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Förord 
Efter fem års studier börjar denna resa närma sig sitt slut. De senaste fem åren har varit 
utvecklande, spännande, roliga och helt fruktansvärda. Men främst har de senaste fem åren 
varit en väldigt viktig del av mitt liv, varför det är med blandande känslor som jag lämnar in 
min sista uppgift på BTH.  

Med detta förord vill jag tacka min handledare Jimmie Andersén för alla värdefulla 
synpunkter som du delat med dig av under reans gång. Ett tack går även till de fem 
intervjupersoner som tog sig tiden och ställde upp på intervju och bidrog uppsatsen med ett 
empiriskt material och intressanta aspekter. Slutligen vill jag tacka min sambo, familj och 
vänner för att ni har stått ut med mig, men också för att ni stöttat och uppmuntrat mig till att 
inte ge upp.   



 

 
 

Sammanfattning 
Den här uppsatsen studerar vilka möjliga vinster som deltagande i regionala 
planeringsprocesser kan generera. På senare tid har den regionala planeringen i Sverige fått ett 
uppsving där kommuner och regioner väljer att samverka i informella nätverk. Däremot har 
ett glapp mellan nivåerna identifierats, varpå samverkan inte fungerat utan problem. Denna 
studie ämnar därför till att undersöka vilka incitament som ligger till grund för aktörers 
deltagande i regionala samverkansprocesser men även hur processerna påverkas av sin 
informella karaktär. 

Uppsatsen tar utgångspunkt i en fallstudie, i form av fallet Region Kronoberg med tillhörande 
kommuner. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sammanlagt fem 
stycken regionala och kommunala tjänstemän, samt genom dokumentstudier där olika 
regionala och kommunala dokument har granskats. För att analysera insamlade data har en 
kvalitativ innehållsanalys genomförts. Ett analytiskt ramverk har satts upp utifrån Nuissl och 
Heinrichs (2011) fyra kategorier aktörer, relationer, institutionella ramverk och 
beslutsprocessen. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter har grundat sig på governance och 
nätverksstyrning. 

Studien pekar på att globaliseringen är den övergripande anledningen till varför en regional 
planering behövs. Den regionala nivån ses bli en arena där vissa planeringsfrågor kan lyftas 
och hanteras. Incitamenten till varför kommunerna och regionen väljer att samverka skiljer sig 
åt, där kommunerna främst fokuserar på ett resursutbyte för kommunens egna vinning, och 
där regionernas intresse är att gynna den regionala utvecklingen varpå de har ett större 
helhetsperspektiv. Regionen är beroende av att samverkan sker samt att kommunerna väljer 
att agera utifrån regionala strategier för att dessa ska kunna realiseras. Kommuner visar 
däremot inget beroende av regionen men ser ändock ett intresse i att delta då processen kan 
generera vinster. Institutionella ramverk har stor påverkan på samverkans- och 
beslutsprocessen, där det formella ramverket sätter ramarna för samarbetet, medan de 
informella genererar en arena där roller och regler får växa fram utifrån förhandlingar och 
behov. I denna informella arena uppstår dock konflikter och det är här det omtalade glappet 
går att finna. Konflikterna beror på problematiskt ansvarsutkrävande, vaga rollfördelningar, 
olikartade intressen och bristande gemensam identitet. I det informella ramverket uppstår 
även en maktkamp mellan kommunerna och regionen, där aktörerna innehar makt i varsin 
ände av processen. Olika intressen och ansvar påverkar även beslutsprocessen där vissa 
intressen får prioritet framför andra. Slutligen pekar studien på att det främst är kommunerna 
som ser vinster med samverkan. Då regionens strategier inte realiseras på kommunal nivå är 
det inte säkert att regionen upplever lika mycket vinster med samverkan. Regionens 
begränsade mandat ställs mot kommunernas planmonopol varpå regionen själv inte kan 
implementera sitt arbete.  

 

Nyckelord: Regional planering, regional samverkan, Region Kronoberg, governance, nätverksstyrning  
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1. Inledning 
På senare tid har behovet av att hantera frågor som sträcker sig över de kommunala gränserna 
uppmärksammats. Globalisering har blivit en trend och vi människor förflyttar oss allt mer 
över de administrativa gränserna - vi bor i en kommun, jobbar i en annan och lämnar barnen 
på fritidsaktiviteter i en tredje. I detta sammanhang har den regionala utvecklingen fått en 
ökad roll i syfte att lyfta och samordna frågor som sträcker sig över och mellan de kommunala 
gränserna. Den regionala nivån har i uppdrag att hantera frågor som ses vara för komplexa för 
att hanteras på kommunal nivå, då kommunerna saknar resurser och handlingskapacitet för att 
på egen hand kunna hantera problemen, exempelvis infrastrukturfrågor, men även de frågor 
som är av för liten karaktär för att hanteras på nationell nivå (Boverket 2014: 55–56).  

Även inom fysisk planering syftar den regionala planeringen till att hantera frågor som berör 
flera kommuner, det kan gälla att utarbeta en översiktsplan för två kommuner, eller utreda 
andra mark- och vattenanvändningsfrågor som berör flera organisationer (SFS 2017:583). 
Den regionala planeringen sker genom samverkan mellan både kommuner och regionen, samt 
andra, exempelvis privata, aktörer. Regionen ansvarar för att utveckla strategier, den så 
kallade regionala utvecklingsstrategin (RUS), som ska gälla för hela regionen och de 
kommuner som ingår (SFS 2017:583). Däremot finns det inget tvång gentemot kommunerna 
att genomföra de regionala strategierna. Kommunerna behöver enbart visa hur hänsyn tas till 
regionala mål i sina översiktsplaner (SFS 2010:900). 

Samverkan mellan kommunerna och regionen har däremot visat sig vara problematisk. Enligt 
Tillväxtanalys (2014: 37–38) existerar det ett glapp mellan nivåerna. Glappet grundar sig 
bland annat på att kommunala översiktsplaner överlag saknar regionala perspektiv, men även 
på grund av att regionerna saknar mandat till att genomföra faktiska åtgärder i den fysiska 
miljön. Tillväxtanalys verkar sålunda uppfatta att den bristande regionala planeringen beror 
på dålig implementering av framtagna strategier, men även för lite regional makt och ansvar. 
Påståendet beskriver till viss del att kommunerna är en anledning till varför glappet existerar, 
men på samma gång finns det inget krav gentemot kommunerna som säger att de måste införa 
regionala strategier och mål. Kan glappet vara en effekt av bristande decentralisering? Eller 
en bristande centralisering där regionerna inte fått den makt som krävs för att kunna 
genomdriva sina strategier? Kan det vara Sveriges starka centralstyrning som ligger till grund 
för glappet eller beror det helt enkelt på att kommunerna och regionerna inte lyckas att 
samarbeta?  

Den regionala och kommunala planeringen befinner sig i två skilda arenor, den regionala 
inom en informell arena medan den kommunala tillhör en formell. Dessa två arenor innebär 
att de olika nivåernas institutionella ramverk och beslutsprocesser ser olika ut. Kortfattat 
beskriver det institutionella ramverket aktörers uppföranderegler. Det formella ramverket 
karaktäriseras av lagar, regler och förordningar som beskriver vad aktörerna är berättigade att 
göra och inte göra, men även hur insyn ska hanteras under processen. Det informella 
ramverket kan istället ses som sociala konstruktioner av normer och andra oskrivna regler, 
vilka enbart existerar på grund av att en grupp människor är medvetna om dem (Nuissl och 
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Heinrichs 2011: 54). Den kommunala planeringen ingår i ett legaliserat ramverk där lagar och 
regler, främst i form av Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB), bestämmer hur 
planeringen ska fungera på kommunal nivå. Den regionala planeringen utgår främst från de 
informella normerna och oskrivna reglerna. På samma vis skiljer beslutsprocessen sig åt 
mellan nivåerna. Beslutsprocessen visar bland annat på hur mycket insyn som har varit möjlig 
för utomstående aktörer, men även hur information har förmedlats mellan de aktörer som är 
direkt involverade i processen (Nuissl och Heinrichs 2011: 54–55). Återigen har den 
kommunala planeringen PBL att luta sig tillbaka emot som bland annat reglerar när i 
processen invånarna ska ges möjlighet till att yttra sig. Den regionala planeringen befinner sig 
inte inom samma lagrum och krav saknas på medborgardeltagande, vilket kan bidra till en 
mindre transparent process. Det saknas även reglering kring hur beslutsprocessen i den 
regionala planeringen ska gå tillväga, vilket istället bestäms av de involverade aktörerna. 
Glappet skulle möjligen därför kunna vara en indikator på att de två planeringsformerna 
befinner sig inom två olika arenor med olika mycket lagstöd.  

Likaså bidrar glappet med frågor kring vilket behov som finns av en regional politik och 
planering. Tillväxtanalys (2014: 8) anser att den regionala och kommunala nivån behöver 
stärka sin koppling till varandra, bland annat genom bättre implementering av de regionala 
utvecklingsstrategierna. Anledningen till varför Tillväxtanalys anser att kopplingen behöver 
stärkas verkar bero på en förhoppning om att öka landets tillväxt. Tillväxtanalys menar att den 
regionala nivån är av vikt för att tillväxten i landet ska öka. Har regionen och kommunerna 
samma syn? Boverket beskriver även att kommunerna i Sverige överlag är positiva till en 
ökad regional planering, även om de på samma gång är tveksamma till vilka förändringar en 
stärkt regional planering skulle innebär för det kommunala planmonopolet. Anser även 
kommunerna att en regional planering behövs för att det kan möjliggöra ökad tillväxt eller 
finns det andra underliggande motiv till varför vissa kommuner ser behov av en regional 
planering?  

1.1 Problemformulering 

Den ovan beskrivna situationen väcker frågor kring varför regional samverkan sker och vilka 
de underliggande incitamenten är. Såväl staten som kommuner och regioner verkar se att ett 
behov av den regionala planeringen finns, vilket bland annat yttrar sig genom att 
regionförbund skapas och att samverkan kontinuerligt sker. Intressant är dock vilka fördelar 
och vinster som respektive aktör ser med att samverka på regional nivå. Om påståendet att 
kommunala översiktsplaner överlag saknar regionala perspektiv stämmer, kan det möjligen 
indikera att kommunerna inte ser den regionala nivån som lika viktig och därmed väljer att 
inte implementera de regionala strategierna, men trots detta väljer de att samverka, varför? 
Regionernas strategier och mål får inte den verkan i kommunernas översiktsplaner som 
önskas, men ändå verkar samverkan med kommunerna vara av vikt, vilket antyder att 
regionen ser ett möjligt positivt utfall genom samarbetet. Informell samverkan innebär 
samarbetsformer som tidigare varit omöjliga på grund av formella styrelseformer, vilket kan 
beskriva anledning till varför samverkan är önskvärd. På samma gång riskerar samarbete 
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präglas av problematik vilket kan leda till att det önskade utfallet inte uppnås, utan istället 
resulterar i slöseri med såväl tid som resurser.   

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar till att kritiskt granska vilka vinster kommunerna respektive regionen ser 
med den regionala planeringen, samt den informella samverkan som denna typ av planering 
innebär. Att granska varför aktörer väljer att samverka utanför formella lagrum kan visa vilket 
uppfattat behov och intresse som finns av den regionala planeringen, men även granska varför 
glappet mellan regioner och kommuner existerar. Likaså kan det ge en bild av hur formella 
och informella ramverk påverkar processen, hur roller fördelas och vilka relationer som finns 
mellan aktörerna.  

1.3 Frågeställning 

- Hur beskrivs behovet av en regional planering?  
- Vilka uppfattade incitament ligger till grund för aktörers deltagande i regionala 

samverkansprocesser? 
- Hur påverkas samverkans- och beslutsprocessen av det upprättade institutionella 

ramverk som finns i regionala samverkansprocesser? 

1.4 Disposition 

Uppsatsen utgörs av sju huvudkapitel. Inledningen (1) består av en inledande 
problemställning, problemformulering, syfte samt frågeställningar. Därefter följer en 
Forskningsöversikt (2) som redogör för vilka förutsättningar och utmaningar som regional 
planering står inför. Dessutom redogörs det i forskningsöversikten orsaken till varför 
kommuner väljer att samverka. I uppsatsens Teoretiska utgångspunkter (3) beskrivs de 
utgångspunkter som kommer att tillämpas i uppsatsens analys. Därefter följer 
Forskningsdesign, metoder och analytiskt ramverk (4), vilket ger en djupare redogörelse av de 
tillvägagångssätt som använts för att samla in data till uppsatsens empiri. Såväl 
forskningsdesignen och metoderna diskuteras utifrån vilka för- och nackdelar som finns, men 
även varför de anses vara lämpliga för denna studie. I Empirin (5) genomförs först en 
beskrivning av Region Kronoberg, därefter följer resultatet av den kvalitativa innehållsanalys 
som genomförts på dokument och de genomförda intervjuerna. Därefter följer uppsatsens 
Analys (6) där det presenterade resultatet analyseras med utgångspunkt i uppsatsens 
analytiska ramverk, teoretiska utgångspunkter och forskningsöversikten. Uppsatsen avslutas 
med Slutsats (7) där en avslutande diskussion förs genom att besvara uppsatsens tre 
frågeställningar.  
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2. Forskningsöversikt 
Forskningsöversikten är uppdelad i två delar. Det första avsnittet behandlar regional politik 
och planering utifrån dess ställning idag samt vilka förutsättningar och utmaningar som 
finns. Den andra delen fokuserar på samverkan, främst motiven till varför mellankommunal 
samverkan sker och uppfattas som önskvärt, men även vad samverkan kan innebära. Då 
forskning om varför samverkan sker mellan regioner och kommuner inom fysisk planering är 
något bristfällig, kommer den andra delen av forskningsöversikten ha en övergripande 
karaktär och diskutera motiven till kommunal samverkan ur en generell synvinkel. 
Forskningsöversikten ska fungera som en bakgrund till regional planering och 
mellankommunal samverkan. Forskningsöversikten sätter ramarna för de ämnen som 
uppsatsen berör, men ligger även till grund för val av teoretiska utgångspunkter, och kommer 
vidare även användas för att kunna föra en diskussion i analysen.  

2.1 Regional planering – förutsättningar och utmaningar 

En första fråga att diskutera för att kunna förstå de förutsättningar och utmaningar som den 
regionala planeringen i Sverige står inför idag, är – vad är en region? Hur en region tar sin 
form varierar från fall till fall och är därmed ett vagt begrepp som inrymmer många 
tolkningar. Att begreppet är brett och vagt medför risken att aktörerna fyller begreppet med 
olika innehåll, vilket kan leda till missförstånd och strävan efter olika mål. På samma gång 
kan ett vagt begrepp förändras över tid och därmed anpassas utifrån givna förutsättningar och 
behov (Syssner 2013: 39, 44).  

Syssner (2013: 39) beskriver tre vanligt förekommande beskrivningar av vad en region kan 
utgöra; en administrativ enhet, en kulturell enhet, samt en funktionell enhet. Processerna i 
vilka regioner växer fram skiljer sig sålunda åt och kan utvecklas genom exempelvis 
inrättandet av en administrativ region, eller en funktionell region som definieras utifrån 
människors arbets- och resmönster. Likaså kan gränserna för en region vara bestämda, de kan 
vara flytande eller förändras över tid (Rader Olsson 2014: 120).  

Idag kopplas en region ofta samman med geografi, yta och area. Regioner definieras även 
utifrån specifika verksamhetsområden som är utmärkande för regionen. Inom 
samhällsplaneringen innebär region många gånger ett geografiskt område, men även en form 
av mellannivå mellan stat och kommun. En region ur planerarens ögon är därmed ofta ett 
avgränsat område med en eller flera viktiga städer som representerar regionens motor och 
mittpunkt (Rader Olsson: 120). Både Syssner (2013: 40) och Rader Olsson (2014: 20) 
förklarar att regionalisering är en rumslig process och därmed en högst viktig fråga inom 
fysisk planering. Den rumsliga processen påverkar var gränsen för regionen börjar och slutar. 
Vidare innebär regionsskapandet att ett visst antal aktörer verkat för bildandet av en region 
eller upprätthållandet av en redan befintlig. Det är även i de flesta processer av 
regionskapande möjligt att identifiera ett visst antal mål eller värden som regionen förknippas 
med. Syssner (2013: 40) förklarar vidare att det i många regionskapande sammanhang 
produceras och sprids bilder och berättelser i syfte att få regionen att framstå som en självklar 
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rumslig enhet. De aktörer som ingår i regionen beskrivs ha en gemensam historia och 
identitet. 

Även om den regionala planeringen ofta uppfattas som ett nytt fenomen i Sverige, så har en 
utveckling skett sedan början av 1930-talet. Däremot fick den regionala planeringen inte sitt 
stora genomslag förrän på 1990-talet (Nilsson 2006: 92–93). Anledningarna till varför ansvar 
har delegerats till den regionala nivån och planeringen har varierat. Under 1950- och 1960-
talen skedde stora inflyttningar från landsbygden till storstäderna, varpå en länsplanering 
introducerades. Under 1990-talet stärktes den regionala planeringen genom Sveriges 
medlemskap i EU och den regionaliseringsvåg som sköljde över Europa (Nilsson 2006: 94–
95; Mörck 2008: 13).  

Den regionala utvecklingen i Sverige har inte alltid varit rak, utan stundvis har även motstånd 
uppstått. Mörck (2008: 13) menar dock att detta inte är märkligt då Sverige har en tradition av 
en stark centralstat med kompletterande självstyrande kommuner. Någon nivå däremellan har 
aldrig existerat. Att regioner skulle bildas och tilldelas det regionala utvecklingsansvaret blev 
därmed ett stort steg. På samma gång har en regional mellannivå blivit ett logiskt nästa steg då 
den nationella nivån i många avseenden ansetts vara på för hög nivå för att hantera frågor 
rörande tillväxt inom respektive län medan den lokala nivån ansetts vara för liten (Stegmann 
McCallion 2007: 341). Att den regionala nivån har utvecklats i olika riktningar beskriver 
Ehinger Berling (2006: 71) inte som något konstigt. Under 1970-talet genomfördes den nya 
kommunindelningen med grundtanken att invånarna skulle spendera majoriteten av sin tid 
inom kommunens administrativa gränser. Under årens gång ha dock de svenska invånarnas 
resmönster kraftigt förändrats och allt mer förekommer det att vi dagligen förflyttar oss över 
de kommunala gränserna.  

Utifrån den ovan nämnda diskussionen kring vad en region egentligen innebär samt den 
historiska förändringen är det möjligt att konstatera att utvecklingen av den regionala 
planeringen i Sverige fortskrider framåt. I dagens samhälle blir den regionala nivån allt 
viktigare, särskilt som en arena där planeringsfrågor kan lyftas (Cars 2013: 103). I Sverige 
existerar det idag 14 direktvalda regioner, sex stycken samverkansorgan som styrs av indirekt 
valda politiker från landstinget och kommuner, samt länsstyrelsen Stockholm som ansvarar 
för den regionala utvecklingen. För närvarande pågår arbetet att bilda regioner i de 
samverkansorgan/länsstyrelse som ännu inte är direktvalda (SKL 2017; SKL 2018).  

Det regionala utvecklingsansvar som regionerna bär på innebär att ansvara för länets 
strategiska utveckling. SKL (2017) skriver att det regionala utvecklingsansvaret innebär att: 

Arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet. Samordna insatser 
för att genomföra denna strategi. Besluta om hur medel för regionalt 
tillväxtarbete ska användas. Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av 
tillväxtarbetet till regeringen. Utföra uppgifter inom ramen för EU:s 
strukturfondsprogram, samt upprätta och fastställa länsplaner för 
transportinfrastruktur (SKL 2017).  
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Vid en överblickande granskning av de lagar som styr såväl den kommunala som den 
regionala planeringen, går det att finna ordning och reda i systemet där kommunerna ansvarar 
för att upprätta detalj- och översiktsplaner inom sina respektive gränser, och där regionerna 
upprättar utvecklingsstrategier. Ehinger Berling (2006: 76) beskriver dock att utvecklingen 
visar på ett behov av att bättre koppla samman det regionala strategiska visionsarbetet med 
den fysiska planeringen på kommunal nivå. Tillväxtanalys (2014: 8) poängterar att ett glapp 
har identifierats mellan den kommunala och regionala nivån, där bland annat dialogen mellan 
aktörerna anses vara för svag för att den regionala tillväxtpolitiken ska komma framåt. 
Ehinger Berling (2006: 81) beskriver att en anledning till varför glappet existerar grundar sig i 
att RUS:en och översiktsplanen är två väldigt skilda dokument där olika frågor lyfts och 
diskuteras. De regionala strategidokumenten ska upprättas i samråd med kommunerna och 
landstinget. Dokumentet ska ligga till grund för att samverkan mellan region, kommun och 
andra organisationer ska kunna utvecklas (SFS 2017:583). De kommunala översiktsplanerna 
behöver däremot inte upprättas i samråd med regionen, utan behöver enbart redovisa hur 
hänsyn tas till nationella och regionala mål.  

Även Boverket (2014: 17) menar att glappet blir tydligt på grund av att många kommunala 
översiktsplaner brister eftersom de saknar regionala perspektiv. Däremot poängterar Boverket 
(2017: 6) även att de svenska kommunerna överlag ses vara positiva till att en regional 
utveckling sker, men är på samma gång även rädda för att bli av med sin makt att kunna 
planera var bostäder ska byggas. Tillväxtanalys (2014: 39) lyfter dock det Ehinger Berling 
(2006: 81) argumenterar för, att RUS:en och översiktsplaner är två skilda dokument med olika 
förhållningssätt till varandra. Tillväxtanalys (2014: 39) menar att de kommunala aktörerna 
förmodligen väljer att agera rationellt utifrån sina roller och uppdrag, vilket innebär att arbeta 
för kommunens bästa. De regionala utvecklingsstrategierna behöver med andra ord inte få 
högsta prioritet inom respektive kommun.  

De regionala utvecklingsstrategierna ska hantera utvecklingsfrågor för hela länet. Däremot 
ska fysiska planfrågor inte, formellt sett, hanteras i de regionala strategierna och andra 
dokument, då detta är en kommunal angelägenhet (Ehinger Berling 2006: 80). Både Boverket 
(2017: 7) och Ehinger Berling (2006: 80) lyfter däremot frågan om den regionala nivån även 
bör inkludera ett rumsligt perspektiv. Boverket (2017: 7) menar att många regioner ser sin roll 
som vag och otydlig, men att ett rumsligt perspektiv skulle kunna tydliggöra regionens roll 
samt bättre koppla samman RUS:en med översiktsplaner.  

Ehinger Berling (2006: 86) lyfter i sin studie fram ett antal frågor gällande hur kopplingen 
mellan RUS och översiktsplan skulle kunna utvecklas. Ska kommunerna använda RUS:en 
som ett verktyg för sitt arbete? Ska RUS:en fungera som ett underlag till framtagandet av 
översiktsplaner? Eller ska det finnas tvång på kommunerna att redovisa hur de förhåller sig 
till RUS:en och hur den kommer att påverka kommunen? Även Johansson (2010: 93) 
beskriver att en intressant och kritisk aspekt gällande flernivåstyrning är hur kommunerna ska 
förhålla sig till dessa former av organisationer. En oro som funnits hos Sverige kommuner är 
huruvida regionerna ska bli en sorts överkommun. I Sverige ses den regionala nivån ofta vara 
den svagaste länken i det politiska landskapet. Kommunerna ses som den primärt lokala nivån 
med starkt självstyre, medan den regionala nivån har blivit en sekundärkommun (Smas et al. 
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2012: 13; Cars 2013: 103). Det existerar sålunda skilda uppfattningar och upplevelser kring 
huruvida den regionala nivån är en överkommun som har möjlighet att styra över 
kommunerna, eller om regionen är en sekundärkommun med för lite makt för att kunna 
realisera förändringar. Smas et al. (2012: 13) menar att den svaga ställning som regionerna 
har även kan bero på att nivån blivit splittrad på grund av olika administrativa försök att 
organisera strukturen på regionerna.  

Även Tillväxtanalys (2014: 8) lyfter fram utmaningar som finns mellan den regionala och 
kommunala nivån, och påpekar att de regionala och kommunala aktörerna har olika roller, 
uppdrag, och perspektiv vilket är en grundläggande svårighet för att samarbetet där emellan 
ska fungera. Likaså har kommunerna ofta olika förutsättningar för att kunna delta i det 
regionala tillväxtarbetet. Ehinger Berling (2006: 86) påpekar exempelvis att små kommuner i 
många fall saknar resurser och därmed möjligheten för att delta i större regionala och 
kommunala planeringsprocesser. Risk finns då att större kommuner dominerar processerna.  

Ehinger Berling (2006: 77, 79) uppmärksammar även en regional utmaning i form av 
Sveriges asymmetri. Som beskrivits innan blir områdena vi människor rör oss inom dagligen 
allt större, landets arbetsmarknader blir större och därmed även färre. Detta bidrar med att 
samspel inom den fysiska miljön även ses vara viktig för att ekonomiska utvecklingar ska 
kunna ske. Förutsättningarna varierar dock kraftigt i Sverige, då det i de tätbefolkade 
områdena är viktigt att samverkan mellan kommuner sker, medan detta behov inte existerar i 
samma utsträckning i Norrlands inland. Där kan kommunerna redan ses täcka en hel region, 
arealmässigt, och en regionförstoring är inte aktuellt i funktionell mening.  

2.2 Vad är samverkan?  

Samverkan är en form av utbyte som sker mellan två eller flera organisationer. Utbytet kan 
gälla information, ekonomi, personal med mera. En utgångspunkt för varför samverkan sker 
kan sägas vara att det existerar ett behov av att byta resurser mellan organisationer (Olsson 
2000: 5). När begreppet kommunsamverkan diskuteras hänvisar det till en rad olika fenomen: 
interkommunala avtal, gemensam förvaltning, interkommunala bolag, men även olika 
samrådsorgan. Samverkan i Sverige sker inte enbart med andra kommuner utan även med 
landsting och statliga myndigheter. Kommunal samverkan kan ske inom olika områden, men 
vanligt förekommande är räddningstjänst, utbildning, infrastruktur och inom vården (Gossas 
2006: 9). Samverkan kan även varieras i sin uppbyggnad, allt från nätverk och informella 
överenskommelser till formaliserad samverkan. Informella samarbeten är de som ökat mest i 
antal och blivit mer betydelsefulla (Mörck 2008: 15). Mörck (2008: 15) beskriver att 
informella samarbeten ofta sker vid sidan om den formella organisationen och sålunda även 
den representativa demokratins styrningskedja, vilket vanligen kallas ”från government till 
governance”, vilket kommer att diskuteras vidare under de teoretiska utgångspunkterna (se 
kap 3.1). 

Boverket (2003: 128) beskriver att samspel mellan både den nationella, regionala och lokala 
nivån är av stor vikt och behöver förbättras för att kunna möta de samhällsutvecklingar som 
Sverige står inför. Tillväxtanalys (2014: 7) beskriver att anledningen till varför samverkan 
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blivit mer eftertraktat kan bero på den nuvarande kommunstrukturen. Den demografiska 
utvecklingen innebär att befolkningen blir äldre, urbanisering och förändringar inom 
näringslivet har även medfört nya förutsättningar där den enskilda kommunen behöver se 
utanför sina egna administrativa gränser. Gapet som existerar mellan kommunindelningen och 
funktionella arbetsmarknadsregioner ses även bli större, vilket kan vara anledningen till att 
många kommuner uppfattas vara för små för att kunna ses som funktionella enheter. 
Samverkan mellan kommuner ses därmed vara frivilligt där självstyrande organisationer 
väljer att samarbeta med andra i syfte att skapa en effektivare verksamhet. 
Lagstiftningsförändringar som har skett ur en samverkanssynpunkt kan även visa hur staten 
skapat sig en pådrivande roll för mellankommunal samverkan genom att möjliggöra 
samverkan och styra dess villkor (Jonsson och Rosander 2006: 8). 

2.3 Varför samverkar kommuner? 

Flera författare diskuterar vilka anledningar som finns till att samverka och vilka vinster som 
respektive aktör ser med aktivt deltagande. Värt att poängtera är dock att aktörerna inte måste 
se konkreta vinster med ett samarbete, däremot menar Johansson (2010: 114) att få kommuner 
skulle välja att helt avstå samverkan och stå som egen, då samarbeten ofta på något vis är 
fördelaktigt för den egna organisationen.  

Sveriges kommuner är vana vid att sträcka sig utanför sina egna gränser och dra nytta av vad 
ett samarbete kan bidra med. Vinster som kan finnas för två eller flera kommuner att 
samarbeta kan exempelvis vara att få stordriftsfördelar genom att bygga en gemensam 
brandstation, att tillsammans ansvara för vattenförsörjningen eller att gemensamt utveckla en 
gymnasieutbildning (Cars 2013: 95). 

Motiven till att samverka kan variera mellan statlig och kommunal nivå, beskriver Gossas 
(2006: 42). Utifrån statlig synvinkel kan exempelvis samverkan innebära att 
decentraliseringar kan underlättas genom att de offentliga aktörerna kan öka sin effektivitet. I 
sin tur innebär det att komplexa problem lättare kan hanteras utan att fasta gränsdragningar 
ställer till med bekymmer. Gossas (2006: i.u.) sammanfattar sina studier inom kommunal 
samverkan och nätverksstyrning med att uppmärksamma de övergripande drivkrafterna och 
motiven han ser till varför samverkan mellan kommuner uppstår. Gossas (2006: i.u.) beskriver 
att det främst är möjligheten till att kunna hantera ett ökat ansvar. Kommunerna kan bli mer 
kostnadseffektiva, problem som inte är hanterbara för den enskilda kommunen kan lösas, men 
likaså finns möjligheten att skapa förutsättningar för regional tillväxt.  

Ett återkommande motiv till samverkan hos såväl kommuner som privata företag och andra 
organisationer är ekonomiska fördelar. Bergman (2013: 56), Jonsson och Rosander (2006: 7) 
och Gossas (2006) lyfter att den ekonomiska aspekten är ett av de vanligaste incitamenten till 
att samverka. Utöver ekonomi, lyfter flera forskare fram incitament som innebär att 
upprätthålla och förbättra kommunens service, samt både rekrytera och behålla personal 
(Jonsson och Rosander 2006: 21–23; Bergman 2013: 62).  
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Jonsson och Rosander (2006: 7) lyfter flera utredningar som framhäver att kommunal 
samverkan är ett sätt att möta de många utmaningar som kommuner står inför. Författarna 
skriver:  

Av utredningarna går det att läsa ut flera utmaningar som kommunerna har att 
arbeta med och som kan mötas med kommunal samverkan. En utmaning är en 
kärv ekonomisk framtid. En annan är behov av att förnya verksamheter. En 
tredje är behov av att rekrytera personal när fyrtiotalsgenerationen går i pension. 
En fjärde utmaning är att säkerställa kompetens. En femte utmaning är att infria 
förväntningar på service och tjänster och inte minst då i glesbygd (Jonsson och 
Rosander 2006: 7). 

Även Erlingsson et al. (2015: 11) diskuterar vad samverkan kan innebära för motiv och 
vinster för respektive samarbetspartner, och framhäver att anledningar av såväl ekonomisk 
som personell karaktär är vanligt förekommande. Samverkan kan bidra med ekonomiska 
resurser som den enskilda kommunen saknar, eller specifik personell kompetens som kan vara 
till nytta för att bedriva viss verksamhet. Erlingsson et al. (2015: 11) menar att särskilt mindre 
kommuner kan ha svårigheter med att rekrytera kompetens inom vissa arbetsområden, både 
på grund av bristande ekonomi och svårigheter att locka till sig personal som vill jobba inom 
mindre kommuner. En anledning till att samarbeta kan därmed vara att slå samman arbetet i 
fråga för att gälla inom flera kommuner. 

Erlingsson et al. (2015: 12) menar däremot att samverkan mellan kommuner inte är så enkelt 
som det kan låta i teorin, och behöver nödvändigtvis inte leda till att problem löses. Ett vanligt 
förekommande problem är att sätta gränser för vad det är man samverkar om. Det måste 
därmed vara tydligt för alla inblandade vilka förväntningar som finns på vad som ska och vad 
som inte ska ingå i processen. För att samverkan ska fungera så smärtfritt som möjligt är det 
även viktigt att samtliga parter väljer att samverka lika mycket. Problem kan uppstå om vissa 
aktörer väljer att prioritera den egna organisationen framför den kollektiva. Bergman (2013: 
75) påpekar även att samverkan inte bara upplevs som positivt, utan ses även vara 
resurskrävande i form av finansiella, organisatoriska och personella resurser. Erlingsson et al. 
(2015: 12) trycker även på att svåra demokratidilemma kan uppstå när kommuner samverkar. 
Resurser och makt är två aspekter som ofta relaterar till varandra, där fler resurser per 
automatik motsvarar mer makt, varpå mindre kommuner kan få svårare att genomdriva sina 
idéer på grund av färre resurser (Olsson 2000: 5; Erlingsson et al. 2015: 12). Jonsson och 
Rosander (2006: 31–32) argumenterar däremot för att många mindre kommuner kan se 
samverkan som en överlevnadsstrategi, där samverkan ses som ett alternativ till 
kommunsammanslagning, vilket målas upp som ett möjligt framtida scenario. I en rapport 
från SKL (2005) framhävs det dock att samverkan inte enbart ska ses som ett verktyg för 
mindre kommuner, utan menar att samverkan kan ske oberoende av kommunens storlek. Ett 
motiv till varför samverkan då sker redovisas vara stordriftsfördelar (Bergman 2013: 20).  

Även Oremark et al. (2014: 36) för en diskussion kring viktiga aspekter att ha i åtanke för att 
ett samverkansprojekt ska fungera, och framhäver vikten av respekt mellan aktörerna. Det är 
väsentligt att aktörerna har förståelse för vilka intressen som bevakas och hur dessa skiljer sig 
åt. För att koppla an till regional planering så finns det en risk för att kommunerna inom 
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samma region har en olikartad bild av regionens förutsättningar och utmaning och därmed 
även vilken utveckling som ses vara önskvärd. För att ett lyckat samverkansprojekt ska kunna 
genereras är det därmed av stor vikt att aktörerna delar samma målbild.  

Inom fysiska planering visar studier att mellankommunal samverkan blir vanligare. Enligt 
studier gjorda av Boverket (2003: 128) är de huvudsakliga motiven och drivkrafterna till att 
samarbeta att vidga förutsättningar för bland annat näringsliv och arbetsmarknad genom att 
föra dialog och kommunicera med andra aktörer i samhället. Majoriteten av de fall som 
Boverket (2003: 129–130) har studerat tyder på att informella nätverk är den vanligaste 
samverkansformen, vilket beskrivs kunna innebära att de formella styrformerna inte är 
tillräckliga för att kunna genomföra mellankommunal samverkan på ett fördelaktigt sätt. Även 
Ehinger Berling (2006: 83) beskriver ökad samverkan inom planeringsfrågor, och detta främst 
genom den regionala planeringens framfart. Författaren menar även att tendensen till att 
bedriva samverkan inom fysisk planering ofta förekommer när samtliga parter ser en tydlig 
vinst. När däremot svårare frågor diskuteras, där ingen tydlig vinnare finns, är det mer 
ovanligt att mellankommunal samverkan uppstår. 

Även om samverkan på regional nivå har uppmärksammats, så är det samtidigt en väldigt 
tidskrävande process där utrymme för konflikter måste finnas (Rostvik 2015: 20). Likaså är 
formerna för hur samarbete inom regional planering ska gå tillväga inte satta, vilket innebär 
otydliga tillvägagångssätt. Nya samverkansformer behöver tid för att utvecklas, roller och 
positioner behöver klargöras och tydliga mål måste finnas. Viktigt för att kunna nå dit 
beskrivs vara kontinuerlig dialog mellan aktörerna. En av de svåraste utmaningar med 
samverkan på regional nivå är dock att det är en tidskrävande process där tålamod är ett 
måste. Processerna är långa och resultaten blir ofta inte synbara förrän efter lång tid. Den 
inledande processen är även den mest tidskrävande. Denna komplexitet är dock även en av 
anledningarna till varför samverkan på regional nivå behövs (Rostvik 2015: 38). Även inom 
samverkan på regional nivå är det viktigt att varje aktör kan ses sig som en vinnare. Cars 
(2013: 98) menar därför att det är viktigt att flera frågor hanteras samtidigt, istället för en och 
en, då det är större chans att varje kommun kan se fördelar med samverkan och kan på så sätt 
undvika konflikter och dåliga kompromisser.  

Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel diskuteras till en början vad en region egentligen är. Begreppet region är vagt 
och innehar flera förklaringar. Tre vanligt förekommande typer av regioner är region som en 
administrativ enhet, region som en kulturell enhet, eller en region som en funktionell enhet. 
Gränserna för en region kan vara bestämda, flytande eller förändras över tid. Inom 
samhällsplaneringen ses en region oftast som en mellannivå mellan stat och kommun i form 
av ett geografiskt avgränsat område. Regioner är ofta kopplade till specifika mål och värden.  

Vidare beskrivs att den regionala planeringen inte är ett nytt fenomen i Sverige. Motstånd har 
tidvis funnits till regionerna, vilket tros bero på Sveriges tradition av stark centralstat och 
självstyrande kommuner. Behovet av en regional planering idag ses bero på vårt förändrade 
rörelsemönster. Den regionala nivån har blivit en arena där vissa planeringsfrågor kan lyftas. 
Ett glapp har dock identifierats mellan den regionala och kommunala nivån. Glappet beskrivs 
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bland annat bero på att regionen och kommunerna har olika ansvarsområden, och även att 
kommunerna inte har krav på att implementera regionala strategier.  

En diskussion förs också kring om den regionala nivån även ska inneha en rumslig aspekt, 
vilket tros kunna minska glappet. Regionerna upplevs vara den svagaste länken i det politiska 
landskapet i Sverige. På samma gång beskrivs det finnas en oro över att regionerna ska bli en 
typ av överkommun som utmanar kommunernas makt. I dagsläget har kommunerna dock sitt 
planmonopol vilket ger kommunerna möjligheten att bestämma vad som ska implementeras 
och inte. En problematik som även lyfts fram är att regionerna och kommunerna ha olika 
roller, uppdrag och perspektiv vilket försvårar samverkansprocessen.  

Vidare diskuteras vad samverkan är och varför kommuner väljer att samverka. Samverkan 
beskrivs som en form av utbyte som sker mellan två eller flera organisationer. Samverkan kan 
varieras mellan att exempelvis vara ett interkommunalt avtal eller i form av en gemensam 
förvaltning. Likaså kan samverkan variera i sin uppbyggnad genom nätverk eller informella 
överenskommelser. Samverkan sker allt som oftast bredvid den formella styrningskedjan.  

En redogörelse för varför kommuner väljer att samverka förs även. Vanligt förekommande 
incitament är möjligheten till större ansvar, större handlingskraft, men även ekonomiska och 
personella anledningar. Små kommuner beskrivs även kunna se samverkan som en 
överlevnadsstrategi, eller för att bättre kunna hävda sig inom vissa frågor. Samverkan är dock 
inte så enkelt som det låter i teorin. Viktigt för att samverkan ska fungera är att alla aktörer 
samverkar lika mycket, att aktörerna har respekt för varandra och att de har förståelse för 
övriga aktörers intressen. På samma gång kan samverkan vara resurs- och tidskrävande. Det 
existerar även demokratidilemman inom mellankommunala samarbeten, vilket kan leda till att 
mindre kommuner upplever det svårt att vara delaktiga då de större kommunerna tar över 
processerna.  

Avslutningsvis beskrivs hur samverkan blivit allt vanligare inom fysisk planering och därmed 
även inom den regionala planeringen. Samverkan sker ofta i informella nätverk vilket tyder på 
att de formella styrformerna inte är tillräckliga. Att samverka om regional planering är 
tidskrävande och utrymme måste finnas för konflikter, men även tid för att roller och 
positioner ska kunna utvecklas. Det är viktigt att planeringen har tydliga mål och att dialog 
kontinuerligt förs. Även här är det viktigt att aktörerna ser vinster med att samverka.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna ska vara till hjälp för att förklara det som studeras och 
senare analyseras. Ramverket utgår från governance och nätverksstyrning. Governance 
innebär, förenklat, ett nytt sätt att styra på där makt har förskjutits från staten till andra 
aktörer i samhället. Aktörerna är ofta många till antal och samverkar tillsammans i syfte att 
hantera rådande samhällsproblem. Governance kan ske i olika former, bland annat genom 
nätverk och vad som kallas nätverksstyrning. Precis som governance innebär 
nätverksstyrning att självständiga aktörer väljer att organisera ett samarbete i syfte att dela 
resurser och fatta kollektiva beslut. Nätverksstyrningen fokuserar även på incitamenten till att 
samverka, hur aktörer koordinerar sig, beroenden mellan aktörerna men även hur beslut 
förhandlas fram. I denna studie syftar innebörden av nätverksstyrning att analysera och tolka 
hur samarbete mellan regionen och kommunerna har gått till väga rent praktiskt. 
Governance, däremot används för att analysera själva styrningsprocessen och hur denna 
skiljer sig från den hierarkiska centralstyrningen. 

Genom resterande del av uppsatsen kommer governance att benämnas just med ordet 
governance trots att det är ett engelskt begrepp. Det existerar ingen bra och enkel 
översättning på governance till svenska som inbegriper komplexiteten som finns i begreppet. 
Nätverksstyrning, å andra sidan, kallas för Network governance på engelska, men då en 
lämplig översättning av ordet till svenska finns, kommer det svenska ordet nätverksstyrning 
att användas genom hela uppsatsen. 

Motivering av teoretiska utgångspunkter 

Syftet med föregående forskningsöversikt är att gå igenom vad som tidigare sagts om regional 
planering och samverkan, men även att beskriva grunden för uppsatsens teoretiska perspektiv. 
Vissa centrala aspekter från forskning om regional planering och samverkan kommer 
kortfattat att presenteras nedan i syfte att förklara och lägga grunden till de teoretiska 
utgångspunkter som sedan följer.  

Forskningsöversikten framhäver bland annat de underliggande motiv som finns till att 
samverkan mellan organisationer uppstår. Ytterligare ett förekommande incitament till 
samverkan som Gossas (2006: 41) beskriver är synen ”två är starkare än en”. Två eller flera 
kommuner kan tillsammans forma sig till en gemensam aktör med betydligt större 
handlingskapacitet än om kommunerna skulle agera självständigt. En större 
handlingskapacitet innebär större chans att få sin röst hörd och därmed möjlighet att påverka 
det omgivande samhället. Däremot beskrivs relationen mellan kommuner och region 
kännetecknas av att vara svåröverblickbar och komplicerad, vilket bland annat påverkar 
huruvida medborgare känner att de har möjlighet till att delta och påverka den politik som 
bedrivs på regional nivå (Johansson 2010: 106). Ytterligare en kritisk aspekt som lyfts fram 
inom samverkan är huruvida samarbete verkligen bidrar med ekonomiska- och 
effektivitetsvinster (Erlingsson et al. 2015: 12). Erlingsson et al. (2015: 12) lyfter även fram i 
vilken omfattning kommuner kan ägna sig åt en gemensam verksamhet och på samma gång 
vara en egen kommun. Forskningen berör även frågan om regionen eller kommunerna på 
något sätt har övertag över processen. Exempelvis framhävs kommunernas planmonopol som 
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ett verktyg för kommunerna att sätta sina intressen framför de regionala strategierna (Cars 
2013: 103).  

Governance och nätverksstyrning kopplar i många fall an till den ovan beskrivna forskningen, 
vilket motiverar valet av studiens teoretiska utgångspunkter. Governance betonar processer 
med flera aktörer som samverkar på grund av ett ömsesidigt beroende, vilket stämmer överens 
med Gossas (2006: 41) beskrivna incitament till samverkan. Likaså framhäver governance 
informell samverkan vilket, precis som Johansson (2010: 106) beskriver, kan innebära 
komplicerade relationer, särskilt när aktörerna är många till antal. Governance kritiseras ofta 
utifrån makt- och demokratiperspektiv, där exempelvis invånare inte har insyn under 
processen, och där det kan vara svårt att komma överens kring makt, vilket också beskrivs i 
forskningen. Governance ses ha goda kopplingar till det som tidigare skrivits om regional 
planering och samverkan, och är därmed ett bra val för studiens teoretiska utgångspunkter.   

3.1 Governance 

Inom forskning om statlig styrning diskuteras frekvent en förändring av hur samhället styrs, 
organiseras och regleras. Vanligen beskrivs denna förändring som ”från government till 
governance”. En utveckling har därmed skett där den nationella politiken förflyttats till olika 
nivåer - uppåt till EU genom europeisering, nedåt till regioner och kommuner genom 
decentralisering och delegering, men även sidledes till privata företag. Governance innebär 
sålunda en förskjutning av statens makt och roll i samhället, och ett nytt sätt att styra på 
(Montin och Hedlund 2009: 10–11, 13). Anledningen till varför en ny form av styrning blivit 
aktuell tros bero på externa förändringar i form av globalisering. Likaså ses staten som enskild 
aktör inte kunna hantera den dynamik och komplexitet som dagens samhällsproblem innehar. 
Istället krävs såväl kunskap som resurser från andra aktörer (Plüss 2012: 722–723; Klijn 
2008: 506). 

Governance blir ett allt mer diskuterat begrepp, däremot ofta med olika betydelser. Begreppet 
har med andra ord inga väl definierade parametrar som på ett enkelt sätt beskriver vad ordet 
innebär och involverar. Det existerar olika definitioner av governance vilka beskriver olika 
system av värderingar, normer och praktiker. Dessa olika grunder påverkar även utfallet av 
processerna (Plüss 2012: 723–724). Pierre (1999: 375) beskriver exempelvis fyra olika 
modeller av governance i form av Managerial governance, Korporativ governance, 
Tillväxtgovernance och Välfärdsgovernance. Utöver dessa beskriver Sørensen och Torfing 
(2007) network governance, även kallat nätverksstyrning. Även om det existerar olika 
modeller innebär det nödvändigtvis inte att modellerna används var för sig, utan olika 
aspekter från olika modeller kan användas i en och samma process. Likaså finns det vissa 
gemensamma nämnare mellan de olika modellerna (Plüss 2012: 724; Klijn 2008: 508).  

Förenklat kan governance beskrivas som en interaktiv samhällsstyrning där aktörer, 
offentliga, privata och semi-privata, samverkar både informellt och formellt i olika nivåer. 
Governance särskiljs från government (staten) då samverkan exempelvis sker i nätverk eller 
genom marknaden, till skillnad från beslutsfattande inom hierarkier. Likaså avviker 
governance från den traditionella centralstyrningen genom att betona decentraliserade 
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processer och horisontella nätverk istället för hierarki och avgränsade organisationer (Plüss 
2012: 723; Nuissl och Heinrichs 2011: 47; Montin och Hedlund 2009: 7, 9, 12, 13). 
Governanceprocesserna är med andra ord samverkansprocesser bestående av många aktörer 
där beslut tas i informella och icke-formaliserade processer. Likaså finns det inom governance 
en mer mjuk reglering i form av mål, handlingsprogram, riktlinjer, standarder och råd än de 
mer stela och formella regleringsformerna som traditionellt används av staten (Pierre och 
Sundström 2009: 10; Sørensen och Torfing 2007:3). 

Den maktförskjutning som därmed kan sägas skett från government till governance innebär 
dock inte att governance sker utan någon inverkan från staten och government. Staten kan 
närvara genom att till viss del styra nätverken, men även genom att sätta ramarna för hur 
samarbete ska organiseras och finansieras (Pierre och Sundström 2009: 14). Utöver 
maktförskjutningen så har även statens roll förändrats. Tidigare ansvarade staten för att både 
utföra och leverera samhällsservice. Nu bär staten istället ansvar för att produktionen av 
samhällsservice utförs, men bär inte ansvar för det praktiska utförandet. Statens roll kan 
sålunda vara att sätta mål, regler och resultatkrav, men ansvar för att målen uppfylls ligger hos 
nätverken (Pierre och Sundström 2009: 14). Dannestam (2009: 81) beskriver hur det 
intressanta med governanceprocesser sålunda är att olika styr- och organiseringsformer 
samexisterar och påverkar hela tiden varandra, den ena styrformen utesluter inte den andra.  

Karakteristiskt för governanceprocesser är ett flexibelt arbete med möjlighet till anpassning 
utifrån rådande förhållande. Samverkan sker på aktörernas villkor varpå de själva sätter 
reglerna för arbetet (Montin och Hedlund 2009: 27–28). Till skillnad från hierarki och tvång, 
betonar governance frivillighet, jämlikhet och förtroende. Kritik riktas dock mot governance 
ur ett demokrati- såväl som ett maktperspektiv. Även om nätverken pekar på en horisontell 
styrning utan hierarkier, där ingen aktör är överordnad någon annan, behöver det per 
automatik inte innebära att relationerna mellan aktörerna präglas av jämlikhet eller att allas 
intressen får lika mycket plats i processen (Dannestam 2009: 74). Likaså präglas governance 
av en problembild kring minskad insyn för utomstående aktörer, svårigheter att komma 
överens kring resurser och makt, men även begränsade möjligheter till ansvarsutkrävande 
(Pierre och Sundström 2009: 259). Aktörerna i governanceprocesser ska ha lika mycket 
handlingskraft och möjlighet till att ta ansvar men problematiskt nog kan detta resultera i att 
ingen tar ansvar (Hertting 2003: 43), varför problematiskt ansvarsutkrävande och 
beslutsfattande är två aspekter som kritiseras.  

För att konkretisera governance kommer nätverksstyrning att användas i denna uppsats. 
Begreppet innebär en något avsmalnad definitionsförklaring av vad governance är och därmed 
vad en governanceprocess kan innebära. Nätverksstyrning kommer att diskuteras mer utförligt 
i avsnittet nedan.  

3.2 Nätverksstyrning 

Hur governance går till i praktiken varierar, men som nämnts ovan, sker det ofta genom 
nätverk och nätverksstyrning. Utifrån nätverksstyrningens perspektiv ligger fokus på hur 
information delas mellan aktörerna, hur aktörerna påverkar varandras handlingar, och 
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huruvida tillit skapas mellan de inblandade (Hertting 2003: 32). Nätverksstyrningen innebär 
horisontella institutioner bestående av många aktörer. Trots möjliga skiljaktigheter mellan 
aktörerna finns det ändock en tro på att ett samarbete kan leda till agerande som gynnar såväl 
den egna organisationen som kollektivet (Hertting 2003: 40–41).  

Sørensen och Torfing (2007: 9) beskriver fem olika parametrar som nätverksstyrningen består 
av, och som även i denna uppsats främst definierar vad nätverksstyrning innebär:  

1. A relatively stable horizontal articulation of interdependent but operationally 
autonomous actors; 2. Who interact through negotiations; 3. Which take place 
within a regulative, normative, cognitive and imaginary framework; 4. That is 
self-regulating within limits set by external agencies; and 5. Which contributes 
to the production of public purpose (Sørensen och Torfing 2007: 9). 

Den första och drivande faktorn i nätverksstyrning är en förståelse för att specifika problem 
inte kan lösas av den enskilda aktören. Aktörerna har drivkrafter till att samverka, dela 
resurser, tankar och idéer för att hantera problem och leverera lösningar. Det finns sålunda ett 
ömsesidigt beroende mellan aktörerna vilket ger incitament till att starta samverkansprocessen 
(Hertting 2003: 66). Däremot ses aktörerna vara operativt autonoma, även om ett beroende 
finns (Sørensen och Torfing 2007: 9). 

Aktörerna kan vara beroende av varandra på olika nivåer; ömsesidigt beroende på 
handlingsnivå, och strategiskt beroende på utfallsnivå. Aktörer som är ömsesidigt beroende på 
handlingsnivå är beroende av ett resursutbyte. Resurserna kan vara materiella, information, 
ekonomiskt stöd eller till exempel legitimitet (Hertting 2003: 60–61, 313). Ett beroende på 
handlingsnivå innebär sålunda att aktörerna måste samarbeta, och dela med sig av sina 
resurser. Aktörer som är strategiskt beroende på utfallsnivå är inte lika beroende av ett 
resursutbyte, utan fokus ligger istället på utfallet. De handlingar och åtgärder som aktörerna 
vidtar påverkar de andra aktörerna och ger en positiv eller negativ effekt på slutresultatet. 
Aktörerna kan i dessa fall överlåta en del av sin rätt i syfte att en viss handling utförs av de 
andra aktörerna, då det finns ett behov att anpassa sina handlingar till varandra (Hertting 
2003: 63, 314, 341).  

Viktigt att ha i åtanke är dock att ett ömsesidigt beroende inte innebär att aktörerna har lika 
mycket nytta av att samverka, eller att de har lika mycket att vinna i slutändan. Det finns en 
skillnad mellan aktörernas beroende och deras intresse i beroendet (Hertting 2003: 341). 
Likaså innebär inte ett ömsesidigt beroende att samtliga aktörer har lika mycket att erbjuda. 
En aktör kan ha mer ekonomiska resurser att tillföra än en annan. Ett resursmässigt överläge 
ska dock inte på något sätt och vis användas i syfte att få mer makt än övriga aktörer i 
nätverket, detta då samverkan ska vara frivilligt och då organiseringen inte ska bli hierarkisk 
(Sørensen och Torfing 2007: 10). 

Att aktörerna i ett nätverk är ömsesidigt beroende av varandra lyfter även dilemman gällande 
hur mycket av den egna självständigheten som ska offras åt kollektivets nytta (Hertting 2003: 
79). Å ena sidan arbetar varje enskild aktör för att hela kollektivet ska komma framåt, å andra 
sidan representerar varje aktör sin egna organisation. Med andra ord finns det ett intresse hos 
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gemene aktör att ett resursutbyte sker då det gynnar samarbetet, men på samma gång vill 
aktörerna få största möjliga utbyte för minsta möjliga insats. Samtliga aktörer tjänar på att alla 
bidrar med så stora resurser som möjligt, men utan att själv behöva gör det (Hertting 2003: 
326–327). Vissa aktörer kan därför medvetet välja att inte engagera sig och i största möjliga 
mån bara ”glida med” och låta övriga aktörer sköta arbetet. Aktören kan ses vara en fri- eller 
gratispassagerare som väljer att sitta tyst vid möten, att inte genomföra åtgärder som bestämt 
vid överenskommelse eller låtsas att konsensus råder när konflikter egentligen finns (Hertting 
2003: 32–33, 326–327). 

Den andra parameter som Sørensen och Torfing (2007: 10) lyfter är att aktörerna agerar 
genom att förhandla. Förhandlingarna kan ta olika form, ibland genom tuffa köpslagningar 
och ibland genom lugna diskussioner och överläggningar. Förhandlingar kan exempelvis gälla 
fördelning av resurser, eller att undersöka ett problem och komma överens om en gemensam 
lösning. I grund och botten är förhandlingarna en god tanke som innebär att alla ska komma 
överens kring specifika frågor och problem. Däremot kan det ofta vara svårt att komma fram 
till konsensus (Sørensen och Torfing 2007: 10). En risk är därför att förhandlingarna förblir 
ett evigt projekt, vilket är ett utmärkande drag för nätverksstyrning. Likaså kan förhandlingar 
även resultera i att aktörerna bara nöjer sig med minsta gemensamma nämnare, något samtliga 
kan nöja sig med (Pierre 2009: 50).  

Förhandlingarna tar plats inom ett relativt informellt ramverk, där det till en början inte 
existerar regler och normer för hur samarbetet ska gå till väga. I samband med att aktörer 
interagerar med varandra kommer regler, normer, roller och tillvägagångssätt gradvis växa 
fram och påverka samarbetets form och utveckling. Regler är sällan satta i sten utan kan 
omförhandlas under processens gång (Sørensen och Torfing 2007: 10).  

Som beskrivits tidigare, så sker inte governanceprocesser utan att government på något sätt är 
närvarande. En av de bärande idéerna inom nätverksstyrning är att minska en del av den börda 
som vilar på staten, och istället skapa självstyrande arenor där aktörer kommer samman för att 
lösa offentliga problem. Dessa arenor existerar däremot alltid i skuggan av hierarkin som 
granskar vad som sker inom nätverken. Likaså kan staten influera vad som ska ske, samt sätta 
ramarna för nätverket (Sørensen och Torfing 2007: 10).  

Slutligen är den bärande huvudprincipen inom nätverksstyrningen att producera offentlig 
service. Viktigt att påpeka är dock att utfallet kan variera och resultera i olika lösningar. 
Vanligt förekommande syftar nätverksstyrningsprocesser till att skapa gemensamma värden, 
scenarion eller planer, men likaså kan det vara konkreta beslut som påverka samhället i stort 
(Sørensen och Torfing 2007: 10–11). 

3.3 Operationalisering  

För att kunna använda och analysera de teoretiska utgångspunkterna, governance och 
nätverksstyrning, behövs en operationalisering göras. Nuissl och Heinrichs (2011: 53–55) 
använder sig av fyra olika kategorier för att analysera olika governanceprocesser. De fyra 
kategorierna är: aktörer, relationer, institutionella ramverk och beslutsprocessen. Kortfattat 
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beskrivet förklarar författarna att kategorierna analyserar vilka aktörer som formar en viss 
beslutsprocess, hur relationerna ser ut mellan dessa aktörer, men även vilka regler och normer 
som påverkar processen, och slutligen hur beslutsprocessen yttrar sig gällande bland annat 
insyn och transparens (Nuissl och Heinrichs 2011: 53–55). De fyra kategorierna kommer att 
redovisas mer utförligt under kapitel 4.2.4, Analytiskt ramverk. 

Som beskrivits ovan har Sørensen och Torfing (2007: 9–11) redogjort för nätverksstyrning, 
och därmed en typ av governanceprocess, utifrån fem olika parametrar. Dessa parametrar 
redogör för en likartad bild som Nuissl och Heinrichs (2011) beskriver genom sina kategorier. 
Trots att Sørensen och Torfing (2007) använder sig av fem parametrar, och Nuissl och 
Heinrichs (2011) fyra kategorier, går det att finna samband mellan de olika varianterna och 
därmed även förståelse för varför Nuissl och Heinrichs fyra kategorier är möjliga att nyttja för 
att analysera nätverksstyrningsprocessen.  

Aktörer: 

Då det inte finns lagstadgat krav på vilka aktörer som ska delta i regionala 
planeringsprocesser är det av vikt att i ett första steg analysera vilka aktörer som deltar i 
processen, både de aktörer som närvarande genom hela samarbetet, och de som är deltar 
under viss tid. Som Sørensen och Torfing (2007: 9–11) beskriver i sin första parameter så 
utgörs governanceprocesser av aktörer som väljer att samverka då de inte kan lösa vissa 
problem på egen hand. Men likaså knyter kategorin an till den femte parametern, vad som 
produceras genom samverkan, detta då aktörers intressen och resurser även bör påverka vad 
samverkansprocessen syftar till att producera. Att analysera aktörerna är därmed viktigt för 
denna studiens andra frågeställning - vilka incitament som ligger till grund för aktörernas 
deltagande, men även vilket behov som finns av en regional planering, studiens första 
frågeställning. 

Relationer: 

Nuissl och Heinrichs (2011: 54) andra kategori innebär att studera relationer. Denna kategori 
är av vikt för att kunna analysera studiens tredje frågeställning gällande hur institutionella 
ramverk påverkar samverkansprocessen, då ramverken även kan påverka aktörernas 
relationer. Att studera relationer kan ge en inblick i huruvida koalitioner har bildats och om 
konflikter har uppstått, men även om samverkansprocessen är horisontell eller vertikal. 
Kategorin relationer kopplar an till Sørensen och Torfings (2007: 10) andra, tredje och fjärde 
parameter. Detta då relationerna kan påverkas av att processen befinner sig i en informell 
arena, men som även påverkas av den hierarkiska styrningen. Hur förhandlingarna går till i 
processen kan även visa huruvida samverkan är horisontell eller vertikal.  

Institutionella ramverk: 

Tredje kategorin, institutionella ramverk, hänvisar förenklat till aktörernas uppföranderegler. 
Det finns både formella och informella ramverk (Nuissl och Heinrichs 2011: 54). Även 
Sørensen och Torfings (2007: 10) tredje och fjärde parameter knyter an till institutionella 
ramverk, då de menar att nätverksstyrningen tar plats inom institutionaliserade och informella 
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ramverk där regler och normer växer fram under processens gång. På samma gång påverkas 
det informella ramverket av hierarkin som kan sätta ramarna för nätverket. Att studera 
institutionella ramverk är av vikt för att kunna svara på studiens frågeställning om hur de 
institutionella ramverken påverkar samverkans- och beslutsprocessen. 

Beslutsprocessen: 

Slutligen är Nuissl och Heinrichs (2011: 54–55) fjärde kategori beslutsprocessen. När 
beslutsprocessen analyseras bidrar det med en bild av hur olika intressen balanseras, men 
även hur pass transparent processen är, både för utomstående och de aktivt deltagande 
aktörerna. Även denna kategori bidrar med kunskap om hur samverkans- och 
beslutsprocessen påverkas av institutionella ramverk, men även vilket behov som finns av den 
regionala planeringen utifrån vilka intressen som blir uppmärksammade. Sørensen och 
Torfings (2007) saknar en parameter som enbart berör beslutsprocessen. Däremot finns det 
kopplingar mellan vad Nuissl och Heinrichs (2011: 54–55) beskriver med Sørensen och 
Torfings (2007: 10–11) andra parameter som redogör att aktörerna interagerar genom att 
förhandlar med varandra, deras tredje parameter där aktörerna verkar inom ett informellt 
ramverk, men även deras femte och sista parameter, där processen ska producera offentlig 
service.  

Operationaliseringen visar att governanceprocesser inte är raka processer där den ena 
kategorin följer den andra. Samtliga kategorier samspelar och påverkar kontinuerligt 
varandra, vilket blir tydligt när de fyra kategorierna och de fem parametrarna relateras till 
varandra. Nuissl och Heinrichs (2011: 53–55) fyra kategorier kommer att fungera som 
uppsatsens analytiska ramverk, vilket kommer att diskuteras vidare, men först följer en 
genomgång av uppsatsens forskningsdesign och metoder. 

Kapitelsammanfattning 

Detta kapitel har redogjort för hur den traditionella hierarkiska styrningen har förskjutits till 
andra nivåer och styrformer, vilket vanligtvis beskrivs från government till governance. 
Karaktäristiskt för governanceprocesser är många aktörer, både offentliga och privata, som 
samverkar genom decentraliserade processer. Likaså präglas processen av mjuk reglering, 
flexibilitet, frivillighet, jämlikhet och förtroende. Däremot kritiseras governance för bristande 
insyn, att jämlikhet inte uppnås och begränsat ansvarsutkrävande.  

Det finns olika former av governance, där nätverksstyrningen är en avsmalnad och mer 
definierad variant. Huvuddragen för nätverksstyrningen är att ömsesidigt beroende aktörer 
väljer att samverka. Aktörerna interagerar genom att förhandla inom en informell arena som 
till en början saknar normer, roller och regler. Processen sker i skuggan av hierarkin, som kan 
påverka processen genom att sätta ramarna för nätverket. Målet är att producera någon form 
av offentlig service. Inom nätverksstyrningen finns det olika typer av beroenden, dessa kan 
däremot skilja sig från vilka intressen aktörerna har av att delta i processen.  

För att operationalisera de teoretiska utgångspunkterna används fyra olika kategorier i form 
av aktörer, relationer, institutionella ramverk och beslutsprocessen. Dessa kategorier fångar 
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upp bredden i governanceprocesser och nätverksstyrningen men knyter även an till studiens 
frågeställningar.  
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4. Forskningsdesign, metoder och analytiskt ramverk 
Uppsatsens forskningsdesign är en fallstudie. För att samla in material har semistrukturerade 
intervjuer samt dokumentstudier genomförts. För att bearbeta materialet har även en 
kvalitativ innehållsanalys genomförts. Ett analytiskt ramverk har tagits fram för att koppla 
samman metoderna med uppsatsen teoretiska utgångspunkter.  

 
4.1 Fallstudie 

Uppsatsen grundar sig på en fallstudie. En fallstudie är en forskningsdesign som syftar till att 
på ett djupgående sätt undersöka en, eller några få, förekomster av ett fenomen för att kunna 
redogöra kring erfarenheter, förhållanden eller händelser som är kopplade till ett specifikt fall. 
Det som därmed utmärker fallstudien är dess fokus på en enda undersökningsenhet, och inte 
ett brett spektrum. Fokus ligger snarare på studiens djup än dess bredd (Denscombe 2009: 59–
60, 62). En fallstudie är ett bra val av forskningsdesign när frågor om ”hur” och ”varför” ställs 
då det går att undersöka händelser i ett konkret sammanhang (Yin 2007: 17). Då denna studie 
syftar till att granska varför kommuner och regioner väljer att samverka, men även hur 
behovet av en regional planering ser ut, och hur institutionella ramverk påverkar samverkans- 
och beslutsprocessen, ses fallstudie som en lämplig forskningsdesign. 

Det finns två olika typer av fallstudier; enfallsstudie och flerfallstudie, vilka kortfattat innebär 
att antingen ett fall eller flera fall studeras, något som forskaren själv måste välja utifrån sina 
forskningsfrågor (Yin 2007: 61). I denna uppsats har en enfallsstudie valts, då fallet Region 
Kronoberg har studeras. Då studien är en enfallsstudie innebär det att fallet som ska 
analyseras ska falla in under någon av följande kategorier: kritiskt, extremt/unikt, 
representativt, uppdagande/avslöjande eller longitudinell (Yin 2007: 61–63).  

Fallstudien är en givande forskningsdesign när studien helt, eller delvis, går ut på att förstå 
komplicerade sociala företeelser. Det blir möjligt att få kunskaper kring processer och 
relationer, och varför dessa yttrar sig på sitt specifika sätt, varför fallstudie ses vara lämplig 
för denna studie (Yin 2007: 18). Fallstudier kan yttra sig på olika vis, de vara kan vara såväl 
utforskande, och beskrivande som förklarande (Yin 2007: 19). En fallstudie gör det enklare att 
gå in på djupet och belysa saker som inte varit möjliga att upptäcka vid en mer ytlig och 
generell undersökning. Vid djupdykning av ett fall blir det möjligt att reda ut komplexiteten i 
en situation, men även förstå hur olika företeelser hänger samman och varför. Det blir möjligt 
för forskaren att se såväl helheten som hur olika delar kontinuerligt påverkar varandra 
(Denscombe 2009: 60).  

En av fallstudiens största styrkor är möjligheten att använda fler olika typer av metoder, 
exempelvis dokument, artefakter, intervjuer, och observationer. Till skillnad från andra 
forskningsdesigner ger fallstudien därmed möjlighet till att exempelvis granska dokument 
men även personerna som varit med under framtagandet av dessa (Yin 2007: 25). Fallstudien 
stödjer även användandet av flera datakällor (Denscombe 2009: 71). 
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Fallstudien koncentreras inte till att beskriva ett resultat, utan snarare beskriva hur resultatet 
har uppstått. En fallstudie tenderar att producera mjuk data, med andra ord fokuserar studien 
på processer och ger inga mätbara resultat då designen bygger på kvalitativa data och 
tolkande metoder snarare än kvantitativa data och statistik. Många forskare menar därför att 
fallstudier tenderar vara alltför deskriptiva i sina förklaringar av olika situationer (Denscombe 
2009: 72).  

Ytterligare kritik som ofta riktas mot fallstudier berör möjligheten till att kunna generalisera 
utifrån enbart ett fall. Många forskare menar att en studie inte är tillräckligt för att kunna 
generalisera, och den forskare som använder sig av fallstudie måste därför noga visa i vilken 
utsträckning som fallet har liknelser med andra fall eller på vilket sätt som det går att finna 
kontraster (Denscombe 2009: 72). Det finns dock även de som menar att det är fullt möjligt 
att generalisera resultaten från en fallstudie. Huruvida det är möjligt att generalisera utifrån ett 
enstaka fall beror på fallet och hur det har valts ut (Flyvbjerg 2006: 2, 8). Flyvbjerg (2006: 11) 
beskriver även att fallstudie är ett utmärkt val för att generalisera genom falsifikation. Som 
beskrivits innan, kan en fallstudie gå in på djupet på ett fenomen och påvisa vad som finns 
under ytan, vilket inte alltid syns vid första anblick. Likaså menar även vissa forskare att 
fallstudier inte alltid genomförs i syfte att kunna generalisera (Bryman 2011: 79), vilket 
beskrivs nedan när olika typer av fall presenteras.  

Val av fall 

När forskaren väljer fall kan det vara bra att ha i åtanke att vissa distinktioner görs mellan 
olika typer av fall. Ett fall kan exempelvis representera något extremt eller unikt av sitt slag. 
Det representativa eller typiska fallet kan istället väljas för att det möjligen kan exemplifiera 
en mer generell kategori och kan därmed passa in i den kontext som forskaren är ute efter att 
studera. Det typiska fallet kan vara användbart när viktiga sociala processer ska studeras 
(Bryman 2011: 77–78).  

Vid val av fall är det viktigt att någon form av urvalsprocess sker för att se vilket fall som 
passar bäst för den planerade studien. Det finns vanligen många olika fall att välja mellan, 
vilket innebär att forskaren måste sålla bland de tänkbara kandidaterna tills det att enbart ett 
lämpligt fall finns kvar (eller flera fall om flerfallstudie används). Valet av fall får med andra 
ord inte genomföras slumpmässigt (Denscombe 2009: 63). Urvalet kan gå till på olika sätt. 
Det kan vara nödvändigt att samla in information om vart och ett av alternativen, men 
samtidigt är det viktigt att undvika att samla in så pass mycket information att det i sig blir en 
mindre studie. Det är därför nödvändigt att sätta upp kriterier som de olika fallen måste 
uppfylla för att komma vidare i urvalsprocessen och ta ställning till vilket fall som passar 
studien bäst (Yin 2007: 104).  

Bryman (2011: 77–78) beskriver hur det kan finnas olika typer av fall. Bryman (2011: 77) tar 
upp det kritiska/unika fallet som representerar något som sticker ut från mängden. Ett fall kan 
även vara representativt/typiskt, eller som Bryman (2011: 77) benämner det exemplifierande. 
Det exemplifierande fallet syftar till att påvisa omständigheter som en vanlig situation 
uppfattar. Fallet väljs ofta utifrån att det exemplifierar en generell kategori eller för att fallet 
passar in i den kontext för forskningsfrågorna som studien ska ge svar på. Ytterligare en 
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anledning till att välja exemplifierande fall är för att dessa fall gör det möjligt att studera 
sociala processer. Ett fall kan även vara avslöjande och kan sålunda möjliggöra för forskaren 
att observera ett fenomen i syfte att få fram svar om fenomen som tidigare inte varit möjlig att 
läsa om inom vetenskapliga studier (Bryman 2011: 78). Bryman (2011: 78) nämner att många 
fall innehåller kombinationer av de delar som nyss beskrivits och behöver därför inte tillhöra 
enbart en kategori.  

Då studien i denna uppsats syftar till att undersöka vilka vinster som finns med att samverka 
på regional nivå blev det självklara valet att studera en region, i detta fall Region Kronoberg. 
Ett kriterium som sattes upp inför valet av fall var att regionen skulle vara relativt ny. 1 
januari 2015 var det flera landsting i Sverige som tillsammans med kommunerna bildade en 
region med syfte att arbeta med regionala utvecklingsfrågor, varav Region Kronoberg var en 
av dessa. Tidigare hanterades de regionala frågorna av landstinget, samt genom ett 
regionförbund som hette Regionförbundet södra Småland. Anledningen till att en nyare region 
ansågs vara önskvärd för studien berodde på att samarbetsparterna då möjligen ännu inte 
kommit fram till fasta samverkansformer. En region som redan funnits under en längre tid kan 
ha etablerat former för hur det regionala samarbetet ska ta form, vilka regler som finns, hur 
aktörerna ska koordinera sig och hur beslut ska fattas. En ny region arbetar möjligtvis 
fortfarande med att upprätta dessa samverkansformer, vilket kan synliggöra varför de 
inblandade aktörerna har valt att delta och vad de hoppas kunna få ut av samarbetet.  

Region Kronoberg består av åtta kommuner; Växjö, Uppvidinge, Lessebo, Markaryd, 
Älmhult, Ljungby, Tingsryd och Alvesta (Länsstyrelsen Kronoberg 2015). Kommunerna 
varierar i befolkningsantal, där det i Växjö, den största kommunen, bor 91 000 människor 
(SCB 2017), medan det i Lessebo kommun enbart bor 8800 personer (SCB 2017). Det 
varierade invånarantalet möjliggör att studera regional planering utifrån kommuner med olika 
förutsättningar. Vad som kan ses som speciellt med Region Kronoberg är att samtliga 
kommuner även gränsar till ett annat län. I övrigt påvisar fallet Region Kronoberg inte att det 
är ett fall som är extremt eller unikt av sitt slag. Även om syftet med uppsatsen inte är att 
generalisera i det stora hela så är Region Kronoberg ett fall som kan vara exemplifierande, 
som beskrivits enligt Bryman (2011:78) ovan och representera en generell kategori för hur 
utvecklingen av det regionala arbetet ser ut.   

Korrespondens mellan teori och metod 

De insamlingsmetoder som valts ut för att besvara studiens frågeställningar är 
semistrukturerade intervjuer och dokumentstudie. Denscombe (2009: 64) beskriver vikten av 
att studiens metoder kopplar an till forskarens praktiska eller teoretiska undersökningsfrågor, 
vilket även beaktats vid denna studie.  

Governance används för att beskriva en typ av samhällsstyrning där en förskjutning från 
staten till andra organisationer har skett. Region Kronoberg befinner sig i denna kontext då 
det är en informell samverkansform mellan region och kommuner. Governance kan visa hur 
styrformen skiljer sig från government, vilka intressen som får plats, varför aktörer väljer att 
samarbeta men även om det finns en problembild kring insyn och transparens.  
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Nätverksstyrning är ett perspektiv som bland annat diskuterar varför aktörer väljer att 
samverka, vilka deras intressen är, hur de interagerar med varandra och hur roller och 
positioner förändras över tid. För att kunna förstå dessa aspekter är det av stor vikt att prata 
med de personer som har närvarat vid processen för att kunna redogöra för deras intresse av 
en regional planering, hur aktörerna har interagerat med varandra, och vilka roller respektive 
aktör har haft, varför semistrukturerade intervjuer har valts som metod. På samma gång är det 
av intresse att se hur informell samverkan yttrar sig i kommunala och regionala dokument, 
varpå dokumentstudien blir aktuell. Dokumenten som granskas kan även ge svar på möjliga 
incitament som ligger till grund för aktörers deltagande, men även vilket behov som beskrivs 
finnas av en regional planering.   

Att bara analysera utifrån governance ses vara komplicerat på grund av begreppets bredd och 
vida betydelse. Både nätverksstyrningen och studiens operationalisering är därmed till för att 
ytterligare definiera vad governance kan innebära. Nuissl och Heinrichs fyra kategorier ger en 
bild av aktörers intressen, hur de samspelar men även hur institutionella ramverk påverkar 
samverkans- och beslutsprocessen.  

4.2 Metod 

Fallstudien möjliggör användandet av flera olika metoder, vilket kallas för triangulering. 
Trianguleringen innebär att forskaren kan få ett bredare spektrum kring fallet som undersöks 
genom att använda olika metoder. Flera metoder ökar även träffsäkerheten och samsynen, 
vilket bidrar med ett mer övertygande resultat. De olika källorna kan styrka varandra (Yin 
2007: 126). Däremot innebär även trianguleringen mer arbete för forskaren som måste 
behärska flera olika metoder. Har forskaren inte tillräckligt goda kunskaper om de olika 
metoderna kan det stjälpa istället för att hjälpa. Fler metoder behöver därmed inte innebära 
bättre resultat än om enbart en metod hade nyttjats (Yin 2007: 128).  

I denna uppsats har metoderna semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier använts. De 
båda metoderna beskrivs nedan. Därefter följer en beskrivning av hur den insamlade datan har 
analyserats.  

4.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
I fallstudier som fokuserar på en specifik situation, person eller institution används ofta 
intervjuer som metod (Kvale och Brinkmann 2014: 160). Intervjuer är en välanvänd metod 
och innebär kortfattat en konversation med tydligt syfte (Kvale och Brinkmann 2009: 3). 
Intervjuer kan vara såväl kvantitativa som kvalitativa. Den kvantitativa intervjun är ofta väl 
strukturerad där fokus ligger på forskaren och dennes intressen. Forskaren har ofta tydliga 
frågeställningar som hen vill ha svar på. Den kvalitativa intervjun, å andra sidan, syftar till att 
förstå världen utifrån subjektets syn för att få en djupare förståelse kring deras känslor, 
uppfattningar och upplevelser. Det är intervjupersonen som är i fokus (Bryman 2011: 413, 
Trost 2010: 32; Denscombe 2009: 233).  

Kvalitativa intervjuer kan struktureras på olika vis. Semistrukturerade intervjuer innebär att 
forskaren har en intervjuguide med olika ämnen och teman som ska beröras under intervjun. 
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Forskaren använder sig av mer generella, öppna frågeformuleringar som innebär att intervjun 
kan röra sig i olika riktningar, beroende på vad den intervjuade anser vara relevant att 
diskutera och därmed väljer att ta upp under varje fråga eller tema. I den kvalitativa intervjun 
har forskaren möjlighet till att avvika från sin intervjuguide i ganska stor utsträckning, 
ordningsföljden kan ändras under intervjuns gång. Likaså är det fullt möjligt för forskaren att 
ställa nya frågor som inte står med i guiden för att fortsätta en diskussion kring ett ämne som 
nämnts av intervjupersonen. Semistrukturerade intervjuer tenderar vara flexibla och kan se 
olika ut från gång till gång även om samma intervjuguide används vid varje tillfälle. I den 
semistrukturerade intervjun är forskaren ute efter detaljerade och fylliga svar, varför det är 
viktigt att öppna frågor ställs där intervjupersonen har möjlighet att utveckla sina svar 
(Bryman 2011: 413, 419).  

Semistrukturerade intervjuer ses som en god metod i denna studie då fokus ligger på att hitta 
de underliggande motiven till varför regioner och kommuner väljer att samverka, men även 
hur samarbetet upplevs. För att kunna undersöka hur aktörer själva upplever och erfar den 
regionala planeringen ses intervjuer det mest lämpade alternativet till metod.  

Intervjuerna i denna studie har genomförts över telefon. Telefonintervjuer har både sina för- 
och nackdelar. För forskaren görs en tids- och kostnadsbesparing när hen inte behöver resa till 
intervjupersonen. Det kan ibland vara lättare för intervjupersonen att svara på känsliga frågor 
när intervjun förs över telefon än om forskaren sitter i samma rum (Bryman 2011: 432). 
Däremot är det lättare för intervjupersonen att avsluta konversationen över telefon än vad det 
är om personerna sitter ansikte mot ansikte. Likaså kommer forskaren inte kunna ta del av 
vissa viktiga aspekter av intervjun, så som intervjupersonens kroppsspråk, vilket medför att 
forskaren exempelvis inte kan se hur den intervjuade reagerar på frågorna när dessa ställs 
(Bryman 2011: 432–433). Semistrukturerade telefonintervjuer valdes att genomföras för att 
spara in tid och kostnader, men även för att underlätta för intervjupersonerna att välja tidpunkt 
för intervjun. Sammanlagt intervjuades fem personer, däremot var en intervju gruppintervju 
där två personer närvarade samtidigt. Gruppintervjun var i det fallet den enklaste lösningen på 
grund av intervjupersonernas hektiska scheman.  

Vid genomförandet av intervjuerna har ljudupptagningar genomförts. När intervju används 
som metod är inspelning av samtalet så gott som obligatoriskt. Forskaren är intresserad av 
både vad som sägs men även hur det sägs. En inspelning gör det möjligt att märka ord som 
betonas extra och som därmed är viktiga för intervjupersonen, något som är svårt att komma 
ihåg om enbart minnesanteckningar används. Ska forskaren föra anteckningar samtidigt som 
hen ska vara uppmärksam på vad som sägs, är det lätt att hen blir distraherad och missar 
frågor som skulle vara intressanta att utveckla vidare. Däremot innebär även inspelade 
intervjuer ett gediget efterarbete för forskaren då varje inspelning ska transkriberas, något som 
är tidskrävande och ofta resulterar i stora mängder text (Bryman 2011: 428). Negativt med 
ljudupptagningar är att personer som ska intervjuas ibland påverkas av det faktum att deras 
ord spelas in, vilket kan påverka hur de väljer att uttrycka sig (Bryman 2011: 428). Då 
intervjuerna genomfördes över telefon och det då inte fanns ett synligt instrument som 
fångade upp ljudet, har intervjupersonerna förhoppningsvis inte påverkats av det faktum att 
deras ord har spelats in.  
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Under transkriberingsprocessen har telefonintervjuns fallgropar till viss del blivit tydliga. En 
av telefonintervjuerna bröts upprepade gånger på grund av dålig telefonmottagning och vid 
upprepade gånger var det omöjligt att höra vad intervjupersonen sade. Under transkriberingen 
var det sålunda information som försvann på grund av den dåliga telefonmottagningen. Likaså 
var ljudinspelningen från en intervju av dålig kvalitet vilket blev tydligt när det inspelade 
materialet skulle transkriberas, varpå det inte alltid var möjligt att höra intervjupersonens svar 
på de ställda frågorna. Dessa komplikationer har därmed minskat datamaterialet och viss 
information har gått till spillo. I dessa fall har det varit viktigt att kunna komplettera med 
anteckningar som förts under intervjuerna för att kunna komma ihåg vissa saker som har sagts 
men som sedan försvunnit i ljudinspelningen.  

Vid intervjuer är det viktigt att forskaren ser till materialets validitet, talar informanten 
sanning? Idéen om validitet härstammar främst från kvantitativa studier och handlar i mångt 
och mycket om att mäta fenomen. Vid kvalitativa studier blir det något märkligt att mäta när 
syftet är att på ett djupgående sätt få reda på den intervjuades känslor, uppfattningar och 
erfarenheter kring ett specifikt ämne då detta inte är mätbart. Likaså är det svårt att undersöka 
om informanten talar sanning när dennes upplevelser är i fokus (Trost 2010: 132–133; 
Denscombe 2009: 265). Det är ändock viktigt att forskaren bedömer trovärdigheten i det som 
sägs samt uppmärksamma tonfall hos intervjupersonen för att resultatet ska bli adekvat (Trost 
2010: 133). Ett sätt att bekräfta information hämtad från intervjun är genom att jämföra den 
med andra datakällor (Denscombe 2009: 266), vilket i detta fall till viss del har gjorts genom 
dokumentstudien.  

Forskningsetiska principer 

Viktigt för forskare är att vara etiska i sitt arbete, såväl vid insamling av data, under analysen 
och vid publicering. Denscombe (2009: 193) beskriver att vara etisk i sin forskning innebär att 
respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, undvika att deltagarna lider någon skada 
genom att medverka, samt att arbeta på ett ärligt sätt och respektera deltagarnas integritet. Av 
moraliska skäl ska deltagarna skyddas från att forskaren använder alla möjliga medel för att få 
djupare förståelse och kunskap kring ett ämne. Enligt Bryman (2011: 438) kan det finns en 
hierarkisk maktnivå mellan intervjuaren och intervjupersoner vilket kan medföra att 
intervjupersonen finner sig i en underordnad position, men även känner sig utlämnad då de 
kvalitativa intervjuerna syftar till att studera ett fenomen utifrån intervjupersonens synsätt. 
Även Denscombe (2009: 193) förklarar att en anledning till varför etiska principer ska 
tillämpas beror på att forskaren inte ska ses ha en privilegierad position i samhället som 
rättfärdigar att forskaren nyttjar information som ges av deltagare på ett kritiskt sätt.  

I denna uppsats har Denscombes tre etiska principer använts. Principerna innebär att 
deltagarnas intressen ska skyddas. De deltagande ska inte ha en sämre tillvaro efter studien än 
vad de hade innan på grund av sin medverkan. Andra principen innebär att forskaren ska vara 
ärlig och arbeta öppet i sin forskning. Slutligen måste deltagandet i forskningen vara helt 
frivilligt (Denscombe 2009: 195–197). För att följa de etiska principerna kontaktades samtliga 
intervjupersoner via mail där undersökningens syfte förklarades för att samtliga personer 
skulle kunna avgöra om de vill delta eller inte. Några dagar inför intervjun skickades de 
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frågor och teman som skulle behandlas under intervjun till intervjupersonen. Detta ger 
personen en bild av vad som kommer att undersökas och hen har även möjlighet till att 
förbereda sina svar. Inför intervjun har informanterna meddelats möjligheten till att vara 
avpersonifierade. Att vara avpersonifierad innebär att intervjupersonernas namn inte kommer 
att nämnas i uppsatsen, istället kommer varje person att refereras som ”IP 1”, ”IP 2” och så 
vidare. Innan varje intervju påbörjades blev intervjupersonerna tillfrågade om de godkände att 
intervjun spelades in. Efter genomförandet av intervjun har materialet transkriberats till en 
text. Transkriberingen har skickats för godkännande till de personer som så har önskat. Likaså 
har citeringar av informanterna skickats för godkännande till de som har velat. En citering 
önskades i efterhand att förtydligas, vilket godkändes då det inte ändrade citatets syfte eller 
innebörd.  

Urval av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner har inte varit ett slumpmässigt urval, utan har varit målinriktat där 
personerna har valts utifrån studiens syfte (Bryman 2011: 434). Då syftet är att studera varför 
såväl regionen som kommuner väljer att samverka på regional nivå och hur samarbetet gått 
tillväga har det varit viktigt att intervjua personer som aktivt deltagit i det regionala arbetet, i 
form av planerare och samordnare. Det är personerna som aktivt deltagit i processen som kan 
redogöra för aktörer, relationer, institutionella ramverk och beslutsprocessen. Då studien 
genomförts under en något snäv tidsram var ett urval tvunget att genomföras bland vilka 
kommuner som skulle intervjuas. Ett val gjordes därför utifrån kommunernas storlek med 
syfte att intervju representanter från de små och mellanstora kommunerna. De kommuner som 
har intervjuats är Markaryds kommun, Lessebo kommun och Alvesta kommun. Valet har 
dock påverkats av vilka kommuner som har varit villiga att ställt upp på intervju. Exempelvis 
hade det varit att föredra att även en stor kommun intervjuades, i detta fall Växjö kommun, 
men detta var ej möjligt på grund av att ingen hade tid att ställa upp på intervju inom studiens 
tidsram. Likaså hade det varit fördelaktigt att intervjua fler än tre kommuner, men detta 
begränsades på grund av kommunernas möjlighet till att ställa upp på intervju. Anledningen 
till varför kommunerna skulle vara av varierande storlek berodde på möjligheten att 
undersöka om behovet av den regionala planeringen varierar mellan kommunerna, men likaså 
undersöka huruvida kommunernas intressen får lika mycket gehör oberoende på om 
kommunen kvalificeras som liten eller stor. Utöver intervjupersoner från dessa tre kommuner 
har även två tjänstemän från Region Kronoberg intervjuats.  

4.2.2 Dokumentstudie 
Genom att utföra en dokumentstudie går det att, till skillnad från intervjuer, granska vad som 
skrivits om ett specifikt ämne. Det finns en stor variation av dokument som går att studera, 
Bryman (2011: 487) lyfter exempelvis officiella dokument från statliga myndigheter och 
organisationer, men även virtuella dokument i form av hemsidor. 

En vanligt förekommande svårighet vid dokumentstudier är processen att söka efter relevanta 
dokument ofta upplevs frustrerande och långvarig. Likaså kan forskaren behöva lägga ned 
mycket möda på att analysera dokumenten (Bryman 2011: 487). I denna studie har sökandet 
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efter dokument varit en enkel process då lämpliga dokument varit lättillgängliga på 
kommunerna och regionens hemsidor.  

Det är även viktigt för forskaren att vara medveten om att dokumenten inte behöver återge en 
korrekt bild av verkligen, varpå forskaren bör vara försiktig med hur texten används (Yin 
2007: 113). Något som diskuteras när det gäller dokument är just vilken verklighet som 
dokumenten speglar och vilken status de har. Det är viktigt att tänka på i vilken kontext 
dokumenten är skapade. Är ett dokument skapat med vissheten om att utomstående aktörer 
ska läsa vad som skrivits, kan texten förmedla ett intryck som uppfattas på ett särskilt vis, och 
behöver därav inte spegla den sanna verkligheten (Bryman 2011: 501).  

Vid inhämtning av dokument finns det fyra distinktioner som är viktiga att ha i åtanke när 
data väljs ut för att styrka dess validitet. De fyra grundläggande kriterierna är autenticitet, 
trovärdighet, dess representativitet, och innebörd. De fyra kriterierna används för att granska 
om dokumenten är äkta, i vilket syfte som dokumenten har skrivits samt vem som är 
författaren, om dokumenten är typiska för sitt slag, och slutligen om innebörden är tydlig utan 
svårfångade koder (Denscombe 2009: 301–302; Bryman 2011: 489). Samtliga dokument som 
analyserats i denna uppsats anses uppfylla de fyra distinktionerna.  

Dokumentstudie anses vara en lämplig metod för studien för att undersöka hur regionen och 
kommuner uttrycker sin syn på den regionala planeringen i text. Intervjuerna och 
dokumentstudien är tänkta att komplettera varandra, då dokumentstudien fokuserar på det 
som uttryckligen skrivs om regional planering och samverkan, medan intervjuerna ämnar till 
att studera de underliggande, och mer personliga, synerna på samverkan. Vad som även 
skiljer intervjuerna från dokumentstudien, är att de dokument som granskas är naturligt 
förekommande data (Silverman 2006: 379, 403). Oavsett om denna studie hade genomförts 
eller ej, så hade de kommunala och regionala dokumenten fortfarande existerat. Dokumenten 
är sålunda inte framtagna för den specifika studien. Intervjuerna, å andra sidan, representerar 
en datakälla som enbart ger sig i uttryck på grund av att studien och intervjuerna genomförts 
och är därmed inte naturligt förekommande. De båda typerna av data kompletterar därmed 
varandra på ett bra sätt genom att den ena är naturligt förekommande och den andra inte.  

Urval av dokument 

Som beskrivits ovan refererar dokument till många olika typer av källor. I denna studie har 
enbart offentliga dokument från kommuner och regioner studerats, i form av kommunala 
översiktsplaner, samrådshandlingar och regionala strategidokument. De kommunala 
översiktsplanerna samt regionala dokumenten ansågs som mest lämpade att studera, då dessa 
dokument är av strategisk karaktär och bör behandla regional planering i viss omfattning. Då 
samtliga texter är framtagna av Region Kronoberg och kommunerna som ingår i regionen, ses 
dokumenten vara autentiska, det finns en trovärdighet i det som skrivits. Däremot finns det 
alltid en risk, för såväl de kommunala dokumenten som de regionala, att de förskönas och 
beskriver en bild av kommunen/regionen som ska agera reklam utåt och marknadsföra 
kommunen/regionen.   
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Trots att intervjuer enbart genomförts med tre av regionens åtta kommuner, så har samtliga 
åtta kommuners översiktsplaner studerats. Detta för att få en så bred bild som möjligt av hur 
synen på den regionala planeringen uttrycks i text. Samtliga översiktsplaner har kunnat bidra 
med relevant information, men mängden relevant information har varierat kraftigt mellan de 
olika översiktsplanerna. 

De dokument som har studerats är Nulägesanalys RUS (Regionförbundet Södra Småland 
2014), Gröna Kronoberg 2025 (Regionförbundet Södra Småland 2015), Tingsryds kommun 
Översiktsplan (Tingsryds kommun 2007), Översiktsplan 2016 samrådshandling (Tingsryds 
kommun 2016), Översiktsplan för Alvesta kommun (Alvesta kommun 2008), Översiktsplan 
för Ljungby kommun (Ljungby kommun 2006), Markaryds kommun Översiktsplan 2010 
(Markaryds kommun 2010), Översiktsplan Älmhults kommun (Älmhults kommun 2016a), 
Samrådsredogörelse Översiktsplan för Älmhults kommun (Älmhults kommun 2016b), 
Översiktsplan Växjö kommun, del Hela kommunen (Växjö kommun 2005), 
Samrådsredogörelse tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Växjö stad (Växjö 
kommun 2011), Uppvidinge kommun Översiktsplan 2011-2016 (Uppvidinge kommun 2011), 
och slutligen Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 (Lessebo kommun 2010).   

4.2.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Efter att data har samlats in är nästa steg för forskaren att analysera och tolka materialet. 
Denscombe (2009: 367–368) beskriver fyra principer som analysen av kvalitativa data 
grundar sig på. Den första principen bygger på att de slutsatser och analyser som studien 
resulterar i ska grunda sig i de belägg som samlats in. Andra principen innebär att innebörden 
av data inte på något sätt är självklar eller ”kan tala för sig själv”. Forskaren måste därför 
noggrant läsa all data och sedan göra en tolkning av denna. Tredje principen inbegriper att 
forskaren ska undvika att tillföra obefogade fördomar i analysen. Fjärde och sista principen 
innebär att analysen av data ska bestå av en repetitiv process, vilket innebär att forskaren 
ständigt ska röra sig fram och tillbaka i jämförelsen av den empiriska data med begrepp, 
kategorier och koder som används för att genomföra analysen. Forskaren ska utveckla teorier, 
hypoteser eller begrepp utifrån insamlade data.  

För att analysera och tolka den insamlade data från intervjuerna och dokumentstudien har en 
kvalitativ innehållsanalys genomförts. Innehållsanalys används främst vid kvantitativa studier 
exempelvis genom att räkna hur ofta ett ord, eller specifika företeelser nämns i en text. Den 
kvalitativa innehållsanalysen syftar däremot till att undersöka bakomliggande teman i de 
texter som studeras (Bryman 2011: 506). Innehållsanalyser kan genomföras på vilken text 
som helst, såväl reklam och läroböcker som turistbroschyrer. Vanligast att undersöka, inom 
samhällsvetenskapen, är innebörden av en text. Innehållsanalysen är användbar när syftet är 
att jämföra olika texter framtagna vid olika tidpunkter, eller när forskaren vill undersöka om 
det finns mönster i större mängder text (Bergström och Boréus 2012: 50–51). Även om 
innehållsanalysen analyserar det som explicits uttryck så är analysen även till för att 
undersöka det som inte är fullt utsagt, forskaren läser mellan raderna. Detta innebär dock inte 
att forskaren får styra resultatet utifrån egna preferenser (Bergström och Boréus 2012: 51). En 
problematik som uppmärksammats för den kvalitativa innehållsanalysen är risken för att ett 
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stycke lyfts ur sin kontext då delar av det som sagts kan då gå förlorat och få en ny innebörd i 
studien (Bryman 2011: 526).  

Forskarens ”jag” vid tolkning av data 

Att vara objektiv kan vara svårt vid kvalitativa analyser, än om det är önskvärt. Oavsett vad 
som analyseras så kommer forskaren behöva göra en egen tolkning. Forskarens identitet och 
värderingar är därmed inte möjliga att helt eliminera från analysprocessen, vad brukar kallas 
för forskarens ”jag”. Detta ”jag” går däremot att hantera på olika sätt. Å ena sidan kan 
forskaren se sig själv som en sammanflätad del av forskningen, men som ändå kan agera 
opartisk så arbetet inte influeras av personliga fördomar. Å andra sidan kan forskarens 
preferenser, personliga erfarenheter och sociala bakgrund ses som viktiga för analysen då 
dessa format forskningen (Denscombe 2009: 384). Oberoende hur forskaren väljer att hantera 
sina egna preferenser i analysen är det viktigt att forskaren går in i studien med ett öppet 
sinne, annars kan arbetet ses ha bristande objektivitet (Denscombe 2009: 385). Vid 
genomförandet av denna analys har jag som forskare varit uppmärksam på mitt ”jag”, och har 
därmed valt se mig själv som en sammanflätad del av forskningen men med möjlighet att 
agera opartiskt så att analysen inte influerats av mina egna personliga fördomar.  

4.2.4 Analytiskt ramverk 
För att kunna genomföra en kvalitativ innehållsanalys behöver forskaren bestämma hur data 
ska analyseras, vanligt är att kodifiera materialet utifrån vissa kategorier (Bergström Boréus 
2012: 54). För att knyta samman de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen med metoderna 
har ett analytiskt ramverk därför tagits fram. Det analytiska ramverket utgår från Nuissl och 
Heinrichs (2011) fyra kategorier: Aktörer, Relationer, Institutionella ramverk och 
Beslutsprocessen (Nuissl och Heinrichs 2011: 53–54). Det analytiska ramverket används för 
att kunna studera hur governance och nätverksstyrningen yttrar sig i det regionala arbetet 
genom att bryta ned processen. Begreppen governance och nätverksstyrning kommer med stor 
sannolikhet inte att nämnas i dokumenten som studeras, varför en kategorisering som kan 
identifiera fenomen som uppstår inom governance och nätverksstyrning är av vikt.  

Aktörer kommer att studeras för att få en inblick i vilka aktörer som har, samt inte har, varit 
involverade under processens gång, men även deras intressen. Vidare kommer aktörernas 
relationer studeras för att se hur de koordinerar sig, om konflikter och koalitioner har uppstått. 
De institutionella ramverken kan vara såväl informella som formella och kan påverka hur 
aktörer väljer att uppföra sig och vilka regler som följs. Både informella och formella 
institutioner kommer att studeras då de kommunala och regionala verksamheterna befinner sig 
inom olika ramverk. Slutligen kommer beslutsprocessen att analyseras för att se om alla 
aktörers intressen får lika hänsyn, eller om några intressen väger tyngre än andra. Likaså kan 
beslutsprocessen visa hur pass transparent processen är. Trots att ramverket består av fyra 
olika kategorier så ska dessa inte ses som fyra separata analysparametrar, utan samtliga 
kategorier hänger samman.  

Den kvalitativa innehållsanalysen har utförts genom att placera citat från de semistrukturerade 
intervjuerna och dokumentstudierna under de fyra kategorier som det analytiska ramverket 
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utgörs av. Citaten har tolkats och analyserats i syfte att bestämma vilken kategori varje citat 
ska tillhöra, då den insamlade data sällan explicit nämner aktörer, relationer, institutionella 
ramverk och beslutsprocessen. I teorin är det möjligt att separera de fyra kategorierna, men i 
praktiken är detta svårare på grund av att de är flytande och går in i varandra. Den ena 
kategorin påverkar konstant den andre och tvärtom. Denna problematik blev tydlig när citaten 
skulle fördelas, då det stundvis var svårt att placera ett citat under enbart en kategori. Under 
analysens gång framkom det därmed att konflikterna, som ska diskuteras under kategorin 
relationer, i många fall grundade sig på de institutionella ramverken, varpå dessa två 
kategorier slagits samman i analysen. Uppsatsens analys är därför uppdelad utifrån (1) 
Aktörer, (2) Relationer och Institutionella ramverk och (3) Beslutsprocessen.  

Aktörer: 

Vid analys av governanceprocesser är det viktigt att analysera vilka aktörer som deltar, samt 
inte deltar, i processen. I samband med att aktörer identifieras är det även viktigt att granska 
vilka intressen de har, vilka maktresurser och ekonomiska medel de besitter, men likaså deras 
sociala kapital och kunskaper. Att på en djupare nivå granska aktörerna är inget lätt arbete, 
särskilt inte då aktörerna allt som oftast representerar en organisation (Nuissl och Heinrichs 
2011: 53). I denna uppsats var det viktigt att analysera vilka aktörerna var för att kunna få en 
bild av deras intressen och incitament till att delta i planeringen. 

För att studera aktörer kommer följande uppgifter att sökas efter i empirin: vilka aktörer som 
deltar respektive inte deltar, vilka intressen aktörerna har och vilka resurser aktörerna besitter. 

Relationer:  

Att undersöka relationerna mellan aktörerna ger en tydlig, och viktig, bild av processens 
riktning. Vid inblick av relationerna mellan aktörerna blir det tydligt om koalitioner har 
bildats, eller om motsatta intressen har lett till konflikter. Aktörerna kan organisera sig på 
olika sätt, och det är ofta dessa som påverkar hur relationerna utvecklas. Samspelet kan ske 
vertikalt via olika verksamhetsområden, genom marknadsbaserade avtal, såväl oskrivna som 
skriva, och genom horisontella nätverk (Nuissl och Heinrichs 2011: 54). Att undersöka vilka 
relationer som finns aktörerna emellan blir viktigt för att få förståelse huruvida konflikter 
uppstår och även varför. Till skillnad från den hierarkiska centralstyrningen där relationerna 
ofta är förutbestämda via lagar och regler, kan relationerna variera i stor omfattning i 
informella nätverk (Nuissl och Heinrichs 2011: 54).  

För att studera relationer kommer följande uppgifter att sökas efter: Vilken riktning 
samarbetet har, om koalitioner har bildats, och om konflikter har uppstått under processens 
gång. 

Institutionella ramverk: 

Enkelt beskrivet refererar institutionella ramverk till aktörernas uppföranderegler. Det finns 
både formella och informella ramverk som kan påverka hur aktörer beter sig. Formella 
ramverk karaktäriseras av lagar, regler, förordningar och planer. Det innebär att det inom det 
formella ramverket finns regler som bestämmer möjligheten till demokratiskt 



 

31 
 

medborgardeltagande i planprocesser, men även hur beslut ska fattas. Informella ramverk, 
däremot, är inte lika tydliga och kan istället ses som sociala konstruktioner bestående av 
exempelvis normer och andra oskrivna regler. De institutionella ramverken existerar enbart 
för att en specifik grupp människor är medvetna om dem (Nuissl och Heinrichs 2011: 54). 
Såväl de formella som de informella ramverken påverkar hur aktörer väljer att bete sig, och 
blir viktigt att analysera inom nätverksstyrningen då aktörerna själva får välja att sätta upp 
vilka regler som ska följas, men även då aktörerna inom samma nätverk kan ha sitt ursprung 
från både informella och formella organisationer.  

För att studera institutionella ramverk kommer följande uppgifter att sökas efter: vad för 
regler som finns, vilka roller aktörerna har, men även vilka olika områden som den regionala 
planeringen ska involvera. 

Beslutsprocessen: 

Planeringsprocesser är ofta dynamiska vilket innebär att aktörerna och de institutionella 
ramverken hela tiden varieras. Nuissl och Heinrichs (2011: 54) lyfter här fram vikten av att 
analysera hur aktörer från den statliga och privata sektorn samt andra samhällsgrupper har 
lyckats balansera sina intressen. Planeringslagar trycker exempelvis på möjligheten för insyn 
och deltagande under formella planeringsprocesser. Vad som slutligen bör studeras är hur 
information hanteras, både gällande hur information förmedlas till aktörer som inte är direkt 
aktiva i processen, men även hur information hanteras mellan de involverade aktörerna. Det är 
med andra ord viktigt att studera hur pass transparent processen är, om möjlighet till insyn 
ges, och hur intressen balanseras (Nuissl och Heinrichs 2011: 54–55).  

För att studera beslutsprocessen kommer följande uppgifter att sökas efter: Hur insyn ser ut i 
processen för utomstående, om processen är transparent mellan de deltagande aktörerna, samt 
om, och i så fall hur, intressen balanseras.  
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5. Empiri 
I följande avsnitt kommer resultatet av materialinsamlingen att beskrivas. Avsnittet är 
uppdelat utifrån de frågeställningar som presenterats i uppsatsens inledning. Varje fråga 
kommer att besvaras genom en sammanfattning av den data som inkommit under 
intervjuerna, dokumentstudien och därefter även den kvalitativa innehållsanalysen. 
Subjektiva värderingar framgår i minsta möjliga utsträckning då empirin analyseras i kapitlet 
som följer efter.  

5.1 Region Kronoberg  

Sedan 1 januari 2015 existerar Region Kronoberg. Tidigare skedde samverkan mellan 
kommunerna i form av Regionförbundet Södra Småland och Landstinget. År 2015 
genomfördes en sammanslagning av Landstinget och regionförbundet vilket resulterade i en 
egen region. Regionen består av åtta kommuner; Växjö kommun, Alvesta kommun, 
Markaryds kommun, Lessebo kommun, Uppvidinge kommun, Älmhults kommun, Tingsryds 
kommun och Ljungbys kommun. Regionen är uppdelad i tre olika arbetsmarknadsregioner, 
Växjö arbetsmarknadsregion i vilken ingår kommunerna Växjö, Tingsryd, Alvesta, 
Uppvidinge och Lessebo, Ljungby arbetsmarknadsregion där Ljungby och Markaryds 
kommun ingår, och slutligen Älmhults arbetsmarknadsregion i vilken, utöver Älmhults 
kommun, även ingår Osby kommun som ligger i Skåne län. Älmhults arbetsmarknadsregion 
sträcker sig med andra ord utanför Kronobergs läns administrativa gränser (Regionförbundet 
Södra Småland 2014: 9). En arbetsmarknadsregion definieras som en region där restiden 
mellan hem och arbete inte är längre än att daglig arbetspendling är möjlig (Alvesta kommun 
2008: 20).  

Regionen har en befolkning på 197 519 personer (SCB 2017). Befolkningen i kommunerna 
skiljer sig markant där Växjö innehar störst befolkning på strax över 91 000 personer, medan 
det i Lessebo enbart bor cirka 8800 personer och är sålunda den minsta kommunen sett till 
befolkning (SCB 2017). Övriga kommuner har en varierande befolkning mellan 9000 och 28 
000 personer. Likt övriga delar av Småland är Kronobergs län ett glesbefolkat län som främst 
domineras av skogsmark (Regionförbundet Södra Småland 2014: 9). 

Kronobergs län har i ett interregionalt sammanhang strategisk betydelse. Samtliga åtta 
kommuner angränsar till ett annat län vilket spelar stor betydelse för arbetsgivarnas 
arbetskraftsförsörjning. Kronoberg var år 2014 ett av fyra län i landet som hade en positiv 
nettopendling, enbart Stockholms län hade högre. Sex av de åtta kommunerna har ett positivt 
utomregionalt pendlingsnetto, där Älmhult, Markaryd och Växjö står för 83% av länets 
positiva pendlingsnetto. Lessebo och Alvesta är de kommuner som har en negativ 
nettopendling (Regionförbundet södra Småland 2014: 10–11).  

Det regionala arbetet i Kronobergs län är uppdelat i tre områden, Hälso- och sjukvård, 
Kollektivtrafik, och Regional utveckling. Utgångspunkten för Regional Utveckling är att 
utarbeta den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025. Det regionala 
utvecklingsansvaret innebär bland annat att arbeta fram, fastställa och genomföra insatser i 
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linje med regionens utvecklingsstrategi, att utföra uppgifter inom ramen för EU:s 
strukturfondsprogram och att upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur. För 
att nå målen i RUS:en har fyra prioritetsområden identifierats: 1. Utveckla platser, 2. Utveckla 
miljöer, 3. Utveckla diversifiering och innovationsförmåga, samt 4. Utveckla livslångt lärande 
och jämlik hälsa (Region Kronoberg 2018; Region Kronoberg 2016).  

De utmaningar som regionen står inför beskrivs vara kopplade till att region är liten men med 
långa avstånd mellan tätorterna. Samtidigt gränsar samtliga kommuner till ett annat län vilket 
innebär att även interregional samverkan är av intresse i detta sammanhang (IP 1; IP 5; 
Regionförbundet Södra Småland 2015: 22). Flera av kommunerna inom regionen är även 
små, vilket ses vara en av länets stora utmaningar. De små kommunerna beskrivs kunna sakna 
både personella- och ekonomiska resurser för att genomföra vissa åtgärder. På samma gång är 
de små kommunerna och deras planarkitekter hårt pressade med såväl detaljplaner som 
översiktsplaner, vilket bidrar till att den regionala planeringen inte blir prioriterad (IP 4; IP 5).  

För närvarande är Region Kronoberg i uppstartsfasen av ett nytt projekt, vilket heter 
Samplanering. Projektet syftar till att få till bättre planeringsprocesser mellan regionen, 
länsstyrelse, kommunerna och exempelvis Trafikverket. Projektet ska bidra med bättre 
underlag för att lättare kunna synkronisera den planering som genomförs i syfte att minimera 
risken för att kommuner planerar på helt motsatta vis. Likaså ska projektet bidra med en 
rumslig aspekt på regional nivå (IP 3; IP 4; IP 5).  

5.2 Varför behövs en regional planering? 

Bland intervjupersonerna lyfts det fram att människans resmönster har förändrats vilket bidrar 
till att gränser inte längre har samma värde som de tidigare haft (IP 1). Det samhälle vi lever 
idag får allt större regioner, i form av både arbetsmarknadsregioner och boenderegioner, 
vilket påverka hur vi förflyttar oss. Globaliseringen lyfts även fram som en aspekt för att 
poängtera att kommunerna måste blicka utåt och inte bara fokusera på den enskilda 
kommunen eller tätorten. En av informanterna beskriver:   

[…] Det är ju egentligen bara att titta på globaliseringen, vi påverkas så mycket 
av det som är runt omkring oss och därför så behöver vi bli starkare 
tillsammans, vi behöver ha en vision för hur en hel arbetsmarknadsregion blir 
starkare inte bara hur en kommun eller en tätort blir starkare. Sen är varje tätort 
eller kommun en del av någonting annat också, men det behövs en 
viljeinriktning för hela regionala kärnan, hela motorn […] man behöver liksom 
vidga vyerna lite och se sammanhanget innan man går ner och tittar på varje 
enskild kommun eller varje enskild tätort […] (IP 3).   

Kommunerna lyfter även fram att världen är i ständig förändring vilket innebär att samhället 
kontinuerligt ställs på sin spets, där nya utmaningar uppstår samtidigt som nya dörrar och 
möjligheter öppnas upp. Det ses därför vara viktigt att regionen och kommunerna jobbar 
tillsammans för att identifiera vilka trender som förväntas framöver och hur dessa ska 
hanteras. Här lyfter flera informanter fram de små kommunerna som exempel och deras 
begränsade möjligheter till att påverka omvärlden. En övergripande regional politik ses därför 
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vara behövlig för att små kommuner ska kunna se sig själva som en del av en större enhet som 
de även kan dra nytta av. Allt fler frågor ses även behöva lyftas upp på en regional nivå där ett 
starkt samarbete kan bidra med resurssparande i form av både tid och pengar (Tingsryd 
kommun 2016: 32; Lessebo kommun 2010: 13, Växjö kommun 2005: 112).   

Tjänstemännen från Region Kronoberg beskriver också vikten av att ha ett helhetsperspektiv, 
varför den regionala planeringen uppfattas ha en så viktig roll. Intervjupersonerna beskriver 
en förhoppning om att den regionala planeringen ska kunna bidra med ett samspel där 
aktörerna planerar tillsammans och hanterar faktorer som går hand i hand. Som exempel 
beskrivs hur en ortutveckling inte enbart sker genom att en tågstation byggs, även bostäder 
måste byggas, det måste finnas både hård och mjuk infrastruktur, vilket i sin tur innebär att 
olika ansvarsområden inom olika nivåer måste samspela (IP 4; IP 5). Även från kommunernas 
sida beskrivs att en utvecklande tillväxt blir möjlig när lokala intressen lyfts till en gemensam 
nivå, vilket i sin tur kan påverkar regionens utveckling (Växjö kommun 2005: 101; Tingsryd 
kommun 2016: 32).  

Ett problem som framhävs i RUS:en är hur större städer riskerar att utarma mindre orter och 
kommuner. Regionen beskriver hur orter och städer, men även regioner, konkurrerar om 
många resurser vilket i Sverige bidragit till en ekonomiskgeografisk förändring där städerna 
blivit vinnarna och de mindre kommunerna står som förlorare. Den regionala planeringen ses 
därför vara viktig för att kunna främja en positiv utveckling för såväl de större som de mindre 
orterna. En regionförstoring där orter drar nytta av varandra beskrivs som ett givet svar för att 
undersöka och möjligen även lösa problematiken (Regionförbundet Södra Småland 2015: 22).  

Region Kronoberg beskriver att en regionalförstoring bör vara eftersträvansvärt då det bidrar 
till att kommunerna tillsammans bildar en funktionell region. En icke-funktionell region 
beskrivs bestå av orter som inte är sammankopplade med varandra. Skulle jobben försvinna i 
en ort är det inte möjligt att bo kvar. I en funktionell region, däremot, är det möjligt att bo 
kvar i orten som saknar jobb, då möjligheten till att pendla till annan ort för arbete istället 
existerar. En regionförstoring sker med andra ord när kommuner sammankopplas (Region 
Kronoberg 2016: 8). Likaså beskriver Region Kronoberg (2016: 8) att desto större region, 
desto lägre sårbarhet, då möjligheten för att röra sig mellan olika platser blir större. Den 
regionala nivån ses även behövas för att uppnå bästa möjliga resultat inom en rad olika 
områden, exempelvis turism, fysisk planering, infrastruktur och avfallshantering, varpå 
mellankommunal och regional samverkan lyfts fram som väsentlig (Alvesta kommun 2008: 
119; Växjö kommun 2005: 111).  

En av informanterna lyfter dock även fram huruvida en region verkligen behövs. Informanten 
menar att kommunerna förmodligen hade klarat av att samverka och lyfta regionala frågor på 
egen hand. Men då systemet med regioner redan är etablerat är det viktigt att deras mandat 
används (IP 3).  
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5.3 Vilka uppfattade incitament ligger till grund för aktörers 
deltagande i regionala samverkansprocesser? 

Vad som först och främst är värt att poängtera är att både kommunerna och Region Kronoberg 
diskuterar vikten av att samverka i sina dokument, men dock inte alltid utifrån ett regionalt 
perspektiv. Flera av de förekommande incitamenten som lyfts fram i texten nedan innehåller 
därmed motiv till att samverka med kommuner, regionen, privata företag och en mer generell 
inställning till varför samverkar ses vara positivt.   

Flera av kommunerna lyfter fram mellankommunalt och regionalt samarbete som ett verktyg 
för att kunna stärka en enskild kommun. Likaså ses samverkan kunna bidra med ett större 
utbyte av regionalpolitiska och nationella ekonomiska medel (Markaryds kommun 2010: 3, 
28; Uppvidinge kommun 2011: 28). Att samverka på regional nivå ses även kunna leda till att 
effektivt nyttja resurser, men även att öka kompetens, säkerställa kommunens service och 
lyfta kommuners attraktivitet (Lessebo kommun 2010: 161, 183, Regionförbundet Södra 
Småland 2015: 6). 

De mindre kommunerna poängterar att regionen kan hjälpa till att lyfta frågor till en högre 
nivå, men även att bidra med resurser och genomföra utredningar som kommunerna själva 
inte kan genomföra på grund av personal- och resursbrist (IP 1; IP 2). Mindre kommuner 
förklaras ha begränsade möjligheter till att spela en roll i de stora sammanhangen, varför 
samverkan blir viktigt. Likaså kan små kommuner få en starkare röst genom att samarbeta och 
på så vis utveckla samsyn i specifika frågor (Markaryds kommun 2010: 3; Tingsryd kommun 
2007: 114, Växjö kommun 2005: 12; Ljungby kommun 2006: 104). Även en av 
tjänstemännen från Region Kronoberg beskriver den problematik som kan finnas för de 
mindre kommunerna och menar att regionen kan vara till hjälp för att ta fram underlag som 
kommunerna själva inte har resurser till, ”Ja tillgång till bättre underlag, helt enkelt, för de 
små kommunerna har inte riktigt musklerna för att själva kunna ta fram det” (IP 5). 

Även Växjö stad, regionens centrum och motor, ser det vara väsentligt att samverka på en 
regional nivå och beskriver att omlandet är en viktig faktor för att staden och kommunen ska 
kunna fortsätta vara centrum:  

Men Växjö kan inte fungera utan ett omland, staden är beroende av sin region 
för arbetskraft, handel och service. På samma sätt är regionen beroende av 
staden och dess utbud av nöjen, kultur, utbildning och arbetsplatser (Växjö 
kommun 2005: 101).  

Växjö kommun (2005: 28) beskriver att samverkan ska kunna leda till bättre nyttjande av 
ekonomiska resurser, både inom och mellan kommuner. Likaså lyfts det fram att ökad 
samverkan kan generera mer kraft och stärka argument som lyfts i dialog med statliga 
myndigheter (Växjö kommun 2005: 101).  

En tjänsteman från Region Kronoberg framhäver även att regionen kan vara till hjälp när 
kommunerna tar fram planer, men även genom att möta upp de satsningar som kommunerna 
står inför. På så vis kan regionen och kommunerna göra satsningar tillsammans (IP 4). En av 
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intervjupersonerna framhäver även att kommunerna genom samverkan kan bidra den 
regionala nivån med kompetens, såsom planarkitekter med kommunal bakgrund, vilket ibland 
upplevs saknas på den regionala nivån i Kronobergs län (IP 3).  

I flera dokument framhävs det att samverkan kan bidra med positiva aspekter för hela 
regionen. Exempelvis kan samverkan leda till en konkurrenskraftig region för boende, arbete, 
kultur och besöksnäringen. Tingsryds kommun skriver i sin översiktsplan att en utveckling av 
Kronobergs län innebär att alla måste dra åt samma håll, särskilt med hänsyn till begränsade 
ekonomiska resurser. Kommunerna behöver tillsammans jobba mot en långsiktig utveckling 
utifrån strategier (Markaryds kommun 2010: 3, 28; Tingsryd kommun 2007: 110). 
Sammaledes beskrivs det hur utvecklingen i en kommun kan vara positiv för 
grannkommunerna, varför det är viktigt att även på regional nivå lyfta vissa kritiska frågor 
som kan bidra med positivt utfall i flera kommuner (Älmhults kommun 2016a: 114, Växjö 
kommun 2005: 101). Region Kronoberg beskriver i sin RUS att en växande stad i regionen 
kan vara positivt för övriga kommuner då det lockar till sig människor till stora delar av länet. 
Som exempel ges att huspriserna i Växjö stiger på grund av ökad efterfrågan, vilket kan bidra 
till att potentiella nya invånare istället söker sig till de mindre kommunerna runtomkring där 
huspriserna är lägre (Regionförbundet Södra Småland 2015: 23).  

Region Kronoberg nämner hur samtliga kommuner gränsar till andra län, vilket innebär att 
även ett interregionalt perspektiv är viktigt för att kunna dra nytta av arbetsmarknadsregioner 
såväl inom som utanför länets gränser. Det interregionala sammanhanget ses redan som 
viktigt då det sker stor in- och utpendling mellan de olika länen. Att även samarbeta över 
länsgränsen ses därför kunna komplettera den stråkstruktur som finns i Kronobergs län 
(Regionförbundet Södra Småland 2015: 22).  

Flera av kommunerna trycker på kollektivtrafikfrågor som viktiga att hantera på en högre 
nivå. Markaryds kommun önskar exempelvis att få tågtrafik till Hallands län. Det beskrivs då 
vara av vikt att dialoger förs mellan Kronobergs län, Hallands län, Skåne län och 
Trafikverket. Tjänstemannen i Markaryd framhäver det som viktigt att representanter från 
Region Kronoberg agerar företrädare och kommunicera med de övriga länen och aktörerna, 
något som är svårt för kommunen att göra själv (IP 2). Även en annan informant framhäver 
hur regionen bör hjälpa till att göra utredningar och bidra med ett större helhetsperspektiv när 
det kommer till infrastrukturfrågor. Tillhörande analyser kan vara omfattande, vilka de mindre 
kommunerna inte alltid kan genomföra på egen hand på grund av bristande resurser (IP 1). En 
utveckling inom kommunikationer ses bidra med bättre arbets- och boendependling vilket i 
sin tur innebär att olika arbetsmarknadsregioner kan bättre kopplas samman. En förbättrad 
infrastruktur kan göra arbetsmarknaderna mer flexibla och i det hela även gynna en 
ekonomisk tillväxt (Lessebo kommun 2010: 117; Alvesta kommun 2008: 119).  

Vilken region? 

Vad som dock även bör poängteras är att det i de kommunala dokumenten nämns en variation 
av olika regioner, både som existerar inom Kronobergs läns gränser men även regioner som 
sträcker sig utanför. Tingsryds kommun (2016: 43) beskriver:   



 

37 
 

För att mindre kommuner som Tingsryd ska utvecklas gäller det att se förbi de 
administrativa gränserna och sätta kommunen i sitt sammanhang. Tingsryd är inte 
bara en del av Kronoberg utan också en del av Blekingeregionen, Kalmarregionen, 
Östersjöregionen, Öresundsregionen och Götalandsregionen, beroende på vilken 
skala som används (Tingsryd kommun 2016: 43). 

Majoriteten av kommunerna hänvisar i sina översiktsplaner till andra regioner utöver Region 
Kronoberg. Såväl Öresundsregionen som Östersjöregion nämns flitigt och framhävs som 
viktiga regioner att förhålla sig till (Tingsryd kommun 2007: 10; Alvesta kommun 2008: 15; 
Växjö kommun 2005: 101; Lessebo kommun 2010: 13). Utöver dessa nämns bland annat 
Glasriket, en turistregion där Lessebo har en nyckelroll som centrum, Entreprenörsregionen 
där elva kommuner från fyra olika län förenas i frågor om industri. Uppvidinge kommun 
beskriver ett regionalt samarbete med Högsby, Vetlanda och Hultsfred för att ta fram riktlinjer 
för dispenser från strandskyddet. Även Växjöregionen samt Växjö/Alvesta regionen nämns i 
flera översiktsplaner (Lessebo kommun 2010: 181; Markaryds kommun 2010: 28; 
Uppvidinge kommun 2011: 121; Växjö kommun 2005: 12; Alvesta kommun 2008: 20).   

Flera av kommunerna beskriver att de är en del av Kronobergs län men att de på samma gång 
har starka kopplingar till andra län och regioner. I RUS:en beskrivs det hur de starka 
kopplingarna bland annat beror på att länet genomkorsas av en stambana, en europaväg, samt 
flera riksvägar. Kopplingarna till andra län beskriver flera av informanterna leda till att 
exempelvis Ljungby kommun känner större tillhörighet med Hallands län, och Älmhults 
kommun med Skåne län än vad de gör med Region Kronoberg (Lessebo kommun 2010: 10, 
181; Regionförbundet Södra Småland 2015: 22; IP 1; IP 3; IP 4).  

5.4 Hur påverkas samverkans- och beslutsprocessen av det 
upprättade institutionella ramverk som finns i regionala 
samverkansprocesser? 

I flera av intervjuerna samt tillhörande samrådshandlingar till kommunala översiktsplaner 
beskrivs svårigheten i att implementera de strategier och mål som beskrivs i RUS:en. En 
informant påpekar att de över huvud taget inte använder sig av de regionala strategierna i sitt 
dagliga kommunala arbete, medan en annan kommun har försökt bryta ned RUS:en i syfte att 
finna vissa delar och perspektiv som varit möjliga att sätta in i en kommunal kontext (IP 1; IP 
3). Även i flera samrådshandlingar är det möjligt att läsa uttalanden från Region Kronoberg 
som anser att de regionala strategierna är dåligt representerade och implementerade i 
översiktsplanerna. Kommunerna har i samtliga fall gett som svar att strategierna är svåra att 
implementera (Älmhults kommun 2016b: 4, 8; Växjö kommun 2011: 14–15). Trots att det i 
regionens utvecklingsstrategi står att samordning mellan RUS och översiktsplaner är 
eftersträvansvärt, så lyfter de regionala informanterna fram svårigheten i att implementera 
RUS:ens mål och strategier. Tjänstemännen har full förståelse för att kommunerna inte 
använder sig av strategierna, då de själva anser att de är diffusa (Regionförbundet Södra 
Småland 2015: 2; IP 4; IP 5).  
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En fråga som dyker upp i majoriteten av intervjuerna är huruvida den regionala nivån ska 
inneha en fysisk rumslig aspekt som en del av deras ansvarsområde, eller inte (IP 1; IP 2; IP 
4; IP 5). En regional informant påpekar att en rumslig aspekt i den regionala planeringen 
saknas i Region Kronoberg. Genom att tillföra en rumslig aspekt och ett förbättrat sampel 
mellan aktörerna finns det en förhoppning om att kunna stärka regionen och dess fysiska 
planering (IP 4). Den regionala tjänstemannen förmedlar att en rumslig aspekt kan vara ett 
verktyg för att peka ut vilka ortsutvecklingar utifrån ett regionalt perspektiv som bör ske, samt 
vilka stråk som bör förstärkas (IP 4). 

En intervjuperson anser att regionen saknar den lokalkännedom som krävs för att kunna 
bedriva fysisk rumslig planering, istället bör regionens fokus ligga på strategier och visioner. 
En annan informant menar däremot att en rumslig aspekt är vad som saknas på regional nivå. 
En rumslig aspekt ses av denna informant vara eftersträvansvärd då den regionala planeringen 
främst utgörs av politiska visioner, beskrivna i ord. De regionala dokumenten är öppna för 
tolkning vilket genererar tunnare dokument. Istället bör RUS:en vara visuell med tydliga 
framtidsbilder, vilket ska kunna förenkla implementeringen av regionala strategier på 
kommunal nivå (IP1; IP 3). Informanterna från Region Kronoberg beskriver att det till en 
början funnits mycket motstånd från kommunerna gällande en rumslig planering, främst då 
rollerna inte varit tydliga. Regionen har behövt klargöra att denna typ av planering inte ska 
överta delar av kommunernas planmonopol, utan ska istället ses som en ny typ av planering 
som adderas till den redan befintliga planeringsprocessen. Efter förtydligandet av rollerna 
anser regionen att kommunerna har blivit mer positiva, men att det tagit ungefär ett års tid att 
komma dit (IP 4; IP 5).  

Ett ämne som uppmärksammades under intervjuerna var att regionens roll inte blivit 
klargjord. En av informanterna lyfter att Region Kronoberg ska jobba mot staten i syfte att 
kunna bli tilldelade mer ekonomiska resurser utifrån olika sammanhang, medan en annan 
informant anser att regionens roll är att forma ett helhetsgrepp över den regionala 
utvecklingen, samt producera dokument och visioner. Ytterligare en informant lyfter fram att 
regionens roll bland annat är att hjälpa till där kommunernas resurser är otillräckliga, 
exempelvis att genomföra omvärldsanalyser (IP 1; IP 2; IP 3). 

Även tjänstemännen från regionen beskriver att deras otydliga roll har medfört en trevande 
process där ingen vågat ta ställning i frågor för att undvika att trampa någon på tårna. En 
anledning till detta beskrivs även bero på att den egna organisationen, Region Kronoberg, haft 
svårt att landa i hur organisering ska ske och hur regionen ska fungera (IP 4; IP 5). Även en 
av informanterna uppmärksammar att de regionala tjänstemännen och politikerna till viss del 
inte vågat fatta beslut (IP 3). I RUS:en beskrivs dock att intressenter i de regionala 
processerna ska kunna ta olika roller och ansvar över tid, och kliva in i de processer där det 
behövs, beroende på vilken utmaning som hanteras och vilka lösningar som ska användas 
(Regionförbundet Södra Småland 2015: 7). Regionens informanter ser att deras roll bland 
annat är att vara vägledande och att sammanstråla olika planer. Regionens tjänstemän ska 
kunna vara till hjälp för kommunerna i vissa frågor, men deras roll innebär även att få 
kommunerna att lyfta blickarna utanför sina gränser (IP 4). Två informanter anser att 
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regionens vaga roll bidragit till att regionen har en svag ställning gällande fysisk planering (IP 
3; IP 4).  

Kommunala informanter beskriver att organiseringen mellan parterna varierar från gång till 
gång beroende på vilka frågor som ska hanteras. Att samarbetet och mötesformerna är 
informella ses även vara önskvärt (IP 1; IP 2). En av regionens informanter beskriver att de 
arbetar i nätverk. Nätverken de arbetar inom beskrivs överlag fungerar, men att det saknas en 
växelverkan mellan olika områden. Inom områden, såsom landsbygdsutveckling, 
kollektivtrafik, näringslivsutveckling och samhällsplanering, förs kontinuerliga dialoger, men 
dialogen mellan dessa områdena är i många fall icke-existerande (IP 4). En stor del i den 
fortsatta samverkansprocessen är sålunda att hitta bryggor mellan de olika ansvarsområdena:  

Så det är att hitta de bryggorna där emellan för att till exempel få till 
ortsutveckling så räcker det inte med att vi planerar upp bara en tågstation här 
och sitter och diskuterar spårbredd utan vi behöver liksom också involvera även 
de som jobbar med näringslivsutveckling och kultur till exempel (IP 4). 

I Region Kronoberg upplever tjänstemännen att det har funnits problem kring hur mycket 
dialog som ska föras med kommunerna. Regionen menar att de i flera fall försökt föra så 
mycket dialog som möjligt, men sedan ändå fått kritik för att dialogerna varit för få. På 
samma gång framhäver en informant att de regionala tjänstemännen är medvetna om hur hårt 
pressade kommunerna är i sitt vardagliga arbete, varför regionen inte vill föra mer dialog än 
vad de redan har gjort (IP 4). Även flera kommuner poängterar att dialogen mellan nivåerna 
inte varit fläckfri. I flera fall upplevs dialogen varit tillräcklig i början av processerna för att 
sedan avta. Kommunerna upplever att processerna till en början varit öppna för insyn och 
åsikter, men att detta sedan inte synts i de dokument som producerats. Däremot beskrivs alla 
kommuner ha möjlighet att lyfta fram sina åsikter (IP 1; IP 3). I den regionala 
utvecklingsstrategin beskrivs att dialog med intressenter är av stor vikt för den regionala 
utvecklingen:  

Intressenterna är de som äger, är involverade i, påverkas av eller berörs av RUS. 
Intressenterna är regionens främsta resurser i att skapa utveckling. Exempel på 
intressenter är kommuninvånare, föreningar, statliga myndigheter, lokalt 
näringsliv, akademi och utbildningsaktörer. Det är därför viktigt att intressenter 
med kunskaper om olika gruppers förhållanden inkluderas i det regionala 
utvecklingsarbetet (Regionförbundet Södra Småland 2015: 22). 

En informant diskuterar däremot huruvida det är möjligt för alla åtta kommuner att vara 
involverade i projekt på en och samma gång. I vissa fall kan det räcka med representanter. 
Exempelvis framhävs att en representant från en av de små kommunerna alltid bör närvara, då 
deras perspektiv annars lätt faller bort (IP 1). 

I RUS:en beskrivs kommuninvånarna vara betydelsefulla intressenter vars kunskaper är 
viktiga att inkludera i det regionala utvecklingsarbetet (Regionförbundet Södra Småland 
2015: 22). Tjänstemännen från regionen lyfter även fram hur vissa planer, exempelvis 
länstransportplanen är ute på remiss där möjligheten för vem som helst att yttra sig ska finnas. 
Likaså genomförs kommunturnéer för att samla in information gällande vissa planer (IP 4, IP 
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5). En informant påpekar däremot huruvida viktigt det är med medborgardialog på regional 
nivå, då denna typ av planering är så översiktlig. Informanten menar att dialog mellan 
regionen, kommunen och andra myndigheter är tillräcklig på en så pass hög nivå. Särskilt då 
det är politikerna som ska ha en vision för hur arbetet ska fortskrida (IP 3). Politikerna har en 
avgörande roll i de beslut som tas efter att information har samlats in och redovisats. När 
regionala beslut ska tas är det regionfullmäktige som bär ansvaret. På samma gång förklarar 
de regionala tjänstemännen att kommunala politiker finns representerade i både nämnder och 
fullmäktige (IP 4, IP 5).   

Avslutande kommentarer 

Det empiriska materialet har visat på att det funnits viss frustration under de år som 
samarbetet mellan Region Kronoberg och kommunerna har pågått. Den främsta 
problematiken berör vilken roll regionen har, vilket ännu inte har tydliggjorts. Informanterna 
har även olika åsikter kring vad regionens roll är. Däremot är det tydligt att ett intresse för den 
regionala planeringen finns och likaså existerar det ett behov av att hantera vissa frågor på en 
regional nivå i syfte att möta de samhälleliga förändringar som Sverige står inför.  

Vad som dock bör lyftas är fram är att åsikterna som redovisats i empirin ovan är 
representerad av tjänstemän som arbetar med fysiska planering eller som resurssamordnare på 
regional och kommunal nivå. Att enbart en planerare från tre olika kommuner, och två 
tjänstemän från regionen, har intervjuats innebär att många perspektiv inte blir representerade 
i studien. Synen på den regional samverkan kan skilja sig mellan tjänstemän inom samma 
organisation. Hade även politiker intervjuats hade empirin förmodligen sett annorlunda ut då 
de hade kunnat diskutera den regionala planeringen utifrån en annan synvinkel än vad 
möjligen en planerare gör.  
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6. Analys 
I följande kapitel analyseras empirin med utgångspunkt i uppsatsens analytiska ramverk, de teoretiska 
utgångspunkterna och forskningsöversikten. Analysen är uppdelad i tre olika delar varav den första 
diskuterar Aktörer, den andra Relationer och Institutionella ramverk, och den tredje Beslutsprocessen.  

6.1 Aktörer 

Nuissl och Heinrichs (2011: 53) beskriver vikten av att identifiera vilka aktörer som deltar i 
governanceprocesser. I studien framkommer det att de främst delaktiga aktörerna är 
tjänstemän från kommunerna och Region Kronoberg, samt politiker som finns representerade 
i regionfullmäktige och olika nämnder. Även om politikerna inte ständigt nämns av 
informanterna så har de ändå en betydande roll, särskilt i beslutsprocessen. Länsstyrelsen och 
Trafikverket framkommer också som två väsentliga aktörer att samverka med, särskilt då ett 
viktigt ämne att hantera på regional nivå är infrastruktur och kollektivtrafik. Vilka aktörer 
som deltar varierar dock beroende på vilket område som hanteras, även om de ovan nämnda 
är de mest framträdande när fysisk planering berörs.  

Staten är också en viktig aktör i processen, främst genom det faktum att staten har tilldelat 
regionerna uppdraget att ansvara för det regionala tillväxtarbetet. Precis som Sørensen och 
Torfing (2007:10) och Pierre och Sundström (2009: 14) skriver så sker nätverksstyrning, och 
andra governanceprocesser, i skuggan av hierarkin och staten. Staten kan till viss del styra 
huruvida nätverk ska bildas, vilket de har gjort i detta fall genom att Region Kronoberg blivit 
en direktvald region. Staten sätter även ramarna för samverkansprocessen genom 
Förordningen om regionalt tillväxtarbete (SFS 2017:583). Staten kan även tilldela regionen 
ekonomiska medel, varpå dialog mellan staten och regionen uppfattas som viktigt. 

Variationen av aktörer som är aktiva i processen stämmer överens med governancebegreppet 
och nätverksstyrning, vilka båda betonar operativt autonoma aktörer som bedriver arbete 
tillsammans. Montin och Hedlund (2009: 13) beskriver däremot governance som en 
samverkansform där offentliga, privata och semi-privata aktörer samverkar. Enligt den 
insamlade data är det däremot främst offentliga aktörer som deltar i den regionala 
planeringen. Privata och semi-privata aktörer upplevs inte vara representerade i särskilt stor 
utsträckning. Regionens invånare är delaktiga under vissa skeden, och beskrivs vara en viktig 
intressegrupp vars kunskaper och erfarenheter kan vara till nytta för den regionala 
utvecklingen (Regionförbundet Södra Småland 2015: 22). Däremot är invånarna inte en av 
huvudaktörerna.  

Anledningen till varför det finns ett intresse och behov av en regional nivå är både Region 
Kronoberg och kommunerna ense om, globaliseringen lyfts fram utifrån människans 
förändrade resmönster, varför kommunerna behöver lyfta blicken och se utanför sina 
administrativa gränser. I Kronobergs län är det inte bara av intresse att lyfta blicken till ett 
regionalt perspektiv, utan även ett interregionalt perspektiv är av intresse då samtliga 
kommuner gränsar till ett annat län. Även inom forskningen beskrivs globaliseringen vara en 
grundläggande anledning till varför decentraliserade governanceprocesser blivit aktuella 
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(Plüss 2010: 722–723). Utöver globaliseringen framhävs vikten av att tillsammans bli starkare 
och vidga vyerna och forma gemensamma mål. Den regionala planeringen kan sålunda ses 
som en nivå där frågor kan lyftas i syfte att tillsammans se vilka utmaningar och möjligheter 
aktörerna står inför. 

Vid analysering av den regionala planeringens behov går det även att spekulera kring vad 
samverkansprocessen ska leda till. Sørensen och Torfing (2007:10–11) beskriver att en 
bärande princip för nätverksstyrning är att någon form av offentlig service ska produceras. 
Det kan variera från att skapa planer och skapa gemensamma värden. Att möta utmaningar 
och finna möjligheter för regionen, samt bli starka tillsammans, kan ses vara en del av den 
offentliga service som aktörerna ser som betydelse att skapa. Det handlar då till stor del att 
skapa gemensamma värden för hur regionen och kommunerna ska arbeta vidare tillsammans. 
Den offentliga service som ska produceras utgår därmed från externa förändring och 
samhällets komplexitet, vilket tros vara en grundläggande princip till varför decentraliserade 
processer blivit aktuella (Plüss 2012: 722–723). 

Nuissl och Heinrichs (2011: 54) framhäver även möjligheten att undersöka vilka intressen 
respektive aktör har i samverkansprocessen. Även om kommunernas intressen skiljer sig åt i 
vissa aspekter, är det ändock möjligt att finna gemensamma nämnare. Kommunernas intresse 
i att samverka med regionen, och övriga kommuner i länet, handlar i största utsträckning om 
vinning för den egna organisationen. Det varierar mellan att regionen kan bidra med 
ekonomiska medel och avlasta kommunen i vissa frågor, till att agera rådgivare och att 
effektivare kunna nyttja kommunens ekonomiska och personella resurser. Även Olsson (2000: 
5) beskriver att anledningen till varför organisationer ofta väljer att samverka beror på ett 
behov av att byta resurser, vilket syns i fallet Region Kronoberg. De mindre kommunerna i 
länet är positiva till regional samverkan då regionen kan avlasta kommunerna, föra dialog 
med aktörer och hantera särskilda analyser som kommunerna själva saknar resurser för att 
genomföra. De små kommunerna är medvetna om demografins effekter och därmed 
nödvändigheten att lyfta blickarna utanför kommunens gränser. Region Kronoberg, å andra 
sidan, lägger större vikt på regionen som helhet, varpå deras intresse är att främja länets 
utveckling. Däremot beskriver tjänstemän från regionen även att de ska kunna hjälpa 
kommunerna att ta fram underlag när kommunerna själva saknar resurser, samt möta upp 
kommunens planering när så behövs. Även om några av kommunerna hänvisar till vikten av 
att samverka utifrån ett regionalt perspektiv med länets utveckling som motivering, så 
existerar det ändock en enhetlig bild där samverkan erfordras på grund av begränsade 
ekonomiska resurser.  

När intressen analyseras är det möjligt att studera huruvida det finns olika beroenden mellan 
aktörerna. En grundpelare i nätverksstyrning är att det finns ett ömsesidigt beroende mellan 
aktörerna vilken är den bidragande faktorn till varför samverkan uppstått. Det finns två olika 
sorters beroenden, ömsesidigt beroende på handlingsnivå, och strategiskt beroende på 
utfallsnivå (Hertting 2003: 61–64, 313, 341), vilka både finns representerade hos Region 
Kronoberg och kommunerna men med vissa skillnader. Då kommunernas intresse till stor del 
handlar om att effektivare nyttja resurser, både ekonomiska och personella, är deras beroende 
ömsesidigt på handlingsnivå. På samma gång beskrivs även ett strategiskt beroende på 
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utfallsnivå där bytet av resurser inte är av lika stor vikt. Fokus finns istället på hur övriga 
kommuner och regionen väljer att agera. Ett tydligt exempel som framhävs är hur en positiv 
utveckling i Växjö även kan generera positiva effekter i närliggande kommuner 
(Regionförbundet Södra Småland 2015: 23). Kommunerna kan därmed aktivt välj att delta i 
samverkansprocesser i syfte att stärka Växjö, med förhoppningen om att den egna kommunen 
ska kunna ta del av ett möjligt positivt utfall. Det är med andra ord övriga aktörers agerande 
som är av vikt i ett beroende på utfallsnivå.  

Regionen är ömsesidigt beroende på handlingsnivå där ett utbyte av personella resurser från 
kommunerna, i form av exempelvis planeringsarkitekter och deras lokalkännedom, kan bringa 
positiva effekter för regionens tjänstemän. Däremot är Region Kronoberg främst strategiskt 
beroende på utfallsnivå, i form av kommunerna och deras agerande. Ett tydligt exempel är 
den regionala utvecklingsstrategin. För att strategin ska implementeras och realiseras är det av 
stor vikt för Region Kronoberg att kommunerna aktivt arbetar med strategin i åtanke. Detta är 
särskilt betydelsefullt då Sveriges regioner i dagsläget saknar juridiskt mandat till att själva 
genomföra åtgärder i den fysiska miljön. I nätverksstyrning finns det ett behov av att aktörer 
anpassar sina handlingar till varandra, vilket i sin tur ofta påverkar slutresultatet (Hertting 
2003: 314, 341). Hur kommunerna väljer att agera påverkar sålunda Region Kronoberg och 
dess beroende i processen. Region Kronobergs strategiska utfallsberoende indikerar att 
regionen inte har lika handlingskraft att bidra processen med som kommunerna. 
Kommunernas val att inte implementera de regionala strategierna innebär även att regionens 
beroende inte försvinner trots att samverkan skett.  

Sørensen och Torfing (2007: 9) och Hertting (2003: 66) belyser att en bärande princip inom 
nätverksstyrning är insikten om att vissa problem inte kan hanteras på egen hand. Aktörerna 
beskrivs vara operativt autonoma, men ett beroende av andra aktörers existens finns ändå. 
Däremot är det intressant att diskutera om aktörerna verkligen är autonoma och vilken aktör 
som ser den andres existens som viktigast. Utifrån de ovan beskrivna beroendena är det främst 
regionen som ser kommunens existens som essentiell. Regionen kan fortgå sitt arbete genom 
att uppföra visioner och strategier, men utan kommunens existens och agerande kommer de 
inte att realiseras, vilket bör vara en fundamental aspekt inom den regionala utvecklingen. 
Kommunerna har inte samma beroende av Region Kronoberg men ser tydliga fördelar med 
deras förekomst. Likaså är kommunernas huvuduppgift att planlägga mark- och 
vattenanvändningen inom respektive kommuns gränser, inte att implementera regionala 
strategier och visioner. Region Kronobergs självständighet minskas på grund av hur regional 
tillväxt regleras i lag, varpå de inte är lika autonoma som kommunerna. Hertting (2003: 341) 
beskriver även att det finns en tydlig skillnad mellan behovet av att delta och intresset i att 
delta i governanceprocesser. Samtliga aktörer behöver inte ha lika mycket att vinna på att 
samverka. Samverkansprocessen är i mångt och mycket ett måste för regionen, men inte för 
kommunerna. Kommunerna väljer dock att inte avstå samverkan på grund av de vinster som 
de ser att processen kan frambringa, vilket beskrivs vara en förekommande anledning till att 
inte avstå samverkan (Johansson 2010: 114) Samtidigt är samtliga aktörer införstådda på att 
vissa problem inte kan hanteras på egen hand, en grundbult inom nätverksstyrning (Hertting 
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2003: 66), varför den regionala nivån blir central. De olikartade intressena innebär dock att 
kommunerna och regionen i viss mån samverkar utifrån olika premisser. 

6.3 Relationer och institutionella ramverk 

Nuissl och Heinrichs (2011: 54) betonar att relationerna i en governanceprocess är viktiga att 
analysera då de kan ge en bild av åt vilken riktning processen är på väg, men även hur 
samverkan är organiserad och om konflikter har uppstått. Samverkansprocessen mellan 
Region Kronoberg och länets kommuner sker främst genom horisontella nätverk. 
Tjänstemännen från regionen beskriver hur det inom olika områden finns etablerade nätverk 
de samverkar genom (IP 4; IP 5). Informanter från kommunerna beskriver även att 
organisering i form av informella möten och dialoger är att föredra för att kunna anpassa 
organiseringen utifrån rådande förhållanden och de frågor som ska hanteras. Detta kan 
kopplas till vad Boverket (2003: 129–130) skriver om att informella nätverk är en vanlig 
samverkansform, då den formella styrformen inte upplevs vara tillräcklig för att samverkan 
ska kunna genomföras på ett fördelaktigt sätt.   

Kommunerna ingår i en variation av olika nätverk och regioner, både som sträcker sig 
innanför och utanför länets gränser, vilket påvisar att begreppet region är vagt och kan 
definieras på olika sätt (Syssner 2013: 39). Region Kronoberg definieras som en administrativ 
enhet kopplad till en specifik geografisk yta, vilket är en ofta förekommande definition av 
begreppet region (Rader Olsson 2014: 120). Inom Region Kronoberg förekommer det tre 
arbetsmarknadsregioner, vilka istället är funktionella enheter vars definition grundar sig på 
människors arbets- och rörelsemönster. En annan förekommande region i Kronobergs 
kommunala översiktsplaner är Glasriket, vilken beskrivs som en turistregion vars gränser 
sträcker sig över flera län. Variationen av regioner som går att finna bekräftar att samverkan 
över de kommunala gränserna är eftersträvansvärt, men även att regionskapandet är en 
rumslig process där olika faktorer påverkar regionens gränser och innehåll.  

Utan att veta någon bakgrundsinformation om de övriga regionerna, hur dess uppbyggnad ser 
ut eller hur samverkansprocessen går till, är det intressant att spekulera kring varför viss 
problematik och vissa konflikter uppstår när samverkan sker inom fysisk planering. En 
regional tjänsteman beskriver att samverkan inom många andra områden fungerar utan större 
problematik, men när det gäller fysisk planering uppstår konflikter (IP 5). Fokus inom 
nätverksstyrning är hur aktörer påverkar varandras handlingar och huruvida tillit skapas 
(Hertting 2003: 32). Är det möjligtvis svårt att finna tillit till varandra när det berör fysisk 
planering? Vanligt förekommande är kommuners rädsla över att bli av med sitt planmonopol, 
vilket förmodligen är en indikator till varför tillit är svårt att uppnå. Bristande dialog mellan 
regionala och kommunala aktörer kan även påverka hur den regionala utvecklingen 
fortskrider (Tillväxtanalys 2014: 8). Mängden dialog som ska föras har upplevts som ett 
problematiskt ämne, men beskrivs inte som ett genomgående problem inom Region 
Kronoberg. Bristande dialog är därmed inte den huvudsakliga anledningen till konflikters 
uppkomst.  
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En bristande identitet är däremot en bidragande orsak till varför konflikter uppstår. Aktörerna 
inom samma region har ofta samma historia och identitet (Rader Olsson 2014: 20). Denna 
identitet är svårfunnen i fallet Region Kronoberg, även om det finns vissa aspekter som 
aktörerna ser som specifika för Kronoberg län, exempelvis långa avstånd mellan tätorter och 
att samtliga kommuner gränsar till ett annat län. Det framkommer även att Ljungby och 
Älmhults kommun med stor sannolikhet inte ser Region Kronoberg som sin huvudregion, 
vilket istället är Region Halland och Region Skåne. Likaså nämns Öresundsregionen och 
Östersjöregionen i flertalet av översiktsplanerna, vilket tyder på att det är viktiga regioner för 
kommunerna att förhålla sig till och även känna tillhörighet med. Att hitta en gemensam 
identitet i turistregionen Glasriket kan möjligen vara lättare då den regionen är inriktad på ett 
specifikt ämnesområde, vilket även gör det lättare att utveckla en tydlig målbild kring vad 
samverkan ska leda till, vilket även ses vara viktigt för att samverkansprojekt ska bli lyckade 
(Oremark et al. 2014: 36).   

Bristande identitet går att koppla till governance och den komplexitet som denna styrform 
innebär. Att komma fram till konsensus är även ofta svårt i nätverksstyrning (Sørensen och 
Torfing 2007: 10). Att bara komma fram till en gemensam målbild och identitet försvåras på 
grund av komplexiteten, men även på grund av mängden av olika intressen som finns 
representerade. Den vaga definitionen av begreppet region gör även sitt genom att varje 
enskild aktör kan fylla begreppet med sin tolkning, vilket försvårar samarbetet. En 
komplexitet finns även i regional- och fysisk planering som innefattar en mängd olika 
områden, varpå konsensus blir svårare att nå än om enbart ett specifikt område hanteras.  

Nuissl och Heinrichs (2011: 53) diskuterar hur governanceprocesser påverkas av 
institutionella ramverk. Fallet Region Kronoberg styrs av både formella och informella 
ramverk, men själva samverkansprocessen befinner sig i en informell arena. Det är i denna 
informella process och arena, där regler och roller utvecklas, som majoriteten av Region 
Kronobergs konflikter har uppstått.  

Såväl kommunerna som Region Kronoberg är väl medvetna om att regionen har en svag roll 
och ställning i det politiska landskapet, vilket är en vanlig uppfattning om regionernas 
ställning i Sverige (Ehinger Berling 2006: 80; Smas et al. 2012: 13). Den svaga ställningen 
tros även bero på att man inom Region Kronoberg inte fastställt hur arbetet ska organiseras 
(IP 4; IP 5). Även Smas et al. (2012: 13) poängterar att flera problem kan grunda sig i 
regionernas försök till en administrativ omorganisering som inte lyckats. Den svaga 
ställningen är även ett resultat av att rollfördelningen mellan aktörerna inte har klargjorts. 
Informanternas svar på vad regionens roll är varierar, vilket kan kopplas till att den 
komplexitet som governanceprocesser innebär (Plüss 2012: 723–724) och att rollerna i dessa 
processer utvecklas med tiden (Sørensen och Torfing 2007: 10). Däremot är det inte helt 
förvånande att rollerna inte blivit klargjorda, då den regionala planeringen är en ny form av 
samverkan som kräver tid för att utvecklas. Den inledande processen är även den mest 
tidskrävande (Rostvik 2015: 20). Sørensen och Torfing (2007: 10) beskriver dock att regler 
och roller kan omförhandlas under processen gång, vilket även Region Kronoberg trycker på i 
sin RUS då de skriver att de regionala intressenterna ska kunna ta olika roller över tid och 
kliva in där det behövs (Regionförbundet Södra Småland 2015: 7). Ett problem är dock att 
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rollerna till en början inte blivit bestämda mer än vad som regleras i formella ramverk, varför 
det även blir svårt att variera rollfördelningen över tid.  

Även om governanceprocesser pekar på en horisontell styrning utan hierarkier, där ingen 
aktör är överordnad den andra (Dannestam 2009: 74), kan det ändock vara intressant att 
diskutera huruvida regionen uppfattas vara överordnad kommunen eller tvärtom. 
Grundläggande för governanceprocesser är att alla ska upplevas som jämlikar, där ett 
resursmässigt överläge inte får användas i syfte att få mer makt (Sørensen och Torfing 2007: 
10). De dokument och planer som utarbetas av regionen ansvarar regionfullmäktige för. 
Regionfullmäktige har med andra ord den avgörande makten när beslut ska fattas och 
dokument ska antas. Denna makt kan bidra med upplevelsen att regionen är på en hierarkiskt 
högre nivå än kommunerna, varpå samverkansprocessen inte präglas av horisontella 
relationer. Likaså beskrivs regioner ofta vara en nivå som går att finna mellan stat och 
kommun. På samma gång karaktäriseras regionens beslut av mjuk reglering, vilket stämmer 
överens med governancebegreppet. Tvärtom går det även att diskutera om det istället är 
kommunen som är överordnad regionen. Kommunerna beskrivs i vissa avseenden ha svårt att 
förhålla sig till en flernivåstyrning varför regionen upplevs utmana kommunerna genom att bli 
en typ av överkommun (Johansson 2010: 93). Kommunerna är däremot väl medvetna om hur 
regional planering regleras i PBL, varpå de vet vilka krav som finns, eller rättare sagt inte 
finns, på implementering av regionernas råd och riktlinjer. Kommunerna har därmed ett stort 
handlingsutrymme med möjligheten att besluta om de ska agera utifrån kommunens egna 
intresse eller gå i linje med regionens om dessa avviker från andra. Utifrån denna aspekt har 
kommunerna ett övertag i processen, vilket beror på kommunernas planmonopol (Cars 2013: 
103).  

En fortsatt diskussion är vem som egentligen bär ansvaret för implementering av de regionala 
visionerna och strategierna. Hertting (2003: 43) beskriver att allas möjlighet till att ta ansvar i 
governanceprocesser, paradoxalt kan leda till att ingen tar ansvar. I detta fall har däremot inte 
alla aktörer möjligheten att ta ansvar när det gäller implementering och realisering. Som 
Ehinger Berling (2006: 76) förklarar finns det ordning och reda i systemet där regionen 
ansvarar för regional tillväxt och där kommunerna har planläggningen av mark- och 
vattenområde som sitt ansvarsområde. Frågan är vem som bär ansvaret däremellan? Ett 
informellt ansvar ligger hos kommunerna på grund av deras möjlighet att implementera 
strategier samt möjligheter till faktiska förändringar i den fysiska miljön. Kommunerna 
innehar det juridiska mandat som regionerna saknar för att även kunna ansvara för 
implementeringen av sina strategier och visioner. Det upplevs dock som svårt att tillämpa 
regionens visioner i de kommunala översiktsplanerna, vilket även är ett omdiskuterat fenomen 
i forskningen om regional planering. De kommunala översiktsplanerna och den regionala 
utvecklingsstrategin är två skilda dokument varför de har svårt att förhålla sig till varandra 
(Ehinger Berling 2006: 81) vilket även en av regionens tjänstemän vittnar om och menar att 
RUS:en inte är distinkt nog i sin utformning för att vara implementerbar. Följaktligen bär 
ingen aktör det formella ansvaret för hur den regionala planeringen ska realiseras.  

Den ovan förda diskussionen framhäver att processen präglas av en maktkamp, där regionen 
och kommunerna innehar makten i varsin ände av processen, vilket även påverkar utfallet och 
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är en bidragande faktor till varför konflikter uppstår. Maktkampen och det bristande ansvaret 
tydliggör att olika styrformer påverkar varandra och är ständigt närvarande i 
governanceprocesser, vilket Dannestam (2009: 81) poängterar. Kommunerna är en del av 
government då deras planering styrs av PBL och då de innehar planmonopolet vilket bidrar 
med ett starkt mandat. Den regionala nivån kan också ses som en del av government i den 
bemärkelse att en förordning sätter ramarna för vad regionen är berättigad att göra, men likaså 
då regionen utgörs av direktvalda politiker. Regionen innehar makt i processen genom sin 
avgörande röst när beslut ska fattas. Governance återfinns i mellanrummet och det är även här 
det omtalade glappet som bland annat Tillväxtanalys (2009: 27–28) har identifierat påträffas.  

En återkommande diskussion inom såväl forskning som hos informanterna är huruvida den 
regionala planeringen även ska innefatta en rumslig fysisk aspekt eller inte, något som i 
dagsläget är frivilligt att addera den regionala planeringen. Governanceprocesser ska vara 
flexibla till sin karaktär för att anpassas utifrån rådande förhållanden. De informella 
institutionella ramverken innebär även att aktörerna själva får bestämma vad som ska 
inrymmas i processen (Montin och Hedlund 2009: 27–28; Nuissl och Heinrichs 2011: 54). 

Region Kronoberg har uppstartat en process vars syfte är att tillföra en rumslig regional 
planering samt bättre samordna regionens och kommunernas planering. De rådande 
förhållanden har därmed upplevts inte vara tillräckliga, varför en ny typ av planering ska 
tillföras. Däremot har motstånd funnits till den rumsliga planeringen genom att kommunerna 
varit kritiska till förslaget. Detta motstånd beror bland annat på kommunernas rädsla för att 
planmonopolet ska utmanas, vilket skulle kunna medföra att vissa ansvarsområden förflyttas 
från kommunal till regional nivå. De regionala tjänstemännen beskriver dock att deras syfte 
inte är att förändra dagens gällande planering, utan syftet är istället att komplettera den 
befintliga med en ny form av planering där regionen är huvudman. Likaså ska det regionala 
ansvaret fortsätta vara på regionen och inte på kommunerna (IP 4; IP 5). En rumslig regional 
planering anses i många avseende kunna fungera som en brygga mellan region och kommun 
vilket bidrar till att minska glappet mellan nivåerna (Ehinger Berling 2006: 76; Boverket 
2017: 7). 

Sørensen och Torfing (2007: 10) diskuterar att aktörerna i nätverksstyrningsprocesser 
interagerar med varandra genom förhandling. Att få kommunerna införstådda med varför en 
rumslig regional planering är välbehövlig, är en form av förhandling som skett genom dialog i 
syfte att skapa en gemensam grund för hur den regionala utvecklingen ska fortskrida. 
Förhandlingarna har däremot tagit ett års tid, vilket tydliggör att förhandlingarna i 
nätverksstyrning kan förbli ett evighetsprojekt (Sørensen och Torfing 2007: 10; Pierre 2009: 
50).  

Att förhandla är en viktig aspekt för att samtliga aktörer ska ha samma förväntningar på vad 
samarbetet ska innebära. Utifrån det bristande ansvarsutkrävandet och den bristfälliga 
rollfördelningen kan även förhandlingarna ses vara otillräckliga. Kommunernas och regionens 
olika förväntningar tydliggörs även genom deras olikartade intressen och beroenden i 
processen. Kommunerna har en förväntning på att regionen ska vara till hjälp inom en rad 
olika frågor med förhoppning om att kommunen kan effektivisera sina resurser. Regionens 
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främsta intresse är istället att utveckla den regionala tillväxten. Skilda förväntningar påverkar 
sålunda samverkansprocessen och uppkomsten av konflikter.  

I governanceprocesser bör aktörerna samverka lika mycket för att undvika konflikter som 
resultat av att en aktör prioriterar den egna organisationen framför kollektivet (Erlingsson et 
al. 2015: 12). Att inte prioritera den egna verksamheten kan vara en del av de 
uppföranderegler som Nuissl och Heinrichs (2011: 54) menar att institutionella ramverk kan 
referera till. Utöver olika förväntningar har kommunerna och regionen även olika möjligheter 
att prioritera samverkan framför den egna organisationen. För Region Kronoberg innebär en 
prioriterad samverkansprocess även en prioritering av den egna organisationen, då samverkan 
ska vara ett hjälpmedel för länets utveckling. Kommunerna, däremot, har inte denna möjlighet 
på grund av ett redan hårt pressat ansvarsområde i form av den kommunala fysiska 
planeringen. På samma gång finns inget krav gentemot kommunerna att prioritera den 
regionala utvecklingen, varpå de kan aktivt välja att prioritera sina egna intressen och den 
egna verksamheten.  

När relationer analyseras är det möjligt att identifiera möjliga koalitioner som bildats bland 
aktörerna (Nuissl och Heinrichs 2011: 54). Det uppenbarar sig två sidor i processen, där 
regionen och kommunerna befinner sig på varsin sida. Kommunerna förenar sig i en koalition 
där planmonopolet är deras gemensamma nämnare. Däremot finns det även olikheter mellan 
kommunerna och deras intressen. Planmonopolet är ett återkommande verktyg för att kunna 
hävda sig gentemot regionen i den maktkamp som uppstår. Att viss skepticism finns gentemot 
regionerna är inte förvånande, då den regionala nivån fortfarande upplevs som en relativt ny 
nivå mellan Sveriges starka centralstat och självstyrande kommuner (Mörck 2008: 103). 
Intressant är däremot att motstånd gentemot den regionala nivån har uppstått sedan regional 
planering introducerades i svensk politik (Nilsson 2006: 92–95). Återkommande ses den 
regionala nivån vara en behändig arena för att hantera vissa frågor, samtidigt som den ofta 
kritiseras bland annat för att inkräkta på kommunernas ansvarsområden, eller vara för vag. En 
informant lyfter huruvida regionerna i Sverige behövs när fysisk planering hanteras, eller om 
kommunerna själva hade kunnat samverka och hantera ett regionalt perspektiv (IP 3), vilket är 
en intressant aspekt att spekulera kring. Motståndet mot den regionala planeringen kan tyda 
på att kommunerna ser regionalt perspektiv inom fysisk planering som deras eget 
ansvarsområde och att regionerna inkräktar på detta. På samma gång beskrivs kommunala 
översiktsplaner sakna regionala perspektiv, varför regional planering istället kan uppfattas 
som mindre viktigt enligt kommunerna. Likaså beskrivs governanceprocesser behövas för att 
aktörer på egen hand inte kan hantera den komplexitet som finns i samhället (Klijn 2008: 
506). Ytterligare en nivå utöver den kommunala kan därmed vara att föredra i syfte att fånga 
upp samhällets dynamik och framhäva olika perspektiv.  

6.3 Beslutsprocess 

Gällande möjligheten att komma till tals och få insyn i processen framgår det av Region 
Kronoberg att vissa regionala planer skickas ut på remiss där möjlighet att yttra sina åsikter 
finns, både för de kommunala tjänstemännen och regionens invånare. En aspekt som däremot 
lyfts fram av en kommunal informant är huruvida det är angeläget med medborgardeltagande 
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på regional nivå, eller om den regionala planeringen upplevs vara på en för hög och diffus 
nivå (IP 3). Utifrån denna aspekt realiseras den kritik som ofta ges mot governance, där 
insynen är låg för de aktörer som inte aktivt deltar i samarbetet (Pierre och Sundström 2009: 
259). Även om det i RUS:en beskrivs att invånarna är en viktig intressent att involvera, finns 
det inget som reglerar medborgardeltagande i den regionala planeringen. Johansson (2010: 
106) framhäver att den regionala planeringen ofta upplevs vara komplex, vilket är 
karaktäristiskt för governanceprocesser, varpå medborgare upplever det svårt att engagera sig. 
Däremot kan gemene man indirekt sägas ha möjlighet att påverka den regionala planeringen 
genom de direktvalda politiker som sitter i regionfullmäktige. På samma vis ges invånare 
möjlighet till samråd om kommunerna väljer att applicera de regionala strategierna i sina 
översiktsplaner, då den kommunala nivåns plats i government reglerar möjlighet till samråd.   

De kommunala tjänstemännen har inte möjligheten att vara delaktiga genom hela 
samverkansprocessen. Dialogen mellan regionen och kommunerna är som starkast i början av 
samverkansprocesser, för att sedan avta. En bidragande faktor är även kommunernas höga 
arbetsbelastning vilket medför att regionala utveckling inte kan prioriteras. De regionala 
tjänstemännen vill därför inte belasta kommunerna ännu mer genom möten och annan form av 
dialog. När beslut ska tas är kommunerna däremot inte delaktiga, utan det är regionernas 
angelägenhet. Som Nuissl och Heinrichs (2011: 54–55) poängterar påverkar de institutionella 
ramverken regler för samverkan. Det informella ramverket ger regionenen fördelen att själv 
kunna fatta beslut.  

Att regionen har den avgörande rösten i beslutsprocessen kan innebära att aktörernas olika 
intressen inte balanseras, vilket Nuissl och Heinrichs (2011: 54–55) poängterar är viktigt att 
analysera. Kommunala tjänstemän framhäver att deras dialog med regionen inte är synlig i 
antagna dokument och visioner, vilket tyder på att det regionala intresset betonas framför det 
kommunala. Hur de kommunala intressena balanseras varierar även mellan de större och de 
mindre kommunerna. En tjänsteman från en av de mindre kommunerna poängterar att de små 
kommunernas perspektiv lätt faller i glömska, särskilt om ingen från dessa tre kommuner är 
representerade (IP 1). En region beskrivs inom samhällsplaneringen ofta som en geografisk 
yta med en, eller ett par, viktiga tillväxtcentra (Rader Olsson 2014: 120), vilket i fallet Region 
Kronoberg är Växjö. Regionens intresse att utveckla den regionala tillväxten kan därmed 
innebära att Växjös intresse prioriteras. En informant framhäver även huruvida det är möjligt 
att balansera åtta kommuners intressen (IP 1). Konsensus är svårt att uppnå i 
governanceprocesser (Sørensen och Torfing 2007: 10), varpå informantens påpekande inte är 
obefogat. Desto fler aktörer desto fler intressen är det som ska hanteras och balanseras. Att de 
kommunala tjänstemännen har minskad insyn under beslutsprocessen är dock inte helt sant, 
då kommunerna har representanter i regionfullmäktige vilka bör ha möjlighet att lyfta fram 
kommunala intressen. Politikernas intressen behöver däremot inte vara förenliga med 
tjänstemännens inom samma kommun.  

Vad som dock även påverkar möjligheten till att intressen balanseras, är vilket intresse 
aktörerna har i processen, vilket i sin tur påverkar hur mycket de väljer att engagera sig. I 
nätverksstyrning finns det intresse av att byta resurser då det är gynnsamt för den enskilda 
aktören, men även hela samarbetet. Samtidigt vill aktörerna få största möjliga utbyte för 
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minsta möjliga insats (Hertting 2003: 79, 326–327). I detta avseende behöver det inte alltid 
vara negativt för närliggande kommuner att Växjös intressen och utveckling prioriteras. En 
positiv utveckling i Växjö kan leda till positiv utveckling i kommunerna runtomkring. På så 
sätt kan det vara fördelaktigt för kommuner att i vissa frågor bidra med färre resurser med 
förhoppning att ändå kunna ta del av slutresultatet. Däremot kan det i samverkansprocesser 
även finnas fripassagerare som aktivt väljer att glida med och låta övriga aktörer sköta arbetet 
(Hertting 2003: 326–327). Ett tydligt problem med fripassagerare går inte att finna. Däremot 
skulle kommunerna i Kronobergs län kunna ses som processens fripassagerare, i det avseende 
att de aktivt väljer att inte implementera de regionala utvecklingsstrategierna. Fripassagerare 
väljer dock ofta att inte genomföra överenskommelser, vilket här inte är fallet då Region 
Kronoberg producerar mjuk reglering. Det finns sålunda inga formella överenskommelser 
som kommunerna bryter genom att inte genomföra implementering, varpå det kan vara 
orättvist att kalla kommunerna för fripassagerare.  
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7. Slutsats  
I detta avslutande kapitel kommer uppsatsens tre frågeställningar att besvaras utifrån presentation av 
empiri och analys. Uppsatsens frågeställningar lyder: 

- Hur beskrivs behovet av en regional planering?  
- Vilka uppfattade incitament ligger till grund för aktörers deltagande i regionala 

samverkansprocesser? 
- Hur påverkas samverkans- och beslutsprocessen av det upprättade institutionella ramverk 

som finns i regionala samverkansprocesser? 

Behovet av regional planering grundar sig i globaliseringen och människans vidgade 
resmönster. Sveriges invånare förflyttar sig över hemkommunens gränser på en daglig basis, 
vilket medför mindre viktiga administrativa gränser. Kommunerna behöver vidga sina vyer 
och samverka över gränserna, varpå den regionala planeringen gör entré. Den regionala 
planeringen utgör en arena där vissa planeringsfrågor kan lyftas och bidra såväl kommunerna 
som regionen med ett bredare perspektiv och underlag. Genom den regionala arenan kan 
aktörer bli starkare tillsammans och sträva mot en gemensam framtidsbild.   

Kommunernas och regionens incitament till deltagande i samverkansprocesser skiljer sig åt. 
Kommunernas intresse grundar sig i att skapa vinning för den egna kommunen, främst genom 
att effektivare nyttja ekonomiska och personella resurser. Regional tillväxt och utveckling är 
inte kommunernas hjärtefrågor, men ses ändock som viktigt, samt ett hjälpmedel för den egna 
kommunens tillväxt och attraktivitet. Region Kronobergs intresse fokuserar istället på 
regionen som helhet och dess utveckling. Såväl som att intressena skiljer sig åt, är aktörerna 
även olika beroende av samverkansprocessen. Kommunerna beskriver sig inte som beroende 
av Region Kronoberg och den regionala samverkansprocessen, men väljer ändock inte att 
avstå samverkan då det möjligen kan leda till ett positivt utfall. Regionen är däremot mer 
beroende av kommunerna, främst deras möjlighet till att agera utefter den regionala 
utvecklingsstrategin, varpå denna annars blir verkningslös.    

Institutionella ramverk har stor inverkan på samverkans- och beslutsprocessen. Det formella 
ramverket sätter ramarna för samarbetet genom både att begränsa och öppna upp för 
valmöjligheter. Likaså bestämmer det formella ramverket vilka officiella ansvarsområden 
respektive aktör har. Det informella ramverket innebär stort handlingsutrymme och möjlighet 
för aktörerna att själva bestämma hur organisering ska ske. Även om det låter bra i teorin, är 
det inom de informella institutionella ramverken som konflikter uppstår.   

Av studien konstateras det att rollfördelningen är ett problematiskt område, främst då det 
existerar olika uppfattningar om vad regionens roll är och innebär. Den gemensamma 
nämnaren är att regionen ska ha ett helhetsperspektiv. Regionen konstateras även ha en svag 
ställning, vilken dels beror på den egna organisationens samordning och dels deras otydliga 
och vaga roll. På samma gång noteras en maktkamp mellan regionen och kommunerna. 
Regionen har ett övertag i ena änden av processen då de innehar den beslutsfattande rollen när 
visioner och strategier ska antas. Däremot producerar regionen enbart mjuk reglering i form 
av riktlinjer och rådgivning, vilket istället ger kommunerna ett övertag. Kommunerna innehar 
makt i andra änden av processen genom sitt planmonopol vilket innebär att de själva får 
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bestämma vad i de regionala visionerna som ska realiseras på kommunal nivå. I praktiken 
innebär det att kommunerna aktivt kan välja att helt bortse från regionens intressen. Ett 
informellt ansvar upplevs dock finnas på kommunerna att implementera de regionala 
strategierna, då regionen själv saknar detta juridiska mandat. Implementering upplevs dock 
vara problematiskt på grund av strategiernas diffusa uppbyggnad.  

Resonemang förs även kring huruvida en gemensam identitet saknas bland regionen och 
kommunerna. En gemensam identitet och målbild är väsentlig för ett lyckat samarbete. Att 
samtliga kommunerna angränsar till andra län påverkar dock den gemensamma identiteten 
varpå Region Kronoberg inte alltid upplevs som huvudregionen. Likaså beskrivs flera andra 
regioner som viktiga att förhålla sig till.  

De institutionella ramverken påverkar även beslutsprocessen, vilket synliggörs genom att 
samtliga aktörer inte är delaktiga från början till slut. De kommunala tjänstemännens insyn 
försvinner när beslut ska tas, då regionens ansvarsområde tar över. Kommunerna upplever i 
vissa fall att deras synpunkter inte syns i de strategier som antas, vilket antyder att regionen 
sätter sina egna intressen framför kommunens. Större kommuners intressen ses även kunna 
prioriteras framför de mindre kommunerna.  

Utifrån den ovan beskrivna slutsatsen utläses att det omtalade glappet mellan region och 
kommuner även existerar i Region Kronoberg. Glappet är ett resultat av olika intressen, 
målbilder och identiteter, men även på grund av att regionala samverkansprocesser är 
komplicerade och tidskrävande där mycket tålamod behövs för att bygga upp roller, positioner 
och mål, men även tillit. Glappet är även resultatet av en prioriteringsfråga. Dagens 
kommuner konstateras vara hårt pressade, vilket bidrar till att den regionala utvecklingen 
sällan kan prioriteras.   

Avslutningsvis är frågan vad kommunerna och regionen egentligen ser för vinster med den 
regionala samverkansprocessen? Möjliga vinster påverkas av övriga aktörers handlingar. 
Kommunerna ser uppenbarligen att processen kan generera vinster för den egna kommunen i 
olika former, där regionen är en bidragande faktor. Vinster genereras däremot enbart om 
regionen, samt övriga kommuner, är till hjälp och faktiskt bidrar med att resurser nyttjas 
effektivare. Regionen erfar genom samverkan bättre lokalkännedom och insikt i vilka frågor 
som är viktiga för kommunerna att hantera. Den regionala planeringens mål bör däremot vara 
att deras intresse och visioner realiseras i syfte att stärka den regionala tillväxten. 
Kommunerna spelar här stor roll utifrån hur dagens lagstiftning ser ut. I dagens läge 
implementeras inte regionernas strategier på kommunal nivå varpå de blir verkningslösa. Det 
ses därmed som större chans att kommunerna upplever vinster med samverkan, då regionen 
anser att möta upp och hjälpa kommunerna i vissa fall är en del av deras uppgift. I vägen för 
en regionalt starkare position står sålunda olikartade intressen, bristande ansvar, men främst 
kommunernas planmonopol. Frågan är om, och i så fall hur, regionerna får starkare mandat. 
Är det genom en förändring inom government, eller förbättrade governanceprocesser? Eller 
bör det regionala ansvaret flyttas över till kommunal nivå? Trots allt verkar det finnas mycket 
motstånd till en regional planering i Sverige.   
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IP 2 (Intervjuperson 2): Planarkitekt, Markaryds kommun (intervjudatum: 2018-04-09) 

IP 3 (Intervjuperson 3): Planarkitekt, Alvesta kommun (intervjudatum: 2018-04-16) 

IP 4 (Intervjuperson 4): Samhällsplanerare, Region Kronoberg (intervjudatum: 2018-04-18) 

IP 5 (Intervjuperson 5): Resurssamordnare, Region Kronoberg (intervjudatum: 2018-04-18) 

 
Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  
 

1. Kan du börja med att kort berätta lite om dig själv och vad din roll i kommunen är?  
 

2. Kan du beskriva den regionala planeringen i Region Kronoberg?  
a. Vilka frågor diskuteras? 
b. Vilka förutsättningar och utmaningar har regionen?  

 
3. Hur är arbetet som berör både kommunerna och regionen gällande fysisk planering 

organiserat? 
a. Är det organiserat utifrån formella former eller mer utefter vad som passar er 

aktörer? 
 

4. Kan du beskriva hur du ser på kommunens/regionens roll i det regionala 
arbetet/planeringen? Vad är det ni ska göra och bidra med? 

a. Hur ser du på regionens/kommunens roll? 
 

5. Hur ser du på kommunens intresse i den regionala planeringen? 
a. Vilka frågor ser ni som viktigast som tas upp på regional nivå? 
b.  Är det några frågor som inte tas upp men som ni tycker borde? 
c. Vad tycker ni att kommunerna får ut av den regionala planeringen? 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2017/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2017/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2017/
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionaltutvecklingsansvar.2689.html
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionaltutvecklingsansvar.2689.html
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionbildning/regionbildningpagarisjulan.11740.html
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/regionalutvecklingregionbildning/regionbildning/regionbildningpagarisjulan.11740.html
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d. Hur ska kommunerna använda den regionala planeringen i sitt dagliga 
kommunala arbete? 
 

6. Vilka är aktörerna som deltar i den regionala planeringen? 
a. Får alla aktörer lika mycket inflytande över processen? Eller är det någon som 

får mer plats?  
b. Hur skulle du säga att relationen mellan aktörerna ser ut? 

 
7. Hur fattas beslut på regional nivå?  

a. Deltar alla aktörer när beslut ska fattas? 
b. Hur sker avvägningar mellan olika intressen? 
c. Hur ser det ut med medborgarinsyn och inflytande? 

 
8. Varför tycker du att den regionala planeringen behövs?  

a. Är det något som behöver förändras i hur den regionala planeringen bedrivs 
idag? 
 

9. Slutligen, är det något du vill tillägga eller ta upp som vi redan inte berört?  

 

Bilaga 2: Transkriptionssymboler 

 
(.)   En mikropaus, 0.5 sekunder 

(1.0)   En kort paus 

(2.0)   En längre paus 

((skratt/hosta)) Ord som sätts inom parantes är en kort förklaring av vad någon person 
gör 

Understruket ord  Personen betonar det här ordet 

(ohörbart)  Störmoment medförde att något/några ord inte kunde uppfattas 

… meningen avbröts av den andra personen och personen fortsätter sitt 
resonemang på nästa rad     

 

Transkriberade intervjuer förvaras hos författaren och kan ges ut vid begäran.  

 

 

  


