaten utifrån det valda teoretiska 
perspektivet för att se vad det empiriska materialet säger.  
 
När textstycken lyfts bort från sitt sammanhang är det lätt att kontexten försvinner (Bryman, 
2011:526). Ord och meningars innebörd i förhållande till sin kontext bör därmed framgå i 
analysen, för att inte denna ska försvinna eller skapa en annan innebörd. Kodning av det empiriska 
materialet utifrån uppsatta kategorier är dock ett sätt att säkerställa att studien motsvarar 
studiens syfte och forskningsfråga. För att undvika att textstycke lyfts bort från sitt sammanhang 
har flera genomläsningar av det empiriska materialet gjorts. Vid kvalitativ forskning är det inte 
möjligt att kontrollera kvaliteten genom att göra en likadan studie, eftersom det är omöjligt att ha 
exakt samma sociala inramning som utgångspunkt då kontextuella faktorer förändras med tiden 
(Denscombe, 2016:409). För att innehållsanalysen ska bli så korrekt och trovärdig som möjligt 
har flera genomläsningar av det insamlade materialet gjorts för att undvika att feltolkningar görs. 
Denscombe (2016:410) påpekar att det även beror på att forskaren kan bli nära involverad i 
analysen och det blir omöjligt för andra forskare att få fram exakt samma resultat. Andra forskare 
kan upptäcka andra saker som den insatta forskaren inte själv har upptäckt eller ser som 
självklarheter och därmed inte väljer att förklara vidare. Det är därmed viktigt för forskaren att 
vara medveten om detta vid insamling och tolkning av material. 
 
Forskarens jag 
De semistrukturerade intervjuerna och dokumentstudierna genererar kvalitativa data, och vid 
analys av kvalitativa data kan inte forskarens identitet och värderingar uteslutas (Denscombe, 
2016:414). Forskarens jag har en tendens att vara nära knutet till forskningsinstrumentet och 
ibland även vara en del av det, som vid intervjuer (Denscombe, 2016:411). Detta går att hantera 
antingen genom att hävda som forskare att man har distanserat sig från sitt eget jag och sina 
vardagliga övertygelser, eller att forskaren redogör för sitt jag och dess inverkan på studien, samt 
även frågan om objektivitet genom att visa i vilken utsträckning forskaren har närmat sig sitt 
material med ett öppet sinne (Denscombe, 2016:415f). Nedan redogörs kortfattat min objektivitet 
i relation till uppsatsens ämne.  
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Jag är student på Blekinge tekniska högskola som läser mitt femte år, efter kandidatprogrammet 
fysisk planering och masterprogrammet strategisk fysisk planering. Uppsatsens ämne handlar om 
mellankommunal planering. Min uppfattning om ämnet har framförallt växt fram under min 
utbildning och därmed blivit influerat. Under min senaste praktik introducerades jag till ämnet 
och det fall som har valts. Min erfarenhet från min utbildning tillsammans med när jag blev 
introducerad till fallet under min praktik har väckt mitt intresse för ämnet mellankommunal 
planering och har gett mig en grundläggande förförståelse för vad mellankommunal planering 
handlar om, där gemensamma planeringsdokument över den fysiska miljön utgör ett resultat av 
det. Under analysen har jag som forskare närmat mig min empiri med ett öppet sinne för att 
undvika att min förförståelse till fallet påverkar och vinklar resultatet.   
 

4.2.4 Analytiskt ramverk 
För att knyta an valda metoder med den teoretiska utgångspunkten utgår det analytiska 
ramverket från governance network, vilket presenterades under kapitlet teoretiska 
utgångspunkter. Utmärkande för governance network är att styrningen sker genom upprättandet 
av nya nätverk. Centrala aspekter som har belysts för förståelsen av begreppet är: de delaktiga 
aktörerna, aktörernas förhållande till varandra som bygger på ett ömsesidigt beroende, 
aktörernas förhandlingar med varandra som bygger på konsensus och maktkamper, samt det 
institutionella ramverket som förhandlingarna äger rum inom.  
 
Governance network kan förklara hur den formellt kontrollerade samhällsstyrningen förskjuts 
mot mer informella nätverk med ett flertal aktörer som samverkar med varandra. Detta kan visa 
på den kontext som det valda fallet befinner sig i, hur aktörernas förhållande och upprättande av 
nätverk ser ut samt vilka intressen och behov som är styrande. Governance network kommer att 
vara styrande under analysen, men för att göra det operationaliserbart kommer ett antal aspekter 
som är centrala för det att brytas ned och användas som analytiska kategorier i det analytiska 
ramverket. Anledningen till att kategorier baserade på centrala aspekter av governance network 
har valts är för att mellankommunal planering betraktas som en aktivitet av governance network 
och något som kan studeras i ljuset av detta. Utifrån den teoretiska redogörelsen av governance 
network är de centrala aspekterna följande: de delaktiga aktörerna, aktörernas förhållande till 
varandra som bygger på ett ömsesidigt beroende, aktörernas förhandlingar med varandra som 
bygger på konsensus och maktkamper samt ett institutionellt ramverk. Dessa aspekter betraktas 
enbart som en utgångspunkt för att förstå governance network och hur det kan studeras. 
Governance network kan te sig olika och det finns nätverk som inte skulle uppfylla en del av de 
ovan nämnda aspekterna. Aspekterna bör därmed inte betraktas som krav för att studerade 
nätverk ska räknas som governance network, utan aspekterna fångar huvuddragen av governance 
network och utgör en del av den breda definitionen av begreppet. Då uppsatsen inte ämnar 
undersöka huruvida det valda fallet är governance network eller inte, anses delar av de ovan 
nämnda aspekterna vara lämpliga att bryta ned och operationalisera. Operationaliseringen av 
aspekterna görs för att bryta ut en lämplig definition att arbeta utifrån. De centrala aspekterna för 
governance network kan sammanfattas till följande kategorier som utgör det analytiska 
ramverket: Aktörer, förhållande och förhandlingar. Det nätverk som uppsatsen avser att 
undersöka på djupet är relativt nyupprättat och består därmed inte av tillräckligt etablerade och 
fasta strukturer som kan komma att påverka det, vilket gör att aspekten om institutionellt 
ramverk inte kommer att ingå som en kategori i det analytiska ramverket. Begreppsparen soft och 
hard spaces samt fuzzy boundaries kommer tillsammans med maktperspektivet att ingå som 
aspekter att analysera under respektive kategori. Soft och hard spaces tillsammans med fuzzy 
boundaries kommer att användas för att förklara vilken arena det upprättade nätverket rör sig 
inom. Det presenterade maktperspektivet, den tredje maktdimensionen, kommer att användas 
för att analysera nätverkets maktrelationer som utgår från både en direkt påverkan, aktörers 
hindrande av andras frågor samt vad aktörer önskar att andra gör.  
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Varje kategori består av ett antal frågeställningar som ligger till grund för studiens analys, vilka 
inte kommer att besvaras tydligt en efter en i analysen, utan dessa syftar till att tydliggöra vilken 
information som eftersöks i det empiriska materialet. Kategorierna hänger ihop med varandra 
och bör inte ses som enkelt separerbara kategorier. Aspekterna som kategorierna grundar sig på 
går in i varandra och praktiskt sett är de beroende av varandra. Det är enbart för att på ett tydligt 
vis kunna förklara och analysera dem som aspekterna har delats upp i enkelt separerbara 
kategorier. Nedan kommer respektive kategori att presenteras och hur den kommer att 
operationaliseras under analysen.  
 
Aktörer 
För att studera en planeringsprocess utifrån governance network är det nödvändigt att identifiera 
de delaktiga aktörerna i processen. Aktörer utgör en viktig beståndsdel i styrningsprocessen 
genom att det är dessa som gemensamt styr nätverket och påverkar vilken arena som 
förhandlingarna kommer äga rum inom. Det är aktörerna som upprättar det gemensamma 
nätverket som de rör sig inom där begreppen soft och hard spaces kommer att användas för att 
analysera vilken arena som aktörerna upprättar och rör sig inom. I denna uppsats är det främst 
kommunerna som bedriver den mellankommunala planeringsprocessen som är av intresse, men 
även om det finns utomstående aktörer som har betydelse för dess utveckling. Genom att studera 
vilka aktörer som är delaktiga i det mellankommunala planeringssamarbetet kan deras roller och 
ansvar kartläggas. Det valda fallet består av två organisationer, varpå grupper inom respektive 
organisation som har betydelse för det mellankommunala planeringssamarbetet kommer att 
kartläggas för att analysera vilka roller och ansvar som förekommer i den mellankommunala 
planeringen. Den tredje maktdimensionen kommer att användas för att analysera aktörernas 
horisontella förhållande till varandra utifrån deras roller och ansvar. 
 

I analysen kommer således kategorin aktörer och den teoretiska utgångspunkten för denna 
kategorin att användas för att belysa vilka kommuner eller organisationer som är inblandande i 
den mellankommunala planeringsprocessen och vilka roller och ansvar dessa har för att 
undersöka om det finns en antydan till en styrande aktör utifrån den tredje maktdimensionen. 
Vidare eftersöks information om vilken arena den mellankommunala planeringen rör sig inom 
utifrån soft och hard spaces samt fuzzy boundaries. Följande frågeställningar har legat till grund 
för kategorin i analysen:  
 

• Vilka aktörer är delaktiga i den mellankommunala planeringsprocessen?  
• Vilka roller och ansvarsområde har de delaktiga aktörerna i den mellankommunala 

planeringen och är det jämnt fördelat?  
• Inom vilken arena rör sig aktörerna som upprättar nätverk för mellankommunal 

planering och vilken form av nätverk upprättar kommunerna?  
 
Förhållande – det ömsesidiga beroendet  
Aktörernas förhållande till varandra är centralt inom governance network, eftersom det är 
aktörernas förhållande som ger upphov till det ömsesidiga beroendet. Hur det ömsesidiga 
beroendet ser ut i den mellankommunala planeringsprocessen beror på vilka aktörer som deltar 
och vilka förutsättningar dessa har. Soft och hard spaces samt fuzzy boundaries kommer att 
användas för att förklara vilken arena det ömsesidiga beroendet ger upphov till samt i vilken 
utsträckning aktörernas funktioner och förutsättningar kan belysas med dessa termer. Inom 
governance network behöver inte det ömsesidiga beroendet vara jämlikt i termer av auktoritet 
och resurser. Detta innebär att kommuner som deltar i mellankommunal planering kan ha skilda 
förutsättningar och funktioner. Kommuner kan framförallt utöva olika mycket makt, varpå det är 
av intresse att analysera aktörernas beroendeförhållande till varandra utifrån vilka 
maktrelationer som förekommer. Den tredje dimensionen av makt kommer att användas för att 
analysera huruvida det ömsesidiga beroendet är jämlikt i termer av resurser och funktioner eller 
om det finns en antydan om att en aktör besitter mer makt än någon annan.  
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I analysen kommer således kategorin förhållande och den teoretiska utgångspunkten att 
användas för att belysa vad det finns för planeringsförutsättningar hos de delaktiga kommunerna 
som ligger till grund för uppbyggnaden av det ömsesidiga beroendet och vilken betydelse detta 
har för vilken arena det mellankommunala planeringssamarbetet rör sig inom utifrån soft och 
hard spaces. Genom att intervjua delaktiga personer i den mellankommunala planeringen kan 
information om hur de delaktiga kommunerna ser på varandra eftersökas, som ligger till grund 
för det ömsesidiga beroendet. Vidare syftar denna kategori till att eftersöka information om det 
ömsesidiga beroendet mellan kommunerna är jämbördigt eller om det finns en aktör som har ett 
större beroende av den andra inom ramen för mellankommunal planering. Den tredje 
maktdimensionen kommer att använda för att analysera aktörernas förhållande. Följande 
frågeställningar har legat till grund för kategorin i analysen: 
 

• Vilka förutsättningar och funktioner har respektive aktör som deltar i den 
mellankommunala planeringen?  

• Finns det ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna som bedriver mellankommunal 
planering, d.v.s. gynnas alla av att samarbeta över kommungränsen om den framtida 
fysiska utvecklingen?  

• Har aktörerna ett jämlikt förhållande till varandra?  
 
Förhandlingar  
Aktörerna i ett nätverk interagerar med varandra genom förhandling för att nå en gemensam 
handlingskapacitet. För den mellankommunala planeringen innebär detta att kommuner för 
samtal och dialog med varandra för att gemensamt fatta ett beslut som styr den fysiska 
utvecklingen. Förhandlingar som äger rum i governance network leder sällan till konsensus 
eftersom det äger rum i en kontext bestående av maktkamper där det finns motsättningar mellan 
aktörerna som föranleder konflikter. Studien ämnar undersöka bakomliggande drivkrafter och 
motsättningar för att få svar på frågan om varför mellankommunal planering inleds, varpå det är 
av intresse att kartlägga vad aktörerna i nätverket förhandlar kring som antingen bygger på 
konsensus eller där det går att urskilja oenigheter. De frågor som mellankommunal planering 
förhandlar kring kommer att analyseras utifrån soft och hard spaces samt fuzzy boundaries för att 
förstå dess betydelse i ett planeringssammanhang. Konflikter eller oenigheter i en process talar 
om vilka intressen som aktörer har gemensamt eller inte. Det är även av intresse att kartlägga 
vilka aktörer som har makten över dagordningen genom att kartlägga när aktörerna är överens 
respektive inte överens inom nätverket. Denna aspekt relaterar till studiens forskningsfråga om 
vems behov som uttrycks i den mellankommunala planeringen. Här kommer de maktrelationer 
som kan förekomma i den mellankommunala planeringen att kartläggas utifrån om det handlar 
om en direkt påverkan, ett hindrande av någon annans intresse eller ett önskvärt agerande.  
 
I analysen kommer således kategorin förhandlingar och den teoretiska utgångspunkten att 
användas för att belysa vad mellankommunal planering ämnar lösa för frågor och vilka behov det 
finns till mellankommunal planering med hjälp av soft spaces. Genom att studera översiktsplaner 
och intervjua delaktiga personer i den mellankommunala planeringen kan information om den 
egna kommunens mål och intressen träda fram för att analysera huruvida samstämmiga 
kommuner är om den gemensamma planeringen som ska bedrivas. Följande frågeställningar har 
legat till grund för kategorin i analysen: 
 

• Vilka frågor och behov ingår i de förhandlingar som förs mellan aktörer som 
samarbetar om fysisk planering?  

• Vad är aktörerna överens om och vad är de inte överens om?   
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5. Analys 

Under detta avsnitt kommer det empiriska materialet att analyseras utifrån det analytiska 
ramverket som presenterades i det förgående avsnittet. Det analytiska ramverket består av tre 
kategorier – aktörer, förhållande och förhandlingar – vilket även utgör analysens uppdelning. 
Kategorierna tillsammans med begreppen soft och hard spaces, fuzzy boundaries samt det 
presenterade maktperspektivet kommer att användas för att förklara vad det empiriska materialet 
säger om det inledande skedet av den mellankommunala planeringen. Vidare kommer det empiriska 
materialet även att knytas an till forskningsöversikten för att lyfta studien till en generell nivå.  

5.1 Aktörer 

Det mellankommunala planeringssamarbetet som har studerats är ett samarbete mellan två 
offentliga aktörer – Växjö och Alvesta kommuner. Initiativet till att inleda en mellankommunal 
planering kom utifrån tjänsteperson V1 ”genom en dialog” mellan de två kommunerna. Det har 
inte funnits någon utomstående aktör involverad i det studerade fallet som har bestämt att Växjö 
och Alvesta ska samverka om fysisk planering. Utifrån Sørensen och Torfing (2007:3, 9) kan det 
studerade fallet beskrivas som en samverkan mellan två offentliga aktörer som har ett horisontellt 
förhållande till varandra där dessa förhandlar med varandra för ett uppnå ett gemensamt mål 
samt vilka är självständiga i den meningen att ingen formell beslutsfattare styr över dem. Det finns 
dock en antydan om en utomstående aktör där kommunerna ”gemensamt går fram mot 
Trafikverk och regering” (Politiker A), men där dessa statliga aktörer inte har en styrande roll 
över aktörerna i nätverket. Samarbetets form mellan de två kommunerna kan beskrivas med 
följande citat: 
 

”…de kommer liksom inte finnas nått gemensamt forum där vi blandar 
vare sig politiker eller tjänstemän formell mening” (Tjänsteperson 
A1).  

 
Av citatet framgår det att det inte har skapats ett nytt samverkansorgan för att hantera den 
mellankommunala planeringen mellan Växjö och Alvesta. Utifrån governance network kan det 
studerade fallet betraktas som ett löst och informellt nätverk (Sørensen & Torfing, 2007:11). 
Samarbetet mellan Alvesta och Växjö är ett frivilligt initiativ och rör sig utanför det formella 
planeringssystemet. Utifrån Allmendinger och Haughton (2010:811) kan det studerade 
samarbetet belysas med soft spaces, vilket visar på den arena det studerade planeringssamarbetet 
rör sig inom. Det studerade samarbetet har dock en stark koppling till det formella 
planeringssystemet, då det fortfarande är presidium i respektive kommun som besitter den 
formella makten över vad som får ske i respektive kommun, varpå det studerade fallet alltid måste 
förhålla sig till dessa. Det finns ett samspel mellan soft och hard spaces i det studerade fallet.  
 
Det studerade samarbetet mellan Växjö och Alvesta avser en samverkan om den fysiska miljön, 
men där det tydligt framgår hos intervjupersonerna att det inte handlar om att upprätta ett 
lagstadgat dokument:  
 

”…det är ju inte så att vi ska göra en översiktsplan med PBL-processen, 
men innehållet kan ju vara motsvarande…” (Tjänsteperson A2).  

 
Av det ovanstående citatet framgår det att den mellankommunala planeringen som har studerats 
inte kommer att resultera i en formell översiktsplan enligt plan- och bygglagen. Det resulterade 
dokumentet kan dock bestå av riktlinjer eller strategier som återfinns i översiktsplaner enligt 
plan- och bygglagen, men själva processen följer inte lagen. Den lösa informella formen av 
samarbete som det studerade fallet visar sig vara, tillsammans med utläggningen om att inte 
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upprätta ett formellt dokument som följer lagen, kan styrka att den mellankommunala 
planeringen i det studerade fallet äger rum inom soft spaces. Allmendinger och Haughton 
(2010:812) för fram att soft spaces utformar fuzzy boundaries av planer och program, vilka behövs 
för att bortse de administrativa gränserna. Alvestas och Växjös gemensamma planeringsarbete är 
ett exempel på planering som äger rum i soft spaces, där deras samarbete rör sig över den 
administrativa gränsen. Utifrån Allmendinger och Haughton (2009:619) skulle det studerade 
fallet innebära att det har uppstått en ny arena för den mellankommunala planeringen där 
kommunerna förhandlar med varandra. Denna ”nya” arena bryter sig loss från de existerande 
formerna av planering som exempelvis kommunal översiktlig planering som regleras i lag. 
Kommunerna ser ett behov av att samverka utanför det formella planeringssystemet. Detta går i 
linje med vad tidigare forskning lyfter fram om att kommuner inte längre själva kan hantera 
utmaningar de står inför på egen hand, och utformar således egna arenor i form av samarbeten 
över kommungränserna (Rader Olsson & Cars, 2011; Jacobsen, 2015; Mörck, 2008). Den 
mellankommunala planeringen som äger rum i soft spaces är inte det första samarbetet som har 
uppstått mellan de två kommunerna:  
 

”…framförallt Alvesta och Växjö har haft även tidigare innan jag kom 
har man haft att man träffas presidierna då och diskuterar vad är det 
för samarbeten…” (Tjänsteperson V1). 

 
Citatet visar på att innan det planeringssamarbetet som har studerats påbörjades, har det skett 
andra förhandlingar mellan de två kommunerna på politisk nivå där dessa samtalar om 
ansvarsområden utöver fysisk planering som skulle kunna behöva samsyn av de båda 
kommunerna. Det finns bland annat samsyn kring avfallshantering och energiförsörjning (Alvesta 
kommun, 2008:123, 125; Växjö kommun, 2005b:111). Tjänsteperson V1 lyfter fram att de lösa 
samtalen på politisk nivå även har mynnat ut till ett gemensamt samverkansorgan som sköter de 
båda kommunernas räddningstjänst. Det upprättade samverkansorganet om räddningstjänsten 
kan ställas mot det pågående samarbetet om fysisk planering som studien utgår från. 
Samverkansorganet som sköter kommunernas räddningstjänst betraktas som ett formellt 
samarbete i den meningen att det har upprättats en helt ny institution som besitter en egen 
beslutsrätt. Det studerade planeringssamarbetet om utvecklingen av den fysiska miljön betraktas 
som informell i den meningen att det sker lösa samtal mellan representanter från de båda 
kommunerna, det har inte samma formalitet och ansvarsfördelning som vid upprättandet av ett 
nytt samverkansorgan. Den mellankommunala planeringen som det studerade fallet är ett 
exempel av kan återigen ses i ljuset av soft spaces, en planering som äger rum i en arena utanför 
det formella systemet. Det upprättade samverkansorganet om räddningstjänst berör inte fysisk 
planering i den bemärkelsen som det pågående planeringssamarbetet. Det frivilliga initiativet till 
upprättandet av det gemensamma räddningstjänstorganet kan dock indikera på en handling som 
äger rum i soft spaces, samtidigt som dess formella upprättande av en ny institution antyder mot 
hard spaces. De båda kommunerna har redan etablerade samverkansstrukturer sedan tidigare 
och tjänsteperson V1 uttrycker att det har ”blivit naturligt att hur ska vi samverka ännu mer”. 
Förhållandet mellan de två aktörerna i det studerade nätverket tyder på ett stabilt förhållande 
eftersom dessa under en tid har byggt upp ett förtroende till varandra som underlättar för att 
utveckla ett nytt samarbete om fysisk planering. Detta går i linje med tidigare studier om att en 
uppbyggnad av förtroende för varandra, där båda parterna har accepterat behovet av varandra, 
främjar en fortsatt utveckling av samarbete över kommungränsen (Anell & Mattisson, 2009:79; 
Booher & Innes, 2002:225; Huxham & Vangen, 1996:99). För den mellankommunala planeringen 
innebär detta att kommuner kan erkänna behovet av varandra och att den framtida 
markanvändningen kräver samsyn.  
 
Växjö och Alvesta kommuner kan i ljuset av governance network ses som två aktörer i ett nätverk. 
Aktörernas stabila och horisontella förhållande till varandra, som har belysts ovan, kan 
tydliggöras med följande citat:  
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”…vi kan nog bidra på samma villkor ändå […] när vi möts så, så möts 
vi på lika villkor…” (Politiker A). 
 
”…i samarbetet så ser man ju synergieffekterna och då är vi ju jämlika 
definitivt…” (tjänsteperson A2). 

 
Av citatet framgår det att de båda kommunerna bidrar till det gemensamma 
planeringssamarbetet på jämbördiga villkor. Det finns ett samförstånd till att de båda aktörerna 
ska vara lika delaktiga eftersom samarbetet omfattas av de båda kommunernas markområden, 
vilket styrker det horisontella förhållandet mellan aktörerna. Själva ansvaret som kommunerna 
har för det gemensamma planeringsarbetet är ”50 50” enligt tjänsteperson V2, både vad gäller 
vad de har att säga till om och själva arbetsinsatsen. Kommunernas roll kan beskrivas av följande 
citat:  
 

”…vi måste ju driva från varsitt håll o liksom bevaka våra egna 
intressen och våra gemensamma o försöka liksom samsynka…” 
(Tjänsteperson V2).  

 
”De är för att vägleda båda kommunerna hur vi på bästa sätt utnyttjar 
den marken och möjligheterna som finns inom det här området så att 
vi båda jobbar gemensamt mot ett o samma mål…” (Tjänsteperson 
V1).  

 
Citaten visar på att kommunernas gemensamma roll i det gemensamma planeringsarbetet är att 
planera den framtida markanvändningen för ett område, samtidigt som dessa har ”sitt eget 
ansvarsområde” (Tjänsteperson A1) och måste bevaka sina egna intressen mot det gemensamma 
för att hitta en balans som kan tilltala de båda kommunerna. Själva arbetet som kommer att 
utföras kommer utifrån tjänsteperson V2 vara ”ganska lika fördelat”. Aktörernas roller i det 
studerade nätverket indikerar på ”ganska” jämbördiga roller, där auktoriteten är jämnfördelad. 
Det finns ingen antydan om att någon av kommunerna skulle ha makt över den andra i den 
bemärkelsen som den tredje dimensionen redogör för. En antydan till en maktkamp kan dock 
skymtas i det studerade fallet, då kommunerna utifrån det första ovanstående citatet måste 
försöka samordna det gemensamma med deras egna intressen, där kommunernas egna intressen 
inte förefaller vara detsamma hos båda kommunerna. Huruvida vems intressen som råder eller 
trycks undan kommer att analyseras djupare under den tredje kategorin. Citaten visar även på att 
det är aktörerna i nätverket som själva bestämmer utformningen av deras samarbete och vad det 
ska resultera i. Utifrån Sørensen och Torfing (2007:9) samt Gossas (2006:2) är aktörerna i det 
studerade fallet självständiga, vilket innebär att aktörerna har makt att själva utforma sin egen 
arena och bedriva sin mellankommunala planering. Kommunerna är i det inledande skedet av 
deras gemensamma planeringssamarbete och har därmed inte bestämt vad och var som ska 
byggas. Vilket område som faktiskt ingår i deras gemensamma planeringsarbete är under 
förhandling. Det finns därför ett antal aspekter som kommunerna inte har nått konsensus kring, 
vilka kommer analyseras senare i analysen.  
 
Växjö och Alvesta som två aktörer utgör utgångspunkten för det nätverk som har analyserats. 
Genom att undersöka hur de två kommunerna har organiserat sig internt kan nätverket i sin tur 
sägas bestå av tre grupper som arbetar kontinuerligt med det gemensamma 
planeringssamarbetet (Tjänsteperson A1; Tjänsteperson V1). Det finns en projektgrupp med 
tjänstepersoner från planeringskontoret i Växjö och planeringsavdelningen i Alvesta som jobbar 
operativt med det gemensamma arbetet. Över arbetsgruppen finns en styrgrupp där respektive 
kommunchef och tjänstemannachefer finns med. Högst upp i samarbetet finns presidium med 
politiska representanter från respektive kommun vilka ansvarar för den egna kommunens 
beslutsrätt. Dessa tre arbetsgrupper har skilda roller i det gemensamma arbetet och består av 
representanter från Alvesta och Växjö kommuner. Arbetsgrupperna kan belysas med soft och hard 
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spaces, då skapandet av dem är ett eget initiativ taget av kommunerna själva, vilket innebär att 
arbetsgrupperna rör sig i en arena utanför det formella planeringssystemet, soft spaces. Samtidigt 
kan presidium betraktas som institutionaliserad, där deras beslutsrätt snarare pekar på 
handlingar som äger rum inom hard spaces. Projektgruppens roll kan förklaras genom att det är 
”dom som driver som kan det här som är duktiga som kommer med idéerna” (Tjänsteperson A1). 
Det är projektgruppen som utför själva arbetet av deras gemensamma översiktsplanearbete 
genom att ”arbeta fram den här gemensamma strategin” (Tjänsteperson V2). Kommunchefernas 
roll kan beskrivas av följande citat:  
 

”…jag och XX1 är nog mer grindvakter på tjänstemannaplanet […] vårt 
bidrag det är att vi lägger upp ytterligare ramar och avgränsningar så 
att säg på vårat håll som är medan sen så säger vi att nej men det här 
får ni inte fortsätta med eller det ska ni göra…” (Tjänsteperson A1).  

 
Av citatet framgår det att kommuncheferna betraktas som grindvakter i den meningen att de har 
makt att säga åt sina tjänstepersoner på planeringskontoret vad de bör och inte bör göra. 
Politikerna i sin tur kan även dem betraktas som grindvakter, eftersom att när det kommer in 
värderingar i processen som berör politiken måste dessa yttra sig (Tjänsteperson A1; 
Tjänsteperson V2). Någonstans finns det ”grindvakter i systemet” som kontrollerar vad som sker 
i dessa tre arbetsgrupper (Tjänsteperson A1). Den makt som politikerna respektive 
kommuncheferna besitter som ”grindvakter” kan belysas med den synliga maktrelationen, där 
politiker och kommunchefer utövar makt över de som står under dem genom att bestämma vad 
de får och inte får göra. Det rör sig om en direkt påverkan av makt, vilken ingår som en 
maktrelation i den tredje dimensionen av makt (Lukes, 2008:25, 36). De beskrivna 
arbetsgrupperna har ett hierarkiskt förhållande till varandra och kan således inte belysas med 
governance network i samma utsträckning som förhållandet mellan de båda kommunerna kan. 
Det hierarkiska och horisontella förhållandet illustreras i figur 1 nedan. Den synliga 
maktrelationen som finns mellan arbetsgrupperna tillsammans med ett hierarkiskt förhållande 
och tydliga ansvarsroller tyder på formella strukturer som återfinns i government.  
 
  
 
 

 

  

                                                             
1 XX refererar till en tjänsteperson i en kommun.  

Presidium 

Styrgrupp 

Horisontellt förhållande  Hierarkiskt förhållande  

Alvesta 
kommun 

Växjö 
kommun 

Figur 1. Aktörers förhållande 

Projektgrupp 
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5.2 Förhållande – det ömsesidiga beroendet  

Det ömsesidiga beroendet mellan de två aktörerna i nätverket är baserat på kommunernas 
förutsättningar och funktioner, vilket i det studerade fallet skiljer sig åt. 
 

”…vi har väldigt olika förutsättningar, dom är fem gånger så stora som 
oss, dom är ungefär 100 000, vi är 20 000…” (Tjänsteman A1).  

 
Citatet visar på en stor skillnad i befolkningsunderlaget för de två kommunerna, där Växjö utgör 
den stora kommunen och Alvesta den mindre. Befolkningsunderlaget i en kommun sätter 
ramarna för den fysiska planeringen, vilket sett till skillnaden pekar på skilda förutsättningar vad 
avser bostäder, service och jobb i de båda kommunerna. De två kommunerna har även skilda 
förutsättningar med hänsyn till ekonomi och politik:  
 

”…det kan vara så att vi har ekonomiska muskler av olika storlek som 
gör att det kanske utbyggnadstakt och liknande kan vara olika…” 
(Tjänsteperson A2). 

 
 ”…vi har förståelse för att politiska situationen också är olika i dom 
båda städerna eller ställena […] vi då inte är samma sort…” (Politiker 
V). 

  
Av citaten framgår det att de båda kommunerna skiljer sig åt vad avser politiskt styre och 
ekonomiska förutsättningar. För den kommunala planeringen är politik och ekonomi två styrande 
aspekter, där dessa sätter ramarna för vad som kan och inte kan byggas. Skillnaden i 
befolkningsunderlaget och den ekonomiska och politiska skillnaden antyder på att kommunerna 
inte har samma förutsättningar, vilket kan ses i ljuset av governance network som menar på att de 
delaktiga aktörerna inte nödvändigtvis behöver vara jämlika. Förutom att kommunernas 
förutsättningar vad avser befolkningsunderlag, ekonomi och politik skiljer sig åt, har de båda 
kommunerna dessutom skilda förutsättningar av utbud av samhällsfunktioner. Växjö är motorn i 
regionen som driver och utvecklas i hög takt och som har stor betydelse för den regionala 
tillväxten (Tjänsteperson A2; Tjänsteperson V2; Politiker V; Tjänsteperson V1; Tjänsteperson V2), 
medan Alvesta är regionens kommunikationsnod (Politiker A; Tjänsteperson V2; Politiker V; 
Alvesta kommun, 2008:71). Växjö som tillväxtmotor är en förutsättning som Alvesta ”drar fördel 
utav” där ”universitet och näringsliv” är två viktiga beståndsdelar för tillväxten (Politiker A). Växjö 
själva ser sin tillväxt som en viktig förutsättning och tjänsteperson V1 uttrycker att Växjö ”är ett 
lok”, vilket omkringliggande kommuner drar fördel av. Växjö är dock beroende utav sin 
omgivning, då  
 

”Växjö kan inte fungera utan ett omland, staden är beroende av sin 
region för arbetskraft, handel och service (Växjö kommun, 
2005b:101).  

 
Citatet visar på att Växjö stad är av regional betydelse, men som är i behov av omkringliggande 
kommuner och orter. Det här indikerar på ett beroendeförhållande, där Växjö som ett ”regionalt 
centrum” (Växjö kommun, 2005b:101) står i beroendeförhållande till omkringliggande 
kommuner och orter, och Alvesta utgör en viktig kommun och ort. Alvesta som är en trafiknod av 
regional betydelse, då södra stambanan och kust-till-kustbanan korsar varandra där, uttrycks från 
Växjös håll även vara en betydelsefull funktion:  
 

”…vi har ju behövt dom som en jätteviktig kommunikationsnod…” 
(Tjänsteperson V2). 
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Citatet visar på att Växjö står i beroendeförhållande till Alvesta och att det finns ett ömsesidigt 
beroende mellan kommunerna i nätverket. Tjänsteperson A2 menar på att Alvesta och Växjö 
tillsammans utgör ett ”regioncentrum”, där Växjö står för tillväxten och Alvesta för 
kommunikationerna. Kommunerna skapar gemensamt ett ”regioncentrum”, vilket utifrån 
tjänsteperson A2 innebär att de båda kommunerna inte kan ”konkurrera med varandra” utan 
kommunerna ”måste kunna komplettera varandra”. De båda kommunernas funktioner av 
regional betydelse kan beskrivas som fuzzy boundaries där dessa inte är hämmade av de 
administrativa gränsernas betydelse, utan kräver ett utbyte över existerande gränser. 
Tjänsteperson A2 uttrycker att ”Alvestas kommunikationer är en del av Växjös potential”, vilket 
visar på att Växjös tillväxt är beroende av Alvestas strategiska läge med kommunikationer. Det 
framgår inte av det empiriska materialet att Alvestas kommunikationer skulle vara beroende av 
Växjös tillväxt. Alvesta är därmed inte i samma beroendeförhållande som Växjö är i. Utifrån den 
tredimensionella maktsynen pekar beroendeförhållandet på en maktrelation där den mindre 
kommunen har makt över den större kommunen, eftersom att dem har en så pass viktig funktion 
i samhället som den större är i behov av. Det handlar om en direkt påverkan av makt där Alvestas 
kommunikationsnod påverkar Växjös tillväxt. Maktrelationen kan även tydliggöras av följande 
citat: 
 

”…när det väl byggs i Växjö så spiller det över ganska mycket på oss 
men när det inte byggs så mycket i Växjö så påverkar det inte vår 
byggnation så…” (Tjänsteperson A2).  
 
”… vi har en hyfsat god tillväxt, det händer ganska mycket hos oss, en 
del av det sker på egen kraft och en del av det sker på grund av att det 
skvätter över från Växjö…” (Tjänsteperson A1). 

 
Av de ovanstående citaten framgår det att den mindre kommunen inte har ett lika stort 
beroendeförhållande till den större kommunens tillväxt, jämfört med det beroendeförhållande 
den större kommunen har till den mindre kommunens kommunikationsnod. Utifrån den 
tredimensionella maktsynen innebär den större kommunens beroendeförhållande till den mindre 
en maktrelation, där den mindre kommunen har en direkt påverkan av makt genom sin 
kommunikationsnod. Den större kommunens beroendeförhållande tyder på att denna kan 
betraktas som drivande till det gemensamma planeringssamarbetet. Större kommuner som står i 
beroende till mindre kommuner visar på tvärtemot än vad tidigare forskning lyfter fram om att 
det oftast är mindre kommuner som är i behov av större kommuners tillgångar och funktioner 
(Jacobsen, 2015:123; Wiberg & Limani, 2015:72). I det empiriska materialet framkommer det 
dock fler aspekter som den mindre kommunen är i behov av hos den större:  
 

”…vi kan dra nytta av Växjös utbud när det gäller fritidsmöjligheter va 
alltså sportanläggningar, idrottsevenemang, kultur, vilket vi inte har 
här så att närheten till Växjö spelar ju en väldigt stor roll vill jag 
påstå…” (Politiker A). 

 
Citatet av politiker A visar på att Alvesta saknar många kultur- och fritidsmöjligheter och att det 
korta avståndet till Växjö gör att den här typen av utbyte mellan två kommuner är möjligt. Detta 
innebär ett beroendeförhållande mellan aktörerna i nätverket, där den ena kommunen kan ta del 
av den andra kommunens kultur- och fritidsaktiviteter. Det sker ett utbyte av resurser och 
samhällsfunktioner inom det upprättade nätverket. Det är den mindre orten som drar fördel av 
den större ortens utbud och Alvesta står i ett beroendeförhållande till Växjö. I ljuset av den 
tredimensionella maktsynen betraktas Växjö ha ett större inflytande över Alvesta, eftersom Växjö 
besitter ett flertal funktioner som Alvesta är i behov av. Växjös utbud av kultur och fritid betraktas 
som en direkt påverkan av makt utifrån den tredje maktdimensionen. Den mindre kommunens 
beroendeförhållande till den större styrker tidigare forskning om hur vanligt det är för mindre 
kommuner att söka sig till större kommuner (Jacobsen, 2015:123; Wiberg & Limani, 2015:72). 
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Mindre kommuner besitter i regel inte likvärdiga funktioner och tillgångar som större kommun 
gör. Det faller sig därmed naturligt för mindre kommuner att söka sig till större och dra fördel av 
deras utbud. Detta går i linje med effektivitetsmotivet som tidigare forskning lyfter fram som ett 
vanligt motiv för mindre kommuner att börja samarbeta. Det bör dock poängteras att detta enbart 
handlar om en aspekt i det studerade fallet, de ovanstående redogörelserna visar på att det finns 
ett ömsesidigt beroende mellan kommunerna. Det ömsesidiga beroendet kan även tydliggöras 
med följande citat:  
 

”…i Växjö har du ont om bostadstomter till exempel villatomter, ska du 
bygga en villa i Växjö så hamnar du väldigt långt ut i periferin, medans 
Alvesta kan erbjuda tomter relativt nära o med en snabb transport in 
till Växjö…” (Politiker A).  
 
”…låt säga då att det blir över en överskådlig tid så kanske det blir tufft 
o hosta fram tillräckligt många villatomter i Växjö i alla fall till ett pris 
som folk är villiga o betala o bygga på, kanske är bättre att Alvesta gör 
de då” (Politiker V).  

 
Utifrån de ovanstående citaten kompletterar de båda kommunerna varandra väl på 
bostadsmarknaden, genom att den ena kommunen kan erbjuda en typ av boende som den andra 
kommunen har svårare för att erbjuda. Kommunernas utbyte på bostadsmarknaden styrker det 
ömsesidiga beroendet mellan de två aktörerna, vilket utifrån governance network innebär att det 
inte är meningen att aktörer ska klara sig på egen hand, utan det ska ske ett utbyte av resurser 
och funktioner mellan aktörer där båda kan gynnas (Sørensen & Torfing, 2007:9; Sundström & 
Pierre, 2009:10; Klijn, 2008:511; Hertting, 2007:49). Det ömsesidiga beroendet mellan 
kommunerna i det studerade fallet styrker tidigare studier om att detta är en förutsättning för att 
den mellankommunala planeringen ska växa fram och för att makt genom nätverk ska framträda 
(Booher & Innes, 2002:226).  
 

”…vi vill ju använda detta för bostadsbebyggelse o i samband med de 
då så har Växjö uttryckt att dom har ju problem med verksamhetsmark 
[…] då är det bättre att vi planerar tillsammans istället…” (Politiker A).  

 
Av citatet framgår det att kommunerna i dagsläget har skilda behov, Alvesta är i behov av 
bostadsbebyggelse och Växjö av verksamhetsmark, varpå politiker A menar på att en gemensam 
planering istället är bättre där de kan dra ”fördelar av varandras behov”. Det här visar återigen på 
det ömsesidiga beroende som finns mellan de två kommunerna i det studerade fallet och kan 
utifrån governance network betraktas som ett nätverk som har uppstått för att det finns ett 
ömsesidigt beroende mellan ett par aktörer som väljer att utbyta resurser med varandra eftersom 
dessa inte har tillräckligt med resurser för att på egen hand lösa svårlösta problem (Sørensen & 
Torfing, 2007; Sundström & Pierre, 2009:10). De båda kommunerna ”måste ha ett gemensamt 
arbete” eftersom att kommunerna inte kan sköta sig ”själva fullt ut”, vilket gör att det krävs 
samsyn i ett flertal planeringsfrågor (Tjänsteperson A2). Precis som tjänsteperson V1 uttrycker 
kan inte en ”kommungräns […] stoppa utvecklingen”. Båda kommunerna ser ett behov av att 
samarbeta över kommungränsen och utifrån fuzzy boundaries innebär detta att kommungränsen 
har suddats ut. Utifrån soft och hard spaces innebär det att kommunerna inte klarar av att 
tillgodose en del av sina egna behov inom sitt egna hard spaces, vilket ger upphov till skapandet 
av en ny arena, soft spaces, för att hantera gränsöverskridande frågor. Skapandet av en ny arena 
styrker tidigare studier om varför mellankommunal planering uppstår, när det finns frågor och 
behov som den enskilda kommunen inte kan hantera på egen hand, då väljer kommuner att 
upprätta egna nätverk som dessa kan samverka inom för att lösa framtida utmaningar inom 
planeringen (Jacobsen, 2015:117; Mörck, 2018; Rader Olsson & Cars, 2011:157). Av politiker V 
framgår det att anledningen till att ha en gemensam planering och få samsyn i så många frågor 
som möjligt är för att ”intensifiera arbetet”. Poängen med den mellankommunala planeringen är 
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för att effektivisera arbetet, vilket går i linje med governance network eftersom nätverk möjliggör 
för att uppnå mer effektiva lösningar genom att resurser och kunskaper kombineras från flera 
aktörer (Sørensen & Torfing, 2007:12; Klijn, 2008:518).  
 
I Alvestas översiktsplan (2008) framgår det att de ser sig själva tillsammans med Växjö och söker 
samband med Växjö genom att benämna det som ”Växjö/Alvestaområdet” eller 
”Växjö/Alvestaregionen” när de beskriver den framtida utvecklingen för kommunen. I Växjös 
översiktsplan (2005) framgår inte denna benämningen alls. Det är således den mindre kommunen 
som söker sig till den större för att ta del av dess funktioner och förutsättningar och på så vis 
stärka sin egen kommun. Detta styrker tidigare studier om att det oftast är mindre kommuner 
som söker sig till större kommuner, eftersom dessa oftast har ett mindre befolkningsunderlag och 
inte samma möjligheter till att tillgodose invånarnas servicebehov till fullo (Nergelius, 2013:11; 
Erlingsson et al, 2015:11). Mindre kommuner har dessutom i regel färre resurser än vad större 
kommuner har, där tjänsteperson A2 uttrycker att kommunerna ”resursmässigt kan va ojämlika” 
och att Alvesta ”har inte såna resurser kanske” som finns hos Växjö.  I det studerade fallet handlar 
det om att Alvesta inte har resurser av att göra en mellankommunal planering av så pass stor 
omfattning som kräver mer arbete i form av underlag och analys, vilket är något som Växjö har 
resurser och behov av att göra. Det här visar på att de båda aktörernas förhållande är ojämlikt vad 
avser resurser, vilket gör att det finns ytterligare en anledning till att den mindre kommunen 
söker sig till den större för utbyte av resurser. Den större kommunen kan med sitt resursövertag 
förefalla att ha en direkt påverkan av makt över den mindre kommunen. Maktförhållandet tyder 
även på att den större kommunen kan betraktas som drivande till det gemensamma 
planeringssamarbetet och har en vilja av att bedriva något gemensamt och där dessa är villiga att 
ta på sig det största ansvaret. Mindre kommuner som har färre resurser än större styrker tidigare 
forskning om samverkan mellan olika stora kommuner, där det oftast är mindre som besitter färre 
resurser och gärna söker samarbete med större för att stärka sin förmåga (Jacobsen, 2015:123; 
Wiberg & Limani, 2015:72). Den presenterade forskningen om mindre kommuner som söker sig 
till större berör samverkan generellt och är inte specifik för mellankommunal planering, men den 
är utifrån den mellankommunala planeringen värdefull och därmed relevant att lyfta. Det 
framkommer dock en aspekt i det empiriska materialet som avviker från forskningen. Den mindre 
kommunen uttrycker sig inte vilja ta del av den större kommunens resurser:  
 

”I grunden så handlar det om resurser […] vi har inte tid att lägga på 
ett arbete som vi inte har ett gemensamt intresse av…” (Tjänsteperson 
A2).  

 
Det framgår av ovanstående citat att det i grunden handlar om resurser som Alvesta inte har, men 
det framgår även att den mindre kommunen inte har ett intresse av att göra ett gemensamt arbete 
på en sådan övergripande nivå som kräver ett omfattande förarbete som den större kommunen 
förespråkar. Förutom brist på resurser och en avsaknad av intresse framkommer det ytterligare 
en aspekt till varför Alvesta inte vill ta del av Växjös resurser:  
  

”…i det här sammanhanget när det gäller planering så vill ju vi inte 
släppa iväg monopolet…” (Politiker A).  

 
Det ovanstående citatet visar på att den mindre kommunen inte vill ta del av den större 
kommunens resurser eftersom de inte är intresserade och vill inte släppa iväg det kommunala 
planmonopolet. Det som talar emot tidigare studier i det här fallet är att den mindre kommunen 
inte vill ta del av den större kommunens resurser på grund av avsaknad av intresse och det 
kommunala planmonopolet.  
 

”…sen får man ju också ha respekt för att planeringskontoret i Alvesta 
inte kan ha dom resurserna som vi har men då kan inte vi heller göra 
allt jobb och tro att dom ska gilla allt vi gör…” (Politiker V).  
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Citatet visar på att den mindre kommunen inte har samma resurser som den större kommunen 
besitter, och utifrån det kommunala planmonopolets betydelse innebär detta inte att den större 
kommunen kan göra allt arbete och tro att den mindre kommunen sedan kommer att acceptera 
det som har gjorts. Kommunerna måste komma överens. Utifrån det tredimensionella 
maktperspektivet finns det en antydan till en maktkamp om vems intresse som ska få styra 
dagordningen, där kommunerna har skilda intressen och behov. Huruvida vem som besitter makt 
i frågan kommer att analyseras mer djupgående under nästa avsnitt. Antydan om en maktkamp 
angående vems intressen som ska få styra, styrker det som Rader Olsson och Cars (2011:159) 
lyfter fram som en påtalad svårighet inom mellankommunal planering – att komma överens om 
vart och vad som ska byggas utan att det går emot någons intressen.  

5.3 Förhandlingar 

Det är aktörernas beroendeförhållande till varandra som ger upphov till upprättandet av nätverk. 
För att en gemensam handlingskapacitet ska nås krävs det att aktörerna interagerar med 
varandra genom förhandling. Förhandlingarna leder sällan till konsensus då nätverk präglas av 
maktkamper. Denna kategori kommer att vara uppdelad i två delar, den första behandlar vad 
aktörerna i nätverket når konsensus kring – när aktörerna är överens - och den andra delen berör 
konflikter – när aktörerna inte är överens. 
 
Konsensus – när aktörerna är överens 
Tjänsteperson A1 lyfter fram att kommunerna ”kommer inte alltid att tycka likadant”, vilket denne 
även menar på är anledningen till att de båda kommunerna gemensamt behöver ta fram en 
planeringsstrategi över markanvändningen. Uttalandet av tjänsteperson A1 visar på att det är 
kommunernas skilda ”tyckande” som ger upphov till ett ömsesidigt beroende och ett behov av att 
samarbeta över gränsen. Kommunerna kan inte hantera sina behov inom sitt egna hard spaces. 
Kommuner som har skilda behov sammanfaller med tidigare forskning som menar på att 
kommuner inte kan vara överens fullt ut, utan det existerar enskilda behov och intressen som 
skiljer sig åt (Anell & Mattisson, 2009:94; Huxham och Vangen, 1996:8f). I det studerade fallet 
finns det intressen där kommunerna har samsyn i frågan. Området mellan de två tätorterna 
upptas av en infrastrukturkorridor och därmed består tre av kommunernas gemensamma 
intressen av kommunikationsstråk: 
 

”…det är ju då väg 25, järnvägen och en lite mer vad ska man säga en 
kategori väg som historiskt sett har varit jätteviktig vägen över 
Gemla…” (Tjänsteperson A2).  
 
”…ja den ser ut så här att egentligen så har vi väg 25 vi har vårt lilla 
järnvägsspår och vi har Växjövägen…” (Tjänsteperson A1).  
 
”…gemensamma intresset är ju både då järnvägen givetvis är ju central 
i detta och vägen…” (Politiker V). 

 
De ovanstående citaten visar på att det finns tre kommunikationsstråk som är gemensamma 
intressen - väg 25, järnvägen och Växjövägen. Det är dessa kommunikationsstråk som 
intervjupersonerna uttrycker vara gemensamma intressen och vilka i sin tur ”skapar potential” 
kring en framtida utveckling (Intervjuperson A2):  
 

”Regionens tillväxt och utveckling är beroende av en bra 
transportinfrastruktur. För att kunna arbeta i och ta del av både den 
lokala och regionala arbetsmarknadsregionen behövs goda 
transportförbindelser” (Alvesta kommun, 2008:120).  
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”…de här området som är emellan det är ju liksom de här de är ju 
framtida utveckling, det är ju det som vi ser potentialen i, att dom båda 
magneterna kan dra sig ihop mer tillsammans, vi har gemensamma 
intressen med verksamheter, bostäder, service av något slag…” 
(Tjänsteperson A2). 
 
”…verksamhetsområde som är gemensamt […] det andra här handlar 
det ju väldigt mycket om kommunikationer framtiden utvecklingen av 
dubbelspår […] och här handlar det om utveckling av boendemiljö” 
(Tjänsteperson A1). 
 

Av de ovanstående citaten framgår det att de tre gemensamma kommunikationsstråken skapar 
potential för framtida utveckling av verksamheter, bostäder och snabba förbindelser i form av ett 
dubbelspår och bidrar således till regionens tillväxt. Utvecklingen av järnvägen ”är en angelägen 
regional- och mellankommunal fråga” (Alvesta kommun, 2008:120), vilket tyder på en 
planeringsfråga som omfattas av fuzzy boundaries och rör sig utifrån sin egen geografi och 
sträcker sig över flera administrativa gränser. Det finns ett behov av att ”tillgängliggöra mer mark 
för bostadsbyggnation” enligt tjänsteperson A2 samt ett ”behov av verksamhetsmark”, där 
kommunerna ”såg ju möjligheter med att kunna samordna sig”.  
 
Syftet med ett gemensamt planeringsarbete är att ”minska sårbarheten och öka attraktiviteten” 
för att kommunerna ska kunna utveckla och stärka sin position i regionen (Tjänsteperson A2). 
Kommunerna är inte bara viktiga för sig själva ”utan för hela regionen o en del av en större 
landsbygd runtomkring” (Tjänsteperson A2). Uttalandet talar starkt för ett utvecklingsmotiv till 
att inleda en samverkan över gränser eftersom att kommunerna vill utvecklas och stärka sin 
attraktionskraft i regionen genom att tillgängliggöra verksamhetsmark och bostadsmark. 
Kommunernas motiv av att stärka attraktionskraften tyder på att de båda kommunerna har ett 
maktförhållande gentemot omgivande kommuner och regioner om att attrahera företag och 
invånare till sin ”mikroregion”, som tjänsteperson A1 väljer att benämna de båda kommunerna. 
Kommunerna ser ett behov av att ha samsyn vid planering och tillgängliggörande av bostads- och 
verksamhetsmark, vilket kan grunda sig på att kommunerna har en ”gemensam arbets- och 
bostadsmarknad” (Tjänsteperson V2). Det sker ”en kraftig pendling” mellan deras tätorter och där 
bostadsmarknaden och näringslivet utgör två centrala gemensamma intressen (Tjänsteperson 
V2). Det här visar på att kommunerna utgör en funktionell region och det finns ett naturligt motiv 
för kommunerna att börja samarbeta över kommungränsen och upprätta en egen arena som rör 
sig över existerande gränser. Det naturliga motivet ligger i linje med tidigare forskning om att 
funktionella regioner samarbetar över kommungränserna för att underlätta utbytet av jobb, 
service och fritid (Wiberg & Limani, 2015:72).  
 

”De gemensamma är ju liksom intresset för att kunna liksom växa o få 
mer tillväxt få fler företag o flytta hit skaffa mer tomtmark, villatomter 
va ju nånting vi hade ganska ont om och så där men för de är ju en…” 
(Politiker V).  

 
Av citatet framgår det att de båda kommunerna har ett gemensamt intresse av att växa och få mer 
tillväxt genom att locka till sig fler företag och verksamheter, men där det inte spelar någon roll i 
vilken av kommunerna det placeras eftersom kommunerna drar fördel av varandra. Utifrån 
governance network innebär detta att kommunerna når konsensus om vad de är i behov av och att 
de gemensamt kan hjälpa varandra för att uppfylla behoven, vilket pekar på ett ömsesidigt 
beroende. Politiker V lyfter fram ett exempel när det har skett en samverkan mellan kommunerna 
för att locka till sig företag. Växjö deltog i en tävling om vart en ny batterifabrik skulle placeras, 
vilken krävde stora ytor mark och valde att genomföra tävlingen i samverkan med Alvesta 
eftersom det fanns ett potentiellt område som delas av de båda kommunerna. Det pågick en 
intensiv förhandling mellan kommunerna över hur den eventuella verksamheten skulle kunna 
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placeras och nyttjas på bästa sätt. Det här utgör en fråga som berörs av det kommunala 
planmonopolet men som utifrån governance network kräver förhandling mellan kommunerna för 
att konsensus ska nås. Mellankommunal planering som sker över den administrativa gränsen med 
avsikt att locka till sig företag kan ses i ljuset av soft spaces, där förhandlingarna mellan 
kommunerna äger rum som ser bortom existerande administrativa gränser. Mellankommunala 
samarbeten som syftar till att locka till sig företag och på sikt öka tillväxten indikerar på ett 
utvecklingsmotiv, vilket tidigare studier lyfter fram som vanligt motiv till samverkan över 
gränserna.  
 
Kring en av de ovan nämnda kommunikationsstråken finns det ett särskilt gemensamt intresse 
hos kommunerna:  
 

”…vi har ett gemensamt intresse där vi gemensamt går fram mot 
Trafikverk och regering med dubbelspåret…” (Politiker A). 

 
Citatet visar på att det finns en konsensus hos kommunerna om att utveckla ett dubbelspår på 
järnvägen som förbinder de två centralorterna. Kommunerna ”har satsat på att få dubbelspår 
länge” menar tjänsteperson V2. Det framgår av respektive kommuns översiktsplan att det är en 
åtgärd som prioriterats under en längre tid:  
 

”Det finns också behov av dubbelspår mellan Alvesta och Växjö” 
(Alvesta kommun, 2008:73).  
 
”För Kust-till-kust-banan behövs i det korta tidsperspektivet 
spårförbättringar och i ett längre perspektiv dubbelspår” (Växjö 
kommun, 2005b:106f).  

 
Kommunernas översiktsplaner är från tidigt 2000-tal, vilket tydliggör att det är en fråga som har 
diskuterats under en lång period. Mellankommunal planering som bygger på samverkan om 
infrastrukturfrågor ses utifrån tidigare forskning som en drivkraft till att börja samarbeta, 
eftersom att det berör frågor som ligger utanför den egna kommunens handlingsutrymme (Rader 
Olsson & Cars, 2011:157f, 164). Det är inte kommunerna som styr över huruvida en enkelspårig 
järnväg bör utvecklas till en dubbelspårig järnväg. Det här är något som behandlas på statlig nivå 
genom länstransportplan eller nationell plan, vilket innebär att statliga myndigheter utifrån den 
tredje maktdimensionen har makt över de båda kommunerna genom att dessa har beslutsrätt i 
frågan. Statliga myndigheters beslutsrätt i frågan om dubbelspår kan betraktas som en handling 
som rör sig inom hard spaces, då detta omfattas av tydliga ramar. I Region Kronobergs (2017a) 
nuvarande länstransportplan finns inte utveckling av dubbelspår på kust-till-kustbanan med som 
en åtgärd, vilket tyder på att kommunerna i det studerade fallet har inlett ett samarbete med 
varandra för att öka sina påverkansmöjligheter till en utveckling av en dubbelspårig järnväg. Detta 
styrker den praxis som har vuxit fram om att kommuner samarbetar med varandra för att 
tillvarata sina egna intressen (Gossas, 2008:96). Lobbying kan därmed antyda vara en drivkraft 
till mellankommunal planering utifrån det studerade fallet som ökar kommunernas makt att 
förhandla med statliga myndigheter och regeringen om en framtida utveckling av dubbelspår. 
Lobbying som drivkraft till mellankommunala samarbeten ligger i linje med det som Booher och 
Innes (2002:225) lyfter fram om att makt uppkommer då aktörer inom planeringen samverkar 
med varandra och agerar utifrån gemensamma ståndpunkter. Förhandlingen som sker mellan 
kommunerna är en förutsättning för att makt genom nätverk ska kunna framträda på ett 
betydelsefullt sätt. Kommunerna står i beroendeförhållande till den statliga nivån, där denna har 
beslutsrätt i frågan om dubbelspår och kan antyda ha en direkt påverkan av makt över 
kommunerna, men där aktörerna genom sitt nätverk kan få makt och vara med och påverka 
statliga myndigheter. Nätverket består enbart av två kommuner och tidigare forskning menar på 
att större nätverk med fler aktörer innebär större makt att kunna vara med och påverka (Jacobsen, 
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2015:120). Huruvida det studerade fallet stämmer överens med detta kan det enbart spekuleras 
kring. 
 
Ett dubbelspår mellan Växjö och Alvesta kan förstora de båda kommunernas lokala bostads- och 
arbetsmarknad, vilket ger ökade möjligheter till val av arbete och bostadsort. Det möjliggör även 
för företag att rekrytera bättre med en större och mer flexibel arbetsmarknad vilket på sikt ger 
förutsättningar för ekonomisk tillväxt (Alvesta kommun, 2008:20). Det här innebär att 
utvecklingen av ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö kan höja attraktionskraften för båda 
kommunerna och även för hela regionen. Det studerade fallet går i linje med det som Rader Olsson 
och Cars (2011:158) lyfter fram om att en lyckad lobbying kan höja attraktiviteten hos 
kommunerna. Detta visar återigen på att ett motiv till den mellankommunala planeringen i det 
studerade fallet är utveckling, som Gossas (2006:41) och Montin och Granberg (2013:76) menar 
finns hos kommuner som vill stärka sin konkurrenskraft gentemot omvärlden. Genom att 
kommuner samverkar med varandra skapar dessa gemensamt en förmåga att påverka sin 
omgivning som inte den enskilda kommunen kan. Det framgår även i Alvesta kommuns 
översiktsplan (2008:119) att det är nödvändigt med samarbete över kommungränserna för att 
utveckla och stärka deras region i södra Sverige, vilket tydligt pekar på att den mellankommunala 
planeringen handlar om utveckling och är ett tydligt motiv till samarbetet.  
 
Av kommunernas översiktsplaner framgår det ytterligare en trafikfråga som kräver samsyn och 
där denna fråga ligger utanför den egna kommunens handlingsutrymme. 
 

”Ytterligare ett exempel där gång- och cykelväg skulle vara värdefull 
är sträckan Alvesta-Växjö, via Gemla” (Alvesta kommun, 2008:122).  

 
”Ett exempel där gång- och cykelväg bör finnas är sträckan Alvesta-
Växjö via Gemla” (Växjö kommun, 2005b:108). 

 
Citaten visar på att de båda kommunerna framhäver en cykelväg mellan deras centralorter som 
en värdefull åtgärd längs med Växjövägen. Cykelvägen är så pass omfattande att denna fråga ligger 
hos statliga myndigheter. Likt frågan om dubbelspår visar även frågan om en ny cykelväg på att 
en drivkraft till samarbetet mellan kommunerna handlar om att öka sina påverkansmöjligheter 
för lobbying. Ingen av intervjupersonerna har dock lyft fram denna fråga. I Region Kronobergs 
(2017b) prioriteringslista över cykelvägar finns sträckan med som en cykelväg som ska komma 
att utvecklas, vilket tyder på att intervjupersonerna är medvetna om att cykelvägen kommer att 
bli verklighet, till skillnad från dubbelspåret.  
 
Åsnenområdet är ett natur- och sjöområde som ligger i de södra delarna av båda kommunerna 
och delas med en tredje kommun, Tingsryd (Tjänsteperson 2V). Åsnenområdet är riksintresse för 
naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv och yrkesfiske (Alvesta kommun, 2008:43, 124; Växjö 
kommun, 2005a:57f).  
 

”Ett ökat samarbete mellan de tre berörda kommunerna främjar en 
positiv utveckling” (Alvesta kommun, 2008:124). 
 

”Ett ökat samarbete mellan kommunerna […] främjar en positiv 
utveckling av området” (Växjö kommun, 2005b:110). 

 
Av de ovanstående citaten framgår det en konsensus om att båda kommunerna anser att samsyn 
i fråga om området är nödvändigt för att främja utvecklingen av det. Utöver Åsnenområdet finns 
det ett flertal mindre natur- och sjöområden som även delas av de båda kommunerna (Alvesta 
kommun, 2008:93; Växjö kommun, 2005a:62f). Åsnenområdet betraktas som en fråga som ”är i 
stora stycken gränslösa och kommer sannolikt i allt högre utsträckning att behandlas 
mellankommunalt och regionalt” (Alvesta kommun, 2008:126). Åsnenområdets gränslöshet 
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betraktas som en planeringsfråga som, utifrån Allmendinger och Haughton (2010:812), utformar 
fuzzy boundaries genom att arbeta sig bort från existerande gränser och skapa sin egen geografi 
som ger upphov till nya arenor. Det bör dock påpekas att Åsnenområdet är av riksintresse och det 
finns tydliga ramar att förhålla sig till som inte kräver samsyn i lika stor utsträckning. 
Kommunerna har inte fria tyglar att planera för detta eftersom riksintressen är reglerade i lag och 
hanteras av länsstyrelser.  
 
Konflikter – när aktörerna inte är överens  
I det studerade samarbetet mellan Växjö och Alvesta framgår det utifrån den ovanstående delen 
av analysen aspekter där kommunerna når konsensus – att locka till sig företag och verksamheter, 
tillgängliggöra bostadsmark, utveckla ett dubbelspår samt främja en utveckling av gemensamma 
natur- och sjöområden. Denna konsensus befinner sig dock i en kontext som präglas av en 
maktkamp där motsättningar och konflikter uppstår och där kommunerna har skilda mål kring 
hur en utveckling av ett eventuellt dubbelspår ska ske: 
 

”…Alvesta tog fram sin FÖP över Alvesta så pekade dom ut en 
alternativ sträckning för järnvägen […] Växjö kommun har jobbat 
väldigt mycket kring att satsa vidare på järnvägen i befintligt läge…” 
(Tjänsteperson V2).  

 
Av citatet framgår det att de båda kommunerna har arbetat utifrån skilda förutsättningar vad 
gäller dubbelspårets sträckning, men där de är eniga om att ett dubbelspår är nödvändigt. 
Kommunerna har nått en konsensus på en generell nivå, men när det rör sig om den konkreta 
frågan skiljer sig deras perspektiv åt. Detta kan belysas med governance network, där Sørensen 
och Torfing (2007:9f) samt Pierre (2009:50) menar att konsensus ofta nås även när det råder 
oenigheter, då konsensusen grundar sig på en så pass generell nivå. Utifrån den tredje 
maktdimensionen pekar kommunernas generella överenskommelse på en intressekonflikt 
mellan kommunerna. Kommunernas oenighet styrker tidigare forskning om att det är enklare för 
kommuner att nå gemensamma beslut om generella aspekter som inte genererar konkreta 
riktlinjer (Anell & Mattisson, 2009:80; Huxham & Vangen, 1996:9). Det styrker särskilt tidigare 
studier som menar på att oenigheter är vanligt vid planeringssamarbeten som inte klarar av att 
finansiera projektet på egen hand, vilket resulterar i enskilda beslut hos kommunerna som inte 
sammanfaller med det övergripande målet (Rader Olsson & Cars, 2011:159). Det bör dock 
poängteras att intentionerna från Alvestas sida inte har varit att lyfta fram ett perspektiv som 
motsäger Växjös:  
 

”…syftet med var ju inte att bygga en ny järnväg syftet med de var att 
visa att ska man bygga dubbelspår mellan Alvesta och Växjö så är det 
oerhört komplicerat i befintligt sträckning […] då vill vi ta höjd så att 
vi inte bygger bort möjligheten att lägga den en annan sträckning…” 
(Tjänsteperson A2).  

 
Av det ovanstående citatet framgår det att syftet med den alternativa sträckningen av en eventuell 
utveckling av dubbelspår från Alvesta kommuns sida aldrig var tänkt som en fastslagen åtgärd 
som ska ske och som står i konflikt mot vad Växjö kommun vill, utan kommunen ville ”titta på dom 
möjligheter som kan va bra för våra tillväxt” (Politiker A). Anledningen till att Alvesta valde att 
titta på sina egna möjligheter beror på att den befintliga järnvägssträckningen såsom 
tjänsteperson A1 uttrycker är ”lite besvärlig”. Den befintliga järnvägssträckningen har både svåra 
geotekniska och hydrologiska förutsättningar, men det finns även många bostäder längs med 
spåret som redan är utsatta för buller och vars tomtmark kan komma att behöva tas i anspråk 
(Alvesta kommun, 2008:149). Kommunen tog fram ett annat alternativ i sin fördjupade 
översiktsplan för att inte bygga bort möjligheten, eftersom frågan om dubbelspår är en viktig 
fråga. Diskussionen fördes dock enbart inom den egna kommunens ramar och var ingen fråga som 
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lyftes mellankommunalt. Det bör dock poängteras att det inte är inom kommunens hard spaces 
som frågan hanteras och finansieras.  
 

”…men jag tror nog det hade varit väldigt intressant att diskutera det 
liksom först nu fick vi ju det till oss i knäet via en FÖP och en idé som 
jag absolut inte tycker är fel men som då kanske borde dialogats så att 
vi var medvetna om det…” (Tjänsteperson V2).  

 
Av citatet ovan framgår det att Växjö har ett intresse av att föra dialogen om hur den eventuella 
järnvägssträckningen ska gå, men som enbart fördes inom Alvesta kommun. Kommunerna förde 
inte en tillräcklig dialog och förhandling med varandra inom nätverket, vilket resulterade i en 
konflikt. De skilda åsikterna om järnvägens dubbelspår gick så pass långt att samarbetet avbröts 
eller pausades enligt tidningsartiklar (Smålandsposten, 2016; VXONEWS, 2016). Det framgår 
dock av tjänsteperson V1 att detta inte stämmer fullt ut, ”det var liksom inget avbrutet samarbete”, 
utan ”arbetet pausades på politisk nivå” och tjänsteperson A2 menar att det ”var mer ett politiskt 
utspel”. Uttalandet visar på att tjänstepersoner i respektive kommun inte ansåg att deras 
gemensamma planeringssamarbete avbröts eller pausades, utan enbart att detta var en fråga som 
politikerna i respektive kommun utlyste en konflikt om. Politiker V påpekar att kommunerna inte 
kan ha ett gemensamt planeringssamarbete och planera utifrån skilda förutsättningar, utan 
kommunerna måste vara överens vid frågor för att nå framgång.  
 

”…de vi pratar mest idag det är en utveckling längs nuvarande järnväg 
med tvåspår…” (Tjänsteperson A1). 

  
Citatet visar på att kommunerna idag har enats om en gemensam grundläggande inställning till 
den framtida utvecklingen av dubbelspår och vilken mark som kan komma att tas i anspråk, vilket 
gör att de kan fortsätta sitt gemensamma planeringsarbete för att kunna nå ett gemensamt mål. 
Kommunernas konsensus styrker tidigare forskning om att kommuner behöver vara överens om 
för- och nackdelar av olika alternativa markanvändningar för att den kollektiva handlingskraften 
ska kunna utövas (Rader Olsson & Cars, 2011:158f). Av citatet framgår det att det är Alvesta som 
har släppt på sin alternativa sträckning av järnvägen, vilket utifrån governance network innebär 
att förhandlingar kan grunda sig på generella beslut och där förslag accepteras av aktörer trots 
att det fortfarande existerar delade meningar i frågor. Utifrån det presenterade maktperspektivet 
innebär Alvestas slopning av sitt alternativ att Växjö har makt över Alvesta i frågan om 
dubbelspår, eftersom att kommunernas samarbete utgår från Växjös önskemål angående 
dubbelspårets sträckning. Alvesta väljer medvetet att fortsätta det gemensamma 
planeringssamarbetet utifrån Växjös önskemål, vilket innebär en maktrelation utifrån den tredje 
maktdimensionen (Lukes, 2008:36; Digeser, 1992:979). Maktrelationen mellan kommunerna har 
dock börjat som en intressekonflikt, där de båda parterna har uttryckt sig ha skilda åsikter och 
behov i frågan om dubbelspår. Det visar snarare på en synlig konflikt. Samtidigt finns det en 
antydan om ett maktförhållande mellan de två kommunerna och statliga myndigheter, eftersom 
att det är dessa som besitter befogenheter över frågan om dubbelspår, vilken de båda 
kommunerna vill påverka i stor utsträckning. Utifrån den tredje maktdimensionen innebär det att 
statliga myndigheter har makt över kommunerna, eftersom att det är dem som har befogenheter 
i frågan. Statliga myndigheter har en direkt påverkan av makt över kommunerna.  
 
Förutom delade meningar i frågan om dubbelspår finns det en annan maktkamp mellan de två 
kommunerna i den mellankommunala planeringen. Denna berör förhandlingen om vilken nivå 
kommunerna vill att det gemensamma arbetet ska vara på och vilken omfattning det ska vara. 
Växjö vill göra det gemensamma planeringssamarbetet på en övergripande nivå med stor 
omfattning och Alvesta vill göra de på en lägre nivå med liten omfattning. Den nivå som Växjö vill 
ta sig an, handlar enligt tjänsteperson A2 ”mer än bara dom gemensamma intressena”, vilka 
relateras vara kommunikationsstråken och den potential som dessa skapar. 
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”…vi har i vårt beslut pekat ut […] rakt på vad är dom gemensamma 
intressena från vårt perspektiv medan Växjö då vill göra ett arbete för 
att hitta dom gemensamma intressena…” (Tjänsteperson A2).  
 
”…där tror jag Alvesta väldigt tidigt i den här processen landade och 
fastnade för att de är i Alvesta och de är i Växjö det händer och det är 
där det viktiga är…” (Tjänsteperson V2). 

 
De ovanstående citaten visar på att Alvesta har, utifrån deras behov och förutsättningar, varit 
tydliga med vilken nivå och omfattning de vill föra det gemensamma planeringssamarbetet, vilket 
omfattar kommunikationsstråkens omfattning och betraktas vara på en lägre nivå. Från Växjös 
håll uttrycks inte samma tydlighet eller nivå och omfattning:  
 

”…vi famlade ju mycket mer men var väl på en lite större nivå redan 
från början tror jag sen så kunde vi nog inte riktigt sätta ord på det 
men vi såg väl att vi behövde nått större perspektiv i det läget tror jag 
inte vi var riktigt var inne på hela kommunerna…” (Tjänsteperson V2).  

 
Det ovanstående citatet tydliggör att Växjö kommun ville lyfta blicken från att enbart behandla 
området mellan Alvesta och Växjö tätorter och istället behandla en övergripande nivå. De båda 
kommunernas skilda synsätt innebär dock en nivå och omfattning som ger upphov till 
upprättandet av en ny arena, soft spaces, som rör sig utanför det formella planeringssystemet. Det 
är kommunernas skilda synsätt på hur den mellankommunala planeringen ska bedrivas som 
föranlett en maktkamp mellan de två kommunerna. Kommunerna har nått konsensus om att 
inleda ett mellankommunalt planeringssamarbete, men där det finns oenigheter i hur det ska 
bedrivas. Kommunernas oenighet kan belysas utifrån governance network där Sørensen och 
Torfing (2007) menar på att det existerar maktkamper inom nätverk, vilket utifrån det studerade 
fallet är en maktkamp om vilken nivå och omfattning den mellankommunala planeringen ska ha. 
Det visar på en maktrelation mellan kommunerna, eftersom det finns en maktstrid om hur 
samarbetet ska gå till där kommunerna har en intressekonflikt. Det visar på en synlig maktrelation 
utifrån den tredje dimensionen. Motsättningen mellan de två kommunerna i det studerade fallet 
återfinns vid den officiella uppstarten av samarbetet där respektive kommun fattade ett politiskt 
beslut om att ge sina tjänstemän i uppdrag att bedriva ett gemensamt planeringsarbete:  
 

”…Alvestas uppdrag är ju ganska tydligt har sin utgångspunkt i väg 25 
mellan Alvesta och Växjö de är liksom solklart medans vi är mer liksom 
att redovisa översiktliga strategier inriktning av strukturer i ett 
gemensamt helhetsperspektiv…” (Tjänsteperson V2).  

 
Av det ovanstående citatet framgår det att de politiska besluten skiljer sig åt, där Växjös har en 
högre nivå och omfattning. Andra intervjupersoner uttrycker dock en annan syn på de politiska 
besluten: 
 

”…tittar man på skrivningarna så är dom ju inte avsevärt olika […] jag 
skulle vilja säga att man tolkar dom olika…” (Tjänsteperson A2).  

 
Citatet visar på att de politiska besluten inte skiljer sig åt, utan det beror på vem som läser och 
tolkar dem. Även tjänsteperson V1 svarar vid frågan om de politiska besluten att skillnaden beror 
på ”vem som har tolkat den”. Det framgår dock av tjänsteperson A2 att det funnits ”otydlighet i 
formuleringar och otydlighet i dialog” samt även ”tolkningssvårighet av varandra”. Det här 
innebär att de båda kommunerna inte har varit tillräckligt tydliga med vad de vill, vilket har lett 
till skilda uppfattningar och förväntningar av samarbetet som föranlett en konflikt. Förhandlingen 
mellan de två kommunerna har inte skett på ett tillräckligt tydligt sett och ”med facit i hand så 
skulle det inte stått översiktsplan” menar Tjänsteperson A2. Uttalandet visar på att det har funnits 
otydligheter i samarbetet redan vid den officiella uppstarten, där begreppet ”översiktsplan” 
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använts men vilket kommunerna är eniga om att det inte handlar om. Kommunernas tolkning av 
begreppet ”översiktsplan” skiljer sig dock åt, vilket har gjort att ”förväntningarna var väldigt 
olika” (Tjänsteperson A1). Otydligheten ligger även till grund för att processen har blivit utdragen, 
vilket återigen styrker tidigare forskning om vikten av att vara överens vid mellankommunal 
planering för att kunna nå framgång (Rader Olsson & Cars, 2011:159; Anell & Mattisson, 2009:94; 
Jacobsen & Kiland, 2017:58). När det inte finns tillräckligt tydliga direktiv från respektive 
kommuns hard spaces som det mellankommunala samarbetet ska hantera inom sin egen arena, 
är det inte underligt att kommunerna får skilda förväntningar. Detta bekräftar tidigare studier om 
att det finns risk för att kommuner får skilda förväntningar av deras samarbete ifall de inte är 
överens från början om vad deras samarbete handlar om (Erlingsson et al, 2015:12).  
 
Av två tidiga förslag till projektbeskrivningar (Alvesta kommun & Växjö kommun, 2017a; 2017b) 
framgår det att planeringssamarbetet omfattas av två mål – ett mål som syftar till att ta fram en 
gemensam övergripande utvecklingsstrategi och ett mål som syftar till att ta fram en gemensam 
strategi på en lägre nivå som omfattar de båda centralorterna. Här finns båda kommunernas 
uttryckta ”vilja” om vilken nivå de vill bedriva den mellankommunala planeringen med, vilket 
visar på en kompromiss. Det framgick dock tydligt under den förgående analyskategorin, 
förhållande, att Alvesta inte hade resurser eller intresse av att göra den övergripande strategin. 
Av det senaste förslaget till projektbeskrivning (Alvesta kommun & Växjö kommun, 2018) 
framgår enbart ett av de två målen från de tidigare projektbeskrivningarna och det är den 
gemensamma strategin på en lägre nivå.  Den övergripande utvecklingsstrategin finns inte med 
som ett mål för det gemensamma planeringssamarbetet, vilket även kan styrkas av följande 
utdrag från en mailkonversation med tjänsteperson V2: ”Projektet har tagit en annan form och 
ska nu enbart hantera Växjö och Alvesta tätorter och området mellan”. Det är följaktligen Växjö 
som har fått ge vika för Alvestas vilja och släppa sitt önskemål om en gemensam översiktlig 
utvecklingsstrategi och det är Alvesta som enligt tjänsteperson A1 har ”tagit över taktpinnen och 
gör avgränsningen”.   
 

”… vi känner att vi inte är så intresserade av är ju att bara diskutera 
det området utan att kunnat gemensamt samlat oss kring va vår roll är 
i det lite större perspektivet […] vi känner väl att vi nu har vi ju tappat 
den här helheten lite som vi inte förstår att vi ska kunna vara utan” 
(Tjänsteperson V2).  

  
Av citatet framgår det att Växjö inte är intresserade av att enbart göra en gemensam strategi på 
en lägre nivå, det framgår dock som att vara bättre än inget samarbete alls. Växjös intresse av att 
göra en gemensam översiktlig utvecklingsstrategi får numera göra denna på egen hand, utan 
samsyn med Alvesta som de var intresserade av. Växjö har medvetet har fått agera utefter något 
som Alvesta har önskat att de gjorde från första början. Utifrån den tredje maktdimensionen 
innebär detta en maktrelation där Alvesta har makt över Växjö i den mellankommunala 
planeringen, eftersom den mellankommunala planeringen omfattar en gemensam strategi på en 
lägre nivå som är Alvestas önskemål. Den ena aktören agerar av egen vilja och gör något som den 
andra aktören vill att den ska göra, vilket utifrån Lukes (2008:36) och Digeser (1992:979) innebär 
en maktrelation. Kommunernas skilda syner på det gemensamma planeringssamarbetet är likt 
frågan om dubbelspår, en maktrelation som har börjat som en intressekonflikt där de båda 
parterna har uttryckt att de har skilda synsätt i frågan om den mellankommunala planeringen. 
Det har från början inte varit en dold konflikt. I det studerade fallet innebär detta att det är den 
mindre kommunen som har makt över den större kommunen, där det kommunala planmonopolet 
kan ha haft en betydande roll. Den större kommunen kan inte tvinga den mindre kommunen att 
göra en gemensam övergripande utvecklingsstrategi. Den mindre kommunens maktutövande 
motsäger delvis tidigare forskning om att det är mindre kommuner som söker sig till större 
kommuner för samarbete och därigenom stärka sin position. Fallet visar snarare på att det är den 
större kommunen som söker sig till den mindre för att bedriva en omfattande gemensam 
mellankommunal planering, men där den mindre enbart är intresserade av en liten del.  
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Det framgår dock att Växjös önskan om att göra samarbetet på en översiktlig nivå skiljer sig åt 
inom de tre arbetsgrupperna i kommunen:  
 

”…Växjös önskemål hade varit att inte politiken o inte från mig men 
när man jobbar med de o de kanske är den bästa vägen egentligen är 
att vi gör en gemensam översiktsplanering som verkligen blir Växjö 
Alvesta tillsammans över hela men så har aldrig ambitionen varit utan 
ambitionen har varit att de är Växjö de är Alvesta och sen tittar vi va 
de som är mellan men sakkunniga eller på planeringskontoret […] 
känner ju själva att de bästa hade varit att göra de här helt 
gemensamt…” (Tjänsteperson V1).  

 
Av det ovanstående citatet framgår det att önskan om att göra en gemensam översiktlig 
utvecklingsstrategi inte har funnits inom Växjös presidium och styrgruppsrepresentanter, utan 
enbart hos representanter i projektgruppen. Enligt tjänsteperson A1 handlar Alvestas perspektiv 
på det gemensamma planeringsarbetet om en ”prioriteringsfråga”. I nuläget är det enbart den 
gemensamma planeringsstrategin på en lägre nivå som kommunerna är i behov av, vilket inte 
projektgruppen ifrån Växjö anser. Kommunernas tillsammans med arbetsgruppernas skilda 
perspektiv visar på att den beskrivna maktrelationen mellan kommunerna är komplex då det 
finns delade meningar inom Växjö kommun, organisationen har ingen enhetssyn. Det finns inte 
bara svårigheter mellan de två kommunerna att komma överens, utan även mellan 
arbetsgrupperna i en och samma kommun. Det här innebär att det finns intressekonflikter inom 
den egna kommunen men där presidium besitter den högsta makten med en direkt påverkan av 
makt att kunna bestämma vad som får göras inom den egna organisationen, vilket har varit en 
bidragande orsak till att det gemensamma planeringssamarbetet omfattar en gemensam 
planeringsstrategi på en lägre nivå.  
 
Angående frågan om balansen mellan kommunernas intressen framgår en tydlig skillnad. Vid 
frågan om det varit en jämlik balans mellan de båda kommunernas intressen svarade 
tjänsteperson A1 att ”hitintills så tycker jag att vi har haft det” vilket stämmer överens med vad 
tjänsteperson A2 uttrycker om att kommunerna ”har jämlik balans på det sättet att vi ser ju båda 
kommunerna”. Det här skiljer sig dock från tjänsteperson V2 åsikt om balansen mellan de 
gemensamma intressena:  
 

”Ja nej det har det väl definitivt inte varit i och med att vi har haft ett 
intresse på o ta en strategi på en mycket högre nivå o de har ju inte 
Alvesta alls velat…” (Tjänsteperson V2).  

 
Citatet visar på att representanter från Växjö inte anser att det varit en jämlik balans mellan 
kommunernas intressen, vilket kan bero på den maktutövning som Alvesta har över Växjö i den 
mellankommunala planeringen. Alvestas syn på balansen mellan de båda kommunernas intressen 
kan bero på den maktutövning som Alvesta har, till skillnad från Växjö som inte anser att balansen 
mellan de båda kommunernas intressen varit jämlik då dessa inte har fått sina intressen och 
behov tillgodosedda fullt ut och har fått sätta dessa åt sidan för det gemensamma 
planeringssamarbetet.  

5.4 Sammanfattning  

Nedan följer en sammanfattning av den presenterade analysen som utgår från det analytiska 
ramverket.  
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Aktörer 
Växjö och Alvesta kommun utgör två offentliga aktörer i det upprättade nätverket utifrån 
governance network. Det finns inga utomstående aktörer som står utanför nätverket och påverkar 
vad aktörerna ska göra och uppnå med sitt mellankommunala planeringssamarbete. 
Kommunerna har både en gemensam roll i samarbetet, men även en enskild roll att bevaka sina 
egna intressen. Aktörerna möts på lika villkor där ansvarsfördelningen är jämn fördelad mellan 
dem, vilket visar på ett horisontellt förhållande mellan aktörerna i nätverket utifrån governance 
network. Aktörernas jämna ansvars- och rollfördelning antyder inte på någon maktrelation där en 
aktör har makt över den andra som den tredje maktdimensionen redogör för. Det kan dock 
skymtas en maktkamp om vems intressen som ska få styra. Initiativet till den mellankommunala 
planeringen togs av aktörerna själva genom en dialog. Det upprättade nätverket rör sig i en 
informell arena utanför det formella planeringssystemet vilket innebär en planering som äger 
rum i soft spaces, gränslösa rum, men som har stark koppling till hard spaces – respektive 
kommuns presidium. 
 
Det går även att skymta tre arbetsgrupper i det upprättade nätverket – presidium, styrgrupp och 
projektgrupp. Dessa har skilda roller och ansvarsområde, vilket visar på ett hierarkiskt 
förhållande till varandra, där presidium står högst upp och projektgruppen längst ned. 
Förhållandet innebär en synlig maktrelation där presidium (samt styrgruppen) utövar makt över 
grupperna under dem, genom att bestämma vad som får och inte får göras. En direkt påverkan av 
makt utifrån den tredje maktdimensionen. Dessa har upprättats frivilligt över kommungränsen, 
men där presidium fortfarande omfattas av tydliga ramar.  
 
Förhållande – det ömsesidiga beroendet  
Kommunerna har skilda förutsättningar. Växjö har ett stort befolkningsunderlag och utgör en 
motor för den regionala tillväxten, medan Alvesta har ett mindre befolkningsunderlag och utgör 
regionens kommunikationsnod. Tillsammans utgör kommunerna ett regionalt centrum. Utifrån 
governance network finns det ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna i nätverket genom att det 
finns ett utbyte av resurser och funktioner mellan kommunerna, men där dessa står i olika 
beroendeförhållande till varandra. Det är det ömsesidiga beroendet som ger upphov till en ”ny” 
arena att samarbeta inom, vilket kan ses i ljuset av soft spaces. Kommunerna kan inte längre 
hantera sina behov inom sitt egna hard spaces. Det framkommer skilda perspektiv utifrån den 
tredje maktdimensionen om vem som besitter makt, där Växjö kan ha en direkt påverkan av makt 
genom att besitta fler funktioner i form av kultur och fritid, samtidigt som Alvesta har en antydan 
till att besitta makt genom att inneha en värdefullare funktion, kommunikationsnoden, som 
skapar potential. Aktörernas förhållande kan utifrån deras förutsättningar vara ojämlikt.  
 
Det framgår dock en väsentlig aspekt som avviker från tidigare studier, att även den större 
kommunen söker samarbete med den mindre samt att den mindre kommunen inte vill ta del av 
den större kommunens resurser för att bedriva en planering på en övergripande nivå på grund av 
avsaknad av resurser och intresse samt planmonopolet. Utifrån den tredje maktdimensionen 
finns det maktkamp om vems intressen som ska få styra dagordningen. 
 
Förhandlingar 
I den mellankommunala planeringen som har studerats finns det ett antal frågor där de båda 
kommunerna, utifrån governance network, nått konsensus kring vad som utgör deras 
gemensamma intressen. Dessa är järnvägen, väg 25 och Växjövägen, vilka skapar potential för 
verksamheter, bostäder och en utveckling av dubbelspår. Kommunerna har utifrån governance 
network nått konsensus om att vilja utveckla verksamhetsmark och locka till sig företag och 
verksamheter, vilket tyder på utvecklingsmotivet. Kommunerna har ett gemensamt intresse av 
att utveckla ett dubbelspår, vilket innebär att dessa samverkar med varandra för att påverka 
statliga myndigheter och har lobbying som motiv till samverkan. Förhandlingarna ger upphov till 
en planering som äger rum i soft spaces. Inom nätverket råder inte bara konsensus vilket utifrån 
governance network innebär att aktörerna är oeniga kring ett antal frågor. Det finns två synliga 
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konflikter i nätverket. Den ena handlar om att aktörerna har skilda perspektiv kring dubbelspåret 
där Växjö har makt i frågan utifrån den tredje maktdimensionen, eftersom det är utifrån Växjös 
önskemål som är kommunernas gemensamma utgångspunkt idag. Båda kommunerna står dock 
under ett maktförhållande till statliga myndigheter, det är inom statliga myndigheters ramverk 
som frågan om dubbelspåret hanteras. Den andra konflikten handlar om att det existerar en 
maktkamp om vems intressen och behov som ska få styra det gemensamma samarbetet, där 
Alvesta har makt över Växjö utifrån den tredje maktdimensionen eftersom Växjö har fått 
undansätta sina egna behov för Alvesta. Båda kommunernas perspektiv ger upphov till skapandet 
av en ny arena som rör sig utanför det formella planeringssystemet.   
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6. Diskussion och slutsats 

Utifrån analysen följer en avslutande diskussion där de uppställda frågeställningarna i 
problemställningen besvaras och diskuteras och där förslag till vidare forskning presenteras. Efter 
diskussionen följer en slutsats av studien där forskningsfrågan besvaras. 
 
Vilka frågor ger upphov till att kommuner inleder en mellankommunal planering med varandra och 
vilka behov uppfylls?  
Av analysen framgår det att frågor som berör infrastruktur och transport är planeringsfrågor som 
har fått de två kommunerna i det studerade fallet att inleda en samverkan med varandra. Det 
framgår av analysen att tre gemensamma kommunikationsstråk ger förutsättningar för framtida 
utveckling av bostäder och verksamheter som de båda kommunerna i det studerade fallet 
samverkar kring. Planeringsfrågor som berör infrastruktur och transport visar sig vara aspekter 
som berör mer än en kommun, eftersom dessa sträcker sig över administrativa gränser och 
uppfyller ett gemensamt behov hos ett flertal kommuner. Här har de två kommunerna utifrån 
governance network uppnått en konsensus. Det är bland annat dessa frågor som, i det studerade 
fallet, har gett upphov till ett samarbete i ett så kallat soft spaces, eftersom kommunerna inte kan 
hantera dessa inom respektive kommuns hard spaces. Studien bekräftar tidigare forskning om att 
dessa frågor är vanligt förekommande samarbetsfrågor samt att kommuner upprättar ”nya” 
arenor att samverka inom som rör sig utanför det existerande planeringssystemet. 
 
Andra planeringsfrågor som har gett upphov till en samverkan i det studerade fallet är frågor som 
berör natur- och sjöområden. Av analysen framgår det att natur- och sjöområden är gränslösa och 
breder ut sig över existerande gränser och skapar sin egen geografi. Det här kan förstås i ljuset av 
fuzzy boundaries, varpå kommunerna i det studerade fallet anser att en samverkan i så kallade soft 
spaces är nödvändig för att främja dessa områdenas framtida utveckling. Av analysen 
framkommer det att ett av de gemensamma natur- och sjöområdena omfattas av riksintresse, 
varpå det redan finns tydliga riktlinjer för dess utveckling. Områden av riksintressen är dessutom 
en fråga som ligger hos länsstyrelsen. En möjlig tolkning är att gemensamma områden som 
omfattas av riksintressen hanteras inom hard spaces, eftersom de består av tydliga ramverk. Det 
går därmed att fråga sig huruvida det är enklare att föra ett gemensamt planeringsarbete om 
något som har tydliga riktlinjer, till skillnad från områden som inte har några tydliga riktlinjer. En 
tolkning är att det finns ”lätta” respektive ”svåra” planeringsfrågor som hanteras 
mellankommunalt. 
 
Analysen lyfter fram att avståndet mellan de två centralorterna i de båda kommunerna är kort 
vilket underlättar utbyte av jobb, service och fritid. Detta är frågor som kommunerna i det 
studerade fallet samarbetar om inom den mellankommunala planeringen och som kommunerna, 
utifrån governance network, nått konsensus kring. Av analysen framkommer dessutom andra 
samhällsfrågor som kommunerna samarbetar kring – räddningstjänst, avfallshantering, 
dricksvattenförsörjning och energiförsörjning. Dessa frågor betraktas snarare som praktiska, där 
en möjlig tolkning är att det är enklare att föra en samverkan kring detta än vad gäller de mer 
visionära planeringsfrågorna, vilket det studerade fallet tydligt visar på där kommunerna är oense 
om deras gemensamma planeringsstrategi.  
 
Av analysen framgår det att den mellankommunala planeringen mellan Växjö och Alvesta 
uppfyller ett behov av att tillgängliggöra mer bostads- och verksamhetsmark. Området som delas 
av de båda kommunerna, där de tre kommunikationsstråken är belägna, ger upphov till ett behov 
av samsyn för att kunna uppfylla behovet av bostads- och verksamhetsmark, då området sträcker 
sig över kommungränsen. I ljuset av soft spaces innebär detta att behovet av den 
mellankommunala planeringen har gett upphov till en ny arena för kommunerna att samverka 
inom, då kommunerna inte klarar av att tillgodose vissa behov inom sitt egna hard spaces. Det 
finns således aspekter som i det studerade fallet kräver samsyn över kommungränsen.  
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De ovanstående aspekterna är frågor som de båda kommunerna anser att en samverkan behövs 
kring, vilket utifrån governance network innebär att kommunerna har nått konsensus om vad 
deras planeringssamarbete ska uppfylla för behov. Analysen visar även på att dessa ovan nämnda 
frågor som kommunerna i det studerade fallet samverkar kring bygger på ett ömsesidigt beroende 
mellan kommunerna, vilket utifrån governance network innebär att det redan finns ett utbyte 
mellan en del av aspekterna. Resultatet är specifikt för det studerade fallet, vilket kan komma att 
skilja sig åt från andra fall som studeras men där en del frågor kan bekräftas av tidigare studier, 
såsom en gemensam ståndpunkt kring transportfrågor och samverkan mellan kommuner som 
utgör en funktionell region. 
 
Av analysen framkommer det att båda kommunerna är drivande aktörer till deras samarbete. Det 
visar sig dock att kommunernas skilda förutsättningar gett upphov till skilda behov av det 
gemensamma planeringssamarbetet. Trots att kommunerna nått konsensus i fråga om de 
ovanstående lyfta aspekterna, framträder en tydlig skillnad i vilket behov de båda kommunerna 
anser att det gemensamma arbetet ska uppfylla. Alvesta har ett behov av att gemensamt 
bestämma markangivelser för bostäder och verksamheter av ett område som berörs av de båda 
kommunerna. Växjö är även intresserade och i behov av detta, men är framförallt intresserade 
och i behov av att göra en gemensam övergripande strategi för de båda kommunerna där deras 
position i regionen förtydligas och förstärks. Alvesta har inte intresse eller resurser av att göra en 
övergripande strategi och vill inte genomföra detta även om Växjö menar på att de kan vara 
ansvariga för det arbetet. Kommunernas skilda behov och intressen i det studerade fallet 
bekräftar tidigare studier om att kommuner har skilda intressen och behov och att det är svårt att 
komma överens inom mellankommunal planering. Av analysen framgår det att det finns en tydlig 
intressekonflikt mellan de båda kommunerna kring vilket behov samarbetet uppfyller som 
försvårat kommunernas samarbete. Utifrån den tredje maktdimensionen innebär det en 
maktkamp om vems behov som ska få styra dagordningen, där det visar sig att Alvesta har makt 
över Växjö, genom att Växjö har fått sätta undan sitt behov om en översiktlig planeringsstrategi 
då samarbetet enbart behandlar en gemensam strategi på en lägre nivå. Resultatet om att det är 
den mindre kommunens behov och intressen som uppfylls över den större är specifikt för detta 
fall och motsäger tidigare forskning som menar på att mindre kommuner oftast vill ta emot hjälp 
från större. Det är däremot svårt att avgöra hur långt utanför detta resultat går från det studerade 
fallet. Resultatet är även specifikt för det skedet som kommunerna befinner sig i just nu, vilket kan 
komma att se annorlunda ut när kommunerna väl producerat ett gemensamt 
planeringsdokument. Det kan därmed vara av intresse att undersöka vems behov som uttrycks i 
det färdigupprättade planeringsdokumentet.  
 
Vilka motiv och drivkrafter upplevs ligga bakom mellankommunal planering där samverkan mellan 
olika stora kommuner sker? 
Av analysen framgår det att kommunerna har nått konsensus kring frågor som ska behandlas, 
samtidigt som kommunerna vill uppfylla skilda behov med det gemensamma 
planeringssamarbetet. Kommunernas skilda behov visar på att det finns skilda motiv hos de båda 
kommunerna till samarbetet. Av analysen framkommer det att den mindre kommuner söker 
samarbete till den större eftersom denna är i beroende av ett antal funktioner som den större 
besitter. Utifrån maktperspektivet innebär detta att den större kommunen har en direkt påverkan 
av makt genom sina funktioner. Men det framgår även att den större kommunen söker samarbete 
med den mindre och står i ett beroendeförhållande till denna, vilket snarare utifrån den tredje 
maktdimensionen innebär att den mindre kommunen har en direkt maktpåverkan. Resultatet 
bekräftar tidigare forskning om att mindre kommuner som i regel har färre resurser och 
funktioner söker sig till större utifrån effektivitetsmotivet, men motsäger det samtidigt eftersom 
den större kommunen även söker sig till den mindre för ett samarbete. Resultatet är specifikt för 
det studerade fallet och eftersom det talar emot tidigare studier är det svårt att avgöra 
generaliserbarheten i det. För vidare studier kan det vara av intresse att undersöka huruvida olika 
stora kommuners förutsättningar har betydelse för vem som är styrande i den mellankommunala 
planeringen. Analysen visar på att det finns ett ömsesidigt beroende mellan de två kommunerna 
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där det utifrån governance network finns ett tydligt utbyte. Det kan dock diskuteras i vilken 
utsträckning det ömsesidiga beroendet mellan aktörerna i nätverket stämmer överens med 
tidigare forskning om huruvida det är mindre kommuner som oftast är i behov av större 
kommuner. I det studerade fallet beror resultatet på att den mindre kommunen besitter en så pass 
värdefull funktion som är avgörande för den större kommunen. Detta pekar snarare på att det är 
den större kommunen som söker samarbete med den mindre för att stärka sin egen position i ett 
större omland. Utifrån den tredje maktdimensionen är en möjlig tolkning att den större 
kommunen besitter makt, genom att den har en önskan om att den mindre kommunen ska söka 
sig till dem för samarbete, vilket de gör. Den större kommunen undviker på så vis även att andra 
större aktörer drar in dem under sin sfär.  
 
Analysen visar på att kommunerna i det studerade fallet även har gemensamma motiv och 
drivkrafter till att inleda en mellankommunal planering. Ett gemensamt motiv som delas av de 
båda kommunerna är att kunna öka tillväxten genom att locka till sig företag och verksamheter 
till kommunernas så kallade ”mikroregion”. De båda kommunerna utgör ett regionalt centrum och 
det gemensamma motivet om att locka till sig företag och verksamheter pekar på 
utvecklingsmotivet, och bekräftar tidigare studier som framhäver att detta är ett vanligt motiv till 
att samverkan inleds. En drivkraft till den mellankommunala planeringen i det studerade fallet 
som har framgått tydligt av analysen är att kommuner samarbetar för att gemensamt gå mot 
statliga myndigheter i frågan om dubbelspår. Planeringsfrågor som berör infrastruktur är sådant 
som ligger utanför den egna kommunens handlingsutrymme, oftast ligger hantering och 
finansiering av dessa frågor på statliga myndigheters bord. Analysen pekar på att det blir naturligt 
för kommuner att vilja vara med och påverka infrastrukturfrågor som de berörs av. Utifrån det 
studerade fallet är lobbying en drivkraft till att kommunerna söker sig till varandra för samarbete, 
där de har ett gemensamt intresse av att utveckla ett dubbelspår som kan stärka och höja 
attraktiviteten för kommunerna, vilket går i linje med utvecklingsmotivet. Detta framgår som en 
gemensam drivkraft hos både den mindre och den större kommunen, eftersom att båda 
kommunerna berörs i lika hög grad av frågan. Analysen pekar även på en maktrelation mellan 
kommunerna angående den gemensamma drivkraften lobbying. Kommunerna har arbetat utifrån 
skilda förutsättningar vad gäller dubbelspårets sträckning, vilket föranledde en intressekonflikt 
på politisk nivå. Idag är utgångspunkten såsom Växjö arbetat utifrån, vilket utifrån den tredje 
maktdimensionen innebär att Alvesta agerar utifrån Växjös önskemål. Växjö antyds ha makt över 
Alvesta i fråga om dubbelspår. De båda kommunerna har ett maktförhållande till statliga 
myndigheter eftersom det är dessa som har beslutsrätt i frågan. En möjlig tolkning är att Alvesta 
inte valde att driva vidare sitt arbete eftersom det är en fråga som ligger utanför det kommunala 
handlingsutrymmet. Det kan dock vara av intresse att undersöka kommunernas påverkan när 
dubbelspåret blir verklighet. En möjlig tolkning är om det framtida dubbelspåret placeras utifrån 
Alvestas eller Växjös önskemål, innebär det att kommunerna har makt i frågan utifrån den tredje 
maktdimensionen. Statliga myndigheter har således agerat av egen vilja, men utifrån 
kommunernas önskemål. Tidigare studier menar även på att en större enhet ger större makt och 
påverkansmöjligheter, där en möjlig tolkning är att det studerade fallet som enbart består av två 
kommuner har mindre makt för att kunna påverka statliga myndigheter i frågan om dubbelspår.  
 
De ovan nämnda motiv och drivkrafter styrker tidigare studiers uttalade motiv och drivkrafter för 
samarbeten över gränsen, vilket har möjliggjort för mig som forskare att kunna dra generella 
slutsatser av det studerade fallet.  
 
Hur ser det nätverk ut, inom vilket mellankommunal planering sker och kommuner samverkar med 
varandra, och hur fungerar det? 
Det nätverk som det studerade fallet av mellankommunal planering sker inom är löst och 
informellt utifrån governance network. Av analysen framgår det att den mellankommunala 
planeringen rör sig utanför det formellt lagstadgade planeringssystemet eftersom det inte har 
upprättats ett nytt samverkansorgan eller att det gemensamma planeringssamarbetet ska 
resultera i ett formaliserat dokument som följer plan- och bygglagen. Av analysen framkommer 
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det att den mellankommunala planeringen mellan Växjö och Alvesta äger rum i soft spaces, vilka 
utformar fuzzy boundaries av de frågor som de hanterar eftersom dessa tar hänsyn till sin egna 
geografiska utbredning snarare än administrativa gränser. Detta bekräftar tidigare studier om att 
kommuner skapar egna arenor att hantera frågor inom, eftersom dessa inte kan lösas inom de 
existerande ramarna, hard spaces. Tidigare studier framhäver dock att de arenor som 
kommunerna skapar kan inta olika grader av formalitet. Det studerade fallet sker i en informell 
arena med låg grad av formalitet, men med en stark koppling till hard spaces och det är svårt att 
avgöra hur långt utanför detta fall det sträcker sig. 
 
Nätverket som det studerade fallet äger rum inom, består av två offentliga aktörer vilka har ett 
horisontellt förhållande till varandra. Av analysen framkommer det att kommunerna har 
likvärdiga roller och ansvar i nätverket där båda utöver deras gemensamma roll även bevakar 
sina egna intressen. Analysen visar på att aktörernas likvärdiga roller och ansvar inte innebär 
något maktförhållande där den ena aktören har makt över den andra som den tredje 
maktdimensionen redogör för. Det framgår dock av analysen att det finns en maktkamp om vems 
intressen som ska få styra dagordningen, där det av redogörelsen ovan framgår att det är Alvestas 
intressen som styr dagordningen för det mellankommunala planeringssamarbetet. Analysen visar 
även på att samarbetet består av tre arbetsgrupper med representanter från de båda 
kommunerna. Dessa arbetsgrupper har snarare ett hierarkiskt förhållande till varandra där 
presidium står högst upp och har en direkt påverkan av makt över de två andra grupperna, 
styrgruppen och projektgruppen. Projektgruppen står längst ned och styrgruppen har även en 
direkt påverkan av makt över denna. Arbetsgrupperna har skapats på eget initiativ och rör sig 
över existerande administrativa gränser, men där dessa samtidigt rör sig inom hard spaces då 
presidium har beslutsrätt i det formella planeringssystemet.  
 
Av analysen framgår det att det inte finns någon utomstående aktör i det upprättade nätverket 
som bestämmer över kommunerna. Det är kommunerna själva som på eget initiativ har börjat se 
nyttan med varandra och att det finns planeringsfrågor som kräver samsyn. Statliga myndigheter 
kan dock betraktas som en utomstående aktör som har betydelse för nätverket, eftersom det är 
dessa som har befogenheter i fråga om dubbelspår vilket utifrån analysen antyder vara en 
maktrelation där statliga myndigheter har makt över kommunerna.  
 
Analysen visar även på att det redan finns ett par etablerade samverkansstrukturer mellan de två 
kommunerna i det studerade fallet, bland annat ett gemensamt räddningstjänstorgan och samsyn 
vid avfallshantering. En tolkning är att kommunerna byggt upp ett förtroende till varandra som 
underlättat för vidare samverkan, vilket tidigare studier menar på främjar samarbeten.  

6.1 Slutsats  

Forskningsfrågan som presenterades under problemställningen är följande: Varför inleds 
mellankommunal planering och vems behov uttrycks i samarbetet? Den mellankommunala 
planeringen i det studerade fallet har inletts för att kommunerna, på eget initiativ, anser att det 
finns planeringsfrågor och behov som kräver samsyn över gränsen. Analysen visar på ett par 
gemensamma motiv och drivkrafter hos de båda kommunerna till varför kommunerna i det 
studerade fallet väljer att samverka med varandra. Dessa är lobbying, ökad tillväxt och utbyte av 
samhällsfunktioner, vilka sammanfaller med både utvecklingsmotivet och effektivitetsmotivet. 
Anledningen till att den mellankommunala planeringen inletts i det studerade fallet bekräftar 
tidigare studier och studien kan därmed generaliseras till att dessa nämnda aspekter får 
kommuner att börja samarbeta över kommungränsen.  
 
Båda kommunerna är drivande till det mellankommunala planeringssamarbetet, men där det 
framgår att den större kommunen är mer drivande i frågan om en mellankommunal planering, 
med tolkningen att dessa vill undvika att dras in under större aktörers sfär. Av analysen visar det 



51 
 

sig dock att det är den mindre kommunens behov och intressen som får styra dagordningen för 
det gemensamma planeringssamarbetet, vilket utifrån maktperspektivet innebär att den mindre 
kommunen besitter makt i frågan. Detta beror på att kommunerna har skilda behov och intressen 
och där den större kommunen inte kan bedriva sina behov och intressen utan samtycke av den 
mindre kommunen och har således fått undansätta dessa. Detta talar emot tidigare studier om att 
det oftast är mindre som söker sig till större kommuner för hjälp och resultatet är specifikt för 
detta fall. Resultatet är dessutom specifikt för det skede kommunerna befinner sig i just nu, vilket 
kan komma att se annorlunda ut i framtiden om en liknande studie skulle genomföras. 
 
Slutligen framkommer det av studien starka motiv och drivkrafter till varför kommunerna inlett 
en samverkan som delas av de båda. Samtidigt pekar studien på att kommunerna har skilda behov 
av ett samarbete och där den större kommunen antyder vara mer drivande till det gemensamma 
planeringssamarbetet, men där det istället är den mindre kommunens behov som styr 
dagordningen. Trots de motsättningar och konflikter som studien visar på där kommunerna har 
skilda behov och intressen av samarbetet anser kommunerna, såsom tjänsteperson V1 uttrycker, 
att ”vi hör ihop”.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Bakgrundsfråga – hur många år har du arbetat i kommunen och vilken roll har du i 

kommunen? Vilken roll har du i samarbetet om den gemensamma översiktsplanen? 

2. Berätta om er gemensamma översiktsplan med Alvesta/Växjö. 

 

Uppstarten av samarbetet 

3. Vart togs initiativet till det gemensamma planeringsarbetet? 

(Av vem och hur det gick till) 

4. Hur gick tankarna när det politiska beslutet fattades 2015?  

(Olika politiska beslut) 

 

Behov och förutsättningar 

5. Hur skulle ni beskriva er egen roll i regionen?  

(Funktioner och viktiga planeringsfrågor) 

6. Hur skulle ni beskriva Alvesta/Växjös roll i regionen?  

7. Vilka frågor är det som diskuteras kring den gemensamma översiktsplanen? 

a. Vilka är era gemensamma intressen d.v.s. vad når ni konsensus kring?  

(Jämlik balans mellan olika intressen) 

8. Vad anser ni är syftet med den gemensamma översiktsplanen?  

(Gemensam beskrivning eller inte) 

9. Vad skulle ni säga är definitionen på ert samarbete om den gemensamma 

översiktsplanen? 

(Vilken grad av formalitet: Samverkan som genererar ett visionsdokument med 

principkarta, gemensamma intressen som genererar en gemensam fördjupad ÖP eller  

sammanslagning som genererar en gemensam kommunövergripande ÖP?) 

10. Det framgår av ett antal tidningsartiklar att ert samarbete har ”avbrutits”. Kan du berätta 

mer om det?  

(Varför det avbröts, vem som tog initiativet, hur länge var det avbrutet – vilka 

motsättningar det fanns) 

11. Hur kom det sig att ni valde att ta upp samarbetet igen? 

(Vem tog initiativet och varför) 

12. Finns det skillnader mellan hur ni skulle beskriva samarbetet innan och efter det 

avbröts, och i så fall vad för skillnader?  

(Finns det andra intressen) 

 

Nätverkets förhållande och ansvar 

13. Hur ser arbetsprocessen ut? Hur har den sett ut fram till idag? 

(Hur ”beslut” fattas, tidsplan, hur ofta möten, ansvar för möten) 

Hur samarbetet fungerar – nätverket och dess relationer 

14. Vem ansvarar för vad angående den gemensamma översiktsplanen? 

(Jämlik ansvarsfördelning, finns det en dominerande aktör?) 

 

15. Avslutande fråga – är det något mer värdefullt du skulle vilja tillägga om er gemensamma 

översiktsplan? 


