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Förord
Efter fem års studier på Blekinge Tekniska Högskola har denna uppsats varit min 
sista resa. Ibland har terminen känts som en lång ökenvandring. Med detta förord 
skulle jag vilja tacka alla berörda för att det också funnits en glädje i att genomföra 
ökenvandringen.

Först och främst vill jag rikta en enorm tacksamhet till min handledare Christer 
Persson. Jag kan uppriktigt säga att med engagemanget du har haft för detta arbete 
har det varit fantastiskt att få ha dig som handledare. I våra diskussioner har du fått 
mig att se möjligheterna i vad ett masterarbete kan handla om. Genom konstruktiva 
samtal har jag känt ett gediget stöd och det har du min uppriktiga uppskattning för.

Jag vill också ta tillfället i akt att tacka planeringsavdelningen på GR för att 
ni har låtit mig få en plats att skriva på under den tid jag varit i Göteborg vid 
insamlingsperioden. Det har betytt mycket att få ta del av den miljö och de 
perspektiv som präglar er verksamhet. Tack för alla diskussioner och möjligheten 
att få vara en del av ett socialt sammanhang, trots uppsatsskrivandets inneboende 
inåtvändhet. Ett särskilt tack vill jag rikta till Pia Arnesson, Per Kristersson och 
Amie Ramstedt för att ni fört diskussioner om innehållet i uppsatsen med mig. 
Med detta sagt ska det betonas att jag är ensamt ansvarig för uppsatsen och dess 
innehåll.

Tack alla ni politiker och tjänstemän som har ställt upp på intervjuer. Utan ert 
deltagande hade denna uppsats aldrig kunnat genomföras.

Ett särskilt tack vill jag även rikta till Bengt Larsén på Boverket. Utan alla diskussioner 
vi har haft om planering och politik hade nog de första idéerna till uppsatsen aldrig 

Jag vill också tacka mina vänner Rasmus och Tobias. Det stöd och den glädje ni 
skänkt mig under alla dessa år uppskattar jag oerhört mycket. Ni är två av mina 
ädlaste av alla ädelstenar till vänner man kan ha. Tack för att ni låter mig få vara en 
del av era liv och att ni är en del av mitt.

Allra sist vill jag rikta en uppskattning mot min familj. Min bror Emil som får mig 
att tro på mina möjligheter när jag själv tappar förmågan att se dem. Min mor 

få andra som jag uppskattar så mycket att få föra sådana diskussioner med om 
samhällsutveckling och forskningsperspektiv. Slutligen vill jag rikta blickarna mot 
min far Per. Tack för att du ställer upp för oss i familjen och alltid ser lösningar 
när ingen annan ser det.



Sammanfattning 
Denna uppsats utgår från att studera hur kommunal fysisk planering förhåller 
sig till och tillämpar regionala överenskommelser avseende fysisk struktur. I 
uppsatsen studeras ett fall av soft planning med ett integrerat perspektiv av Callons 
(1986) beskrivning med etablerandet av nätverk och hur aktörer associerar sig till 
nätverket. Detta kompletteras med skapandet av självklarheter genom black boxes 
och planeringsdoktriner. Kontexten som undersöks är Rådslagsprocessen som 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och dess 13 medlemskommuner 
ingår i. Tre ingångsvinklar styr uppsatsen: (1) Hur kommunerna förhåller sig till 
de regionala överenskommelserna och hur de tillämpar dessa. (2) Vilket värde som 
tillskrivs de regionala överenskommelserna av kommunpolitiker och tjänstemän. 

regionala överenskommelser. 

I uppsatsen tillämpas två tillvägagångssätt för datainsamlingen: (1) En 

kommunernas fysiska planering och överenskommelserna. (2) Semistrukturerade 
intervjuer med kommunpolitiker och tjänstemän på kommuner. En kvalitativ 
innehållsanalys utgörs uppsatsens analysmetod.

Av empirin kan det märkas att de regionala överenskommelserna ger en 
huvudinriktning på kommunernas planering. Kommunerna väljer att göra avsteg när 
de önskar göra det. Det uttrycks ett ansvar gentemot de andra medlemskommunerna 
att överenskommelserna ska vara en huvudinriktning för deras fysiska planering. 
Hedersfrågan att hålla överenskommelserna verkar stabilisera kommunernas 
förhållande och tillämpning av dem. Av de tre överenskommelserna som fattats 
inom Rådslagsprocessen får den regionala strukturbilden ett särskilt genomslag. 
Det förefaller som att strukturbildens rumsliga uttryck tillsammans med dess 
språkliga dimension gör att en identitetsanknytning etableras hos kommunerna.

Soft planning får en känslig karaktär då det handlar om hur enskilda individer 
anknyter sig till det skapade rummet. I detta fall handlar det om hur politiker 
associerar sig till överenskommelserna, då det uttrycks att överenskommelserna 
främst är en fråga för den politiska sfären. Förhållningssättet och tillämpningen 
av överenskommelserna riskerar att utsättas för en destabilisering när nya 

ett samband med att arbete genom soft planning i framtiden kräver ännu mer 
arbete inom upprättat soft space, för att individerna ska anknyta sig till det skapade 
rummet. Soft planning verkar därför präglas av ett inneboende bäst före datum.

Genom att överenskommelserna är strikt politiskt tillägnade är tillträdet för 
invånare begränsat. Informanterna uttrycker att det lokala demokratiska 

huvudinriktningen på kommunernas fysiska planering innan invånare får möjlighet 
till att delta. Det ställer frågor om hur ansvarsutkrävandet från väljarna gentemot 
politikerna säkerställs, vilket hamnar i en komplex situation. Politikerna uttrycks 
vara ansvariga gentemot sina väljare. I samma stund är de ansvariga gentemot 



de andra folkvalda politikerna från medlemskommunerna att de ingågna 
överenskommelserna ska hållas. En möjlig
när politiker behöver tillgodose en lojalitet gentemot sina väljare och en annan 
till politiker från medlemskommunerna. Väljarnas möjligheter att utkräva ansvar 
riskerar därför att bli begränsat.
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1. Problemställning
Hur uppfylls en ambition till att aktörer hittar gemensamma perspektiv när de 
har rätt till självstyre? Mer konkret; hur påverkar överenskommelser framtagna 
genom samverkansprocesser aktörer som har självbestämmanderätt? En aktör 
kan lagens mening ha rätten till självstyre, men de samverkar ändå med andra. 
Samarbetsbehovet kan vara större än vad en lagtext uttrycker. Tillsammans verkar 

i en samverkansprocess och skapa lösningar på problemet. Genom detta skapas 
kopplingar mellan aktörer, som ger upphov till bildandet av ett nätverk. Men får 
överenskommelser fattade av nätverket aktörerna att agera likt en gemensam enhet?

Det förefaller som att kommuner idag ser ett större behov av att samarbeta med 
varandra. De administrativa gränserna blir nog inte lika viktiga för en familjs 
vardagsliv när vardagsmönster sträcker sig över kommungränser. Frågan är om 
samhällets styrelseformer följt utvecklingen. Plan- och bygglagen (PBL) fokuserar 
framförallt på en ansvarsfördelning mellan stat och kommun där kommunen har 
rätt till självstyre genom sitt planmonopol. I sammanhanget verkar regionplanen 
som instrument hamna i ett institutionellt glapp. Den ska reglera regionalt, men i 
och med planmonopolet saknar regionplanen rätt till att reglera beslut kommunerna 
ska fatta i sin juridiskt bindande planering.

”Vi tar ett gemensamt ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. 
Lokalt gör vi det genom att ta ansvar för våra delar av den regionala strukturen och 
genom att stödja övriga kommuner i att utveckla sina delar.” (GR 2008:2)

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i sitt regionplaneringsarbete 

kunna utformas där kommunerna och kommunalförbundet har gemensamma 
perspektiv på hur regionen borde utvecklas. De försökte de hitta en väg att nå 
samma mål som PBL anger för regionplaneinstrumentet, men med andra vägar än 
en traditionell regionplan som utgångspunkt. En eget formad process som kallas 
för Rådslagsprocessen upprättades och ett antal överenskommelser har gjorts 
inom den. Kommunerna både äger och förvaltar dessa politiskt. En av dessa 
överenskommelser är den regionala strukturbilden som upprättades 2008.

Om de lagstadgade instrumenten som lagrummet tillhandahåller, exempelvis en 
regionplan, inte levererar resultatet som önskas är det möjligt att aktörer försöker 
hitta nya tillvägagångssätt. Det kan vara en anledning för varför eget upprättade 

byråkratiskt förbestämda process. Ambitionen blir större än att fatta en reglerande 
plan. Aktören har rätt till självstyre, men problembildens samband visar på att 
den påverkas av hur andra aktörer fattar sina beslut. Det verkar ge upphov till 
ambitioner för att hitta andra vägar till samarbete.

Kanske är det så att ambitionen till styrning, eller påverkan, uttrycks genom 
samverkansprocesser i olika nätverk. I en tid där policys, som exempelvis 
överenskommelser, ser ut att få större betydelse istället för reglering kan samverkan 
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och nätverksperspektiv bli allt viktigare. Överenskommelserna verkar uttrycka en 

del stigar vara mer lämpliga att ta när logiken ska omvandlas till beslut i skarpa lägen. 
Vissa angripssätt prioriteras och andra utesluts. Men frågan blir vad som händer i 
det sista steget när överenskommelsen ska få uttryck hos aktören som har rätten 
till självstyre. På något sätt landar överenskommelsen i den egna organisationen, 
men det kan vara långt ifrån självklart hur det uttrycks.

1.1 Problemformulering
En aktör som äger rätten till självstyre kan ändå vilja samverka. Samarbeten skapas 
vid sidan av planinstrument i egenupprättade processer, men de saknar den status 
som lagstiftningen ger. När styrprocesser uppstår vid sidan av de byråkratiskt 
reglerade processerna utmanas den lagstiftade uppfattningen om hur fysisk 
planering ska bedrivas. Det leder till att fyra problem uppstår:

(1) Konsekvenser sker när processer upprättade utanför lagstiftningen påverkar 
besluten som fattas inom lagstiftningen. Besluten i egenupprättade processer 
blir beroende av att de integreras i formella processer. När detta sedan styr 
planinstrumentens tillämpning ifrågasätts vilken status de formella processerna 

läggs i att upprätta och genomföra de egenupprättade processerna inte leder 
någonstans, då aktörerna ändå har rätt till självstyre. (3) Den demokratiska 
legitimiteten som säkerställs genom lagstiftningen lämnas istället i aktörernas egna 
händer. Saknar aktörerna ett säkerställande av demokratisk legitimitet kan det i 

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kommunal fysisk planering förhåller 
sig till och tillämpar ingångna regionala överenskommelser rörande fysisk struktur. 

1.3 Frågeställningar
Nedan följer tre frågeställningar som avgränsar vad denna uppsats undersöker:

Hur förhåller sig kommuner till och genomför regionala överenskommelser 
om fysisk struktur i sin fysiska planering?

Vilket värde tillskrivs regionala överenskommelser om fysisk struktur av 
kommunpolitiker och tjänstemän?

regionala överenskommelser?
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2. Bakgrund – Den svenska regionala planeringen
Plan- och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900) är den ramlagstiftning som ger 

ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. I den statliga ansvarsfördelningen 

understyrker framförallt PBL Länsstyrelsen som den regionaliserade statliga 
planeringsnivån. Myndigheten ska utöva tillsyn och vägleda kommuner i sin fysiska 
planering. Länsstyrelsen utgör här statens samlade bedömning av olika statliga 
sektorsmyndigheter. I PBL anges kommunernas planmonopol som betonar att 
kommunerna har rätt till självstyre i sin planering av mark- och vattenområden. 
Detta frånsett de ansvarsområden som utgörs av Länsstyrelsens ingripandegrunder. 
Ingripandegrunderna utgör exempelvis riksintressen angivna i Miljöbalkens 
(MB) 3 kap. (SFS 1998:808) och förordningen om hushållning med mark- och 
vattenområden (SFS 1998:896).

Den regionala planeringsnivån är angivet i PBL:s 7 kap. Här betonas det att 
kommunernas planering ska tillgodose regionala perspektiv. I och med att 
kommunerna genom sitt planmonopol har rätt till självstyre är det kommunen 
som har sista ordet för vilka beslut den ska fatta i sin fysiska planering. 
Regionplaneinstrumentet saknar därför rätten att bestämma över kommunernas 
juridiskt bindande planering. Den regionplan i PBL:s mening som upprättats är 
Stockholms landstings RUS (regional utvecklingsstrategi). Som det beskrivits i 
problemställningen har GR tillsammans med sina 13 medlemskommuner valt att 

fattats i en egenformad process som kallas för Rådslagsprocessen. (Boverket 2015a 
[www])

2.1 En tilltänkt stärkt regionplanering 

planeringsnivån i Sverige. Det har hamnat i ljuset för hur bostadsförsörjningen 
kan utvecklas generellt i landet. Under augusti 2013 tillsattes en parlamentarisk 
kommitté vid namn Bostadsplaneringskommittén. Slutbetänkandets namn En ny 
regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) ger en 

Här anges att bostadsförsörjningsfrågan i Sverige behöver lyftas på regionala 
nivåer för att behovet ska tillgodoses (SOU 2015:59:331).

Bostadsplaneringskommitténs förslag är att kommuner ska ingå i regionalt 
beslutade strukturbilder likt den som GR-kommunerna ingår i. Förslaget är 
att ansvaret för detta strukturbildsarbete ska hamna på den aktör som har det 
regionala utvecklingsansvaret (med landstingen). De ska tas fram tillsammans 
med de kommuner som ingår i deras administrativa indelning (SOU 2015:59:331). 
Det innebär att 7 kap. i PBL föreslås strykas och ersättas med detta förslag (se 
exempelvis SOU 2015:59:530). 
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En konsekvens av utredningens förslag är att det blir en förändring av 
kommunernas självstyre. Det handlar om att kommunerna ska hantera riktlinjer 
för bostadsförsörjning mer utförligt. Kommunernas planmonopol består däremot. 
(ibid)
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3. Forskningsöversikt
Nedan följer uppsatsens forskningsöversikt som ringar in vilket forskningsfält 
denna uppsats tillhör. Kapitlet inleds med en beskrivning av tendensen att dagens 
samhällsstyrning skiljer sig mot den traditionella välfärdsstaten. Tendensen 
beskrivs övergripande som från government till governance. Därefter följer en 
beskrivning av hur förändringen i samhällsstyrningen har operationaliserats till 
fysisk planering. I  denna kontext blir soft planning med styrningsmekanismer och 
rumsliga perspektiv avgörande för att bilda en förståelse.

3.1 Samhällsstyrning genom governance
Governance som förståelse och koncept för samhällsstyrning kan övergripande 
uttryckas som en förändring av 1900-talets traditionella styrning i välfärdsstaten. 
Governance beskrivs som hur interaktionen sker mellan offentliga organisationer 

government) och privata (samt semiprivata) aktörer 
(Pierre 2011:5; Healey 2007:17). En djupare beskrivning om begreppet governance 
ges här nedan hur den traditionella bilden genom offentliga institutioners styrning 
av samhället kan förstås.

Den traditionella bilden av hur samhället styrs har framförallt uttryckts i vertikala 
strukturer. Politiken blir den grupp som bestämmer agendan och fattar beslut som 
förverkligas i den offentliga samhällsapparatens vertikala struktur. Dannestams 
(2009:71) beskrivning ger förutsättningen för att förstå hur det är formella 

organisationer. Det är i denna miljö Pierres (2011:6) betonande av begreppet 
institution kan förstås som att den formar och bevarar ett visst social beteende.

Genom de olika skalpolitiska nivåerna (se exempelvis Dannestam 2009:73) kan 
det förenklat uttryckas som att vad den ovanstående politiska nivån beslutat om 
ska implementeras i nedåtstigande led. Den dominerande bilden i denna form av 
samhällsstyrning blir därför förenklat att samhället styrs och organiseras av politik 
och offentliga organisationer, som exempelvis förvaltningar (Dannestam 2009:71). 
Det ska lyftas att government generellt inte bör ses som en gemensam aktör. 
Snarare borde det förstås att förvaltningarna tillhör sina egna politiska vertikala 
led som de styrs under. Utgångspunkten blir därför att offentliga förvaltningar inte 
ska ses som en ensam enhet. Istället ses de som olika aktörer och de kan ha olika 
mål. (Dannestam 2009:69) Vid denna övergripande diskussion är det däremot mer 
lämpligt att se government som en grupp av aktörer med gemensamma grunddrag. 
De är alla styrda av en politiskt formad agenda, vilket kan jämföras med exempelvis 
privata aktörer som kan formas av andra utgångspunkter.

För att återgå till beskrivningen av governance som samhällsstyrning ska det 
inledningsvis betonas att den tydliga gränsen mellan offentliga och privata aktörer 
inte är lika självklar. Från den vertikala organisationsstrukturen som beskrevs i 
det tidigare stycket framhålls ambitionen att skapa horisontella strukturer (Healey 
2007:177). Övergripande uttrycks det som en förändring från government till 
governance (Haughton et al. 2010:32). Uttrycket har kritiserats eftersom den 
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antyder om att government är obetydligt i governance (se exempelvis Pierre 
2011:18). Snarare har governance handlat om hur government fortsätter vara en 
nyckelaktör i en samhällsmodell som rör sig från välfärdsstatens bild av governments 
styrning (Nuissl & Heinrichs 2011:48-49). Pierre (2011:100) beskriver att denna 
traditionella roll för välfärdsstaten är en övergångsmodell till en samhällsstyrning 
som går mot governance. Orsakerna till varför governance har fått genomslag är 

har förändrats tillsammans med alltmer begränsade resurser för det offentliga 
(Dannestam 2009:73-74). Governance blir därför ett alternativ till välfärdsstatens 
grundtanke om att samhällsstyrningen kretsar kring det offentligas egen förmåga 
att förverkliga mål (Pierre 2011:8). Den går alltså bortom government som 
institution, men det förutsätter också förutsätter att gränserna mellan offentliga 
och privata verksamheter får en annan form (Lau 2014:1945; Faludi 2012:198).

I förlängningen får governance uttrycket i att det offentliga vill utöva en styrning 
utan att de har resurser till att genomföra sin vilja på egen hand. En konsekvens 
blir att de offentliga organisationerna frångår de vertikala strukturerna och söker 
sig istället mot horisontella former för att skapa partnerskap med privata aktörer 
(Pierre 2011:18; Nuissl & Heinrichs 2011:47). Pierre (2011:18-20,121) framhäver 
att även om det sker en samhällsförändring som påverkar government ska det 
inte förstås som att betydelsen av government som aktör försvinner. Istället 
handlar det om att governments försök till att utöva styrning förändras. Genom att 
horisontella strukturer skapas och med de partnerskap som uppstår kan de förstås 
som nätverk (Dannestam 2009:73-74; Lau 2014:1945-1946). En betydelsefull roll 
för government blir därför vad som kallas för enabler (Galland 2012:539). Genom att 
sätta en agenda och vara aktiv i de mål som formuleras i nätverket får government 
en viktig roll (Pierre 2011:19). Med enabler blir det därför att government kan ses 
som den aktör som sätter ramarna för hur governance kommer gå till. Även om 
government är aktiv i fasen att formulera mål och vara ledande i nätverket är det 
aktörerna inom nätverket som tillsammans förverkligar överenskommelserna. 

aktörens utrymme att agera inom. I governance får det istället karaktären av 

Lau 2014:1943-1944,1946). En avgörande skillnad blir därför att den traditionella 
governmentstrukturen fokuserar på strukturer och institutioner, när governance 
istället försöker genomföra processer (Pierre 2011:21). Processerna måste 
kunna genomföras i ett visst sammanhang, vilket belyser nätverkets betydelse. 
Sammantaget kan det förstås som att governments roll uttrycks för att kunna 
utöva makt utan att för den delen besitta möjligheten att på egen hand realisera de 
politiska ambitionerna.

3.1.1 Multilevel governance och utkrävande av ansvar
I Dannestams (2009) avhandling Stadspolitik i Malmö – Politikens meningsskapande 
och materialitet ges en utförlig beskrivning om hur stadspolitik får uttryck på olika 
politiska skalnivåer. En central slutsats i avhandlingen är att stadspolitiken inte kan 
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”I själva verket förekommer ett stort antal politiska rum som inte har en direkt 

t.ex. inte en grannskapsgemenskap, en stadsdel eller en stad en egen, institutionaliserad 
politiknivå. Det gäller därför att inte stirra sig blind på de traditionella politiska nivåerna, utan 
att ta in konstruktionen av andra politiska rum i den politiska diskussionen.” (Dannestam 
2009:272, tillagd kursivering)

tydligt blir det i en governanceaspekt då det inte behöver ses som självklart att vad 
en politisk skalnivå uttrycker kommer genomföras i nedåtstigande led. Det blir 

klarlägger den växande betydelsen att betrakta politik utefter multilevel governance 
(MLG). I MLG betonas hur horisontell samverkan sker mellan aktörer som 
agerar på olika skalnivåer (se exempelvis Feltenius 2015:302). Det handlar i denna 
kontext om hur politik uttrycks i det praktiska arbetet att de olika skalpolitiska 
nivåerna interagerar med varandra i mer horisontella strukturer än vertikala (Faludi 
2012:198,207-208). Genom MLG och citatet ovan från Dannestam är det centralt 
att förstå hur skalpolitiska nivåer interagerar med varandra i institutionella miljöer 

stat, region och kommun).

I samma stund som governance och MLG uttrycks är det relevant att lyfta en 
problematisering. Denna handlar om vem som kan utkrävas ansvar i en representativ 
demokratimodell (se exempelvis Henecke & Khan 2002:11) i en politisk styrning 
som omgärdas av diffusa gränser mellan offentliga och privata aktörer (Lau 
2014:1946; Nuissl & Heinrichs 2011:51; Cook 2009:931). I den traditionella 

för vem som ska utkrävas ansvar. När ansvarsfördelningen är mer informell och 
sker genom ett nätverk kan det tolkas som att nätverket i sig är formellt ansvarigt. 

inom 
nätverket. (Koliba et al. 2011:211-212) Det blir särskilt viktigt i en politisk kontext 
när invånare ska få förutsättningen att utkräva ansvar av politikers beslutsfattande. 
Nätverken är ofta inte lika transperenta som exempelvis en offentlig förvaltning. 
(Koliba et al. 2011:212)

Med diskussionen om governance som alltmer påtaglig trend för samhällsstyrning 
blir det väsentligt att anknyta till hur detta påverkar den fysiska planeringen. 
Med en premiss att fysisk planering har traditionellt utgått från den offentliga 
samhällsapparaten är det relevant att lyfta hur den går till med governance som 
princip. I följande avsnitt beskrivs denna överföring av governance till fysisk 
planering. Konceptet kring soft planning ger denna gestaltning.

3.2 Soft planning
Soft planning kan förstås som hur governance kommer in i den fysiska planeringen. 
Soft planning förtydligar hur governments roll uttrycks i en institutionell kontext 

et al. (2010:32) beskriver att soft planning delvis kan förstås i övergången från 
government till governance i tankebilden om hur planeringen rör sig från ett 
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reglerande tillvägagångssätt. Den agerar istället på ett tillvägagångssätt som liknar 
spatial planning. Med spatial planning syftas här till att planeringen tar form genom 
att vara mer styrande än reglerande. Ingången blir att planeringen hamnar i ett 
skifte som handlar om att policys får en allt större betydelse gentemot tidigare där 
planer, med sin reglerande funktion, varit dominerande (Galland 2012:537,540). 
En grundläggande del blir här att när soft planning utövas och studeras behöver 
planeringsnivåer ses i relation till varandra (Haughton et al. 2010:22). Aktörer är 
sammanbundna till varandra i komplexa förhållanden. Det gör att den enskilda 
skalnivån påverkas av aktörer från olika nivåer och sammanhang. Här kan det 
förstås som att myndigheter tar en aktiv roll i att agera som den styrande aktören.

3.2.1 Devolution och rumsuppfattningar
I soft planning lyfts begreppet devolution som centralt. Devolution härstammar i 
en tankegång om hur politikens styrningsförmåga i samhället har förändrats (se 
exempelvis Haughton et al. 2010:6-10). Det blir liknande den beskrivning som 
givits i redogörelsen av governance. Framförallt har devolution fått ett genomslag på 
en brittisk kontext, mer än den skandinaviska (Galland 2012:539). 1 Ett antagande 
som prövas i soft planning är att planeringens möjligheter till påverkan begränsas 
när olika reformer inskränker på planeringsinstruments och planeringsnivåers 
(skalpolitiska nivåer) möjlighet till reglering. Inom soft planning motbevisas 
antagandet att det offentligas möjlighet till påverkan försvinner. Den får istället 
genomslag på andra sätt än genom reglering (Allmendinger & Haughton 2010:816; 
Olesen 2012:912,920-921). För att förstå devolution blir utgångspunkten i hur makt har 
förskjutits från centralmakter till decentraliserade nivåer. Trots decentraliseringen 
betonas det att myndigheterna i sig inte är autonoma, utan likt governance är de 
sammanknutna till varandra i olika nätverk som påverkar varandra (Haughton et 
al. 2010:47).

Olesen (2012:914-915) beskriver om hur en lagreform begränsade den lagreglerade 
regionala planeringen i Danmark. Det gav upphov till ett institutionellt mellanrum 
mellan den statliga och kommunala planeringen. Trots mellanrummet fanns det 
politiska viljor som ville stimulera tillväxt på en regional planeringsnivå (Galland 
2012:549-550). Det är i dessa typer av institutionella mellanrum som soft spaces 
uppkommer. I soft planning-litteraturen beskrivs två grundläggande typer av rum 
genom hard spaces och soft spaces. Med hard spaces syftas till ett rum som utgörs av 
den formella institutionella kontexten tillsammans med de verktyg och processer 
som ett lagrum ger förutsättningar för. Verktygen följer en byråkratiskt lagreglerad 
process som har vissa steg de ska genomgå. Ett sådant exempel är formella steg 
där medborgardeltagandet säkerställs. (Heley 2013:1329; Haughton et al. 2010:52)

Soft space belyser att planering sker både inom formella och informella rum 

får det utslag på vilka alternativ som anses vara mest logiska inom hard space 
(Allmendinger & Haughton 2010:814-816). Med en sådan tankegång påvisar det 
hur hard och soft spaces hör samman. Rent principiellt slår därför soft spaces 
inte ut hard spaces. De anses istället komplettera varandra, eller verka parallellt 
(Allmendinger & Haughton 2010:809; Haughton et al. 2010:241-242). För att 
1 Det bör betonas att större andelen av denna forskning publicerats i samband med en brittisk kontext.
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soft space ska få genomslag behövs de lagstadgade verktygen (Haughton et al. 
2010:228-229). Det visar på ett grundläggande problem med soft space att de kan 

hur en stor rad principiella beslut redan fattats före en formell process i hard space 
inleds. (Allmendinger & Haughton 2010:811)

3.2.2 Hur operationaliseras soft spaces?
För att förstå soft space påverkan på hard space kan metaforen för nätverket vara 

med det och vad som önskas åstadkomma. Det är alltså mellan aktörerna inom 
nätverket som kunskapsöverföring sker, vilket gör att om en aktör tas bort eller 
läggs till i nätverket kan perspektivet på en fråga ändras (Haughton et al. 2010:45). 
Nätverket innefattas av aktörer som är delaktiga på olika planeringsnivåer. 
Aktörerna kan både vara offentliga och privata. Soft space ska därför inte anknytas 
till en
med Pierres (2011) generella resonemang om nätverket i governance. Istället bör 
soft spaces förstås likt det danska exemplet som beskrevs tidigare att de sker i 
mellanrum mellan planeringsnivåer, planeringsinstrument och ansvarsområden (se 
även Haughton et al. 2010:24-25,52). Figuren nedan ger en illustration av detta.

Figur 1. Soft planning blir ett sätt hitta vägar som täcker in olika planeringsnivåer och 
planeringsinstrument utan att vara låst till ett lagstadgat verktyg eller administrativ nivå 
(Allmendinger & Haughton 2010:810). Notera hur högerspalten sammanbinder de 
lagstadgade instrumenten och planeringsnivåerna.

En grundläggande del i att förstå soft planning handlar om hur det är svårt att 
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 för ett soft space. Generellt anknyts detta till hur relationella 
rumsuppfattningar har fått genomslag på förståelsen av soft space (Allmendinger 
& Haughton 2010:806-807; Heley 2013:1327,1329; Olesen 2012:911). Det beskrivs 
av Faludi (2013:1310) som ett utmanande av en euklidisk rumsuppfattning. Den 
euklidiska rumsuppfattningen utgår framförallt från administrativa och fysiska 
gränser. Det ställs i kontrast till den relationella rumsuppfattningen som betonar 
hur rummet sätts i relationer och perspektiv till varandra. (Healey 2007:221-226) 
Likt metaforen för nätverket påverkas detta relationella rum, eller soft space (i 
termer av soft planning) av vilka aktörer som deltar. Gränserna inom soft space 
blir därför diffusa eftersom det sätts i relation till vilket perspektiv (översatt från 
scope

3.2.3 Varför uppstår soft spaces?

formella verktygen och nivåerna rör sig i komplexa sammanhang som kan göra det 
svårt för myndigheter att få ett samlat perspektiv på den framtida utvecklingen. 

möjligheter till den eftersträvade integreringen (Allmendinger & Haughton 
2010:807). Tankegången skulle kunna liknas vid Dannestams (2009:69) beskrivning 

en enhet. Det 
ger en ingång att förstå varför policyintegrering har blivit ett verktyg för politiken 
att styra aktörer mot en gemensam riktning när beslut ska fattas inom hard space 
(Haughton et al. 2010:31,229). Policyintegreringen ska här särskiljas från den som 
exempelvis var vanlig i en brittisk kontext på 1970-talet, eftersom den endast 
fokuserade på offentliga aktörer (Haughton et al. 2010:29). En generell form av 
policyintegrering kan återkopplas till diskussionen om arbetet i stuprör. Stuprören 
kopplas till hur exempelvis myndigheter ska kunna undvika att endast arbeta med 
deras expertkunskap och perspektiv i åtanke. (Olesen 2012:911; Healey 2007:5; 
Emmelin & Lerman 2006:30ff). Det belyser vikten av att få till styrning utan att 
använda regleringsverktyg. 

Policyintegreringen anknyter till en viktig byggsten för styrningsverkan av soft 
planning, som förklaras genom metagovernance. Förenklat beskriver Allmendinger 
& Haughton (2010:808) det som ”governance of  governance”. Policys styr 
organisationer och de nätverk aktörerna deltar i mot en gemensam riktning, vilket 
sätter dagordningen för nätverket. Det bestäms genom vilka aktörer som ska få 
ingå i nätverket. Generellt beskrivs detta tillvägagångssätt som det offentligas 
ifyllnad (Galland 2012:541; Olesen 2012:912; Heley 2013:1326). Detta återspeglar 
hur offentliga aktörer inom soft space styr utvecklingen åt en gemensam riktning 
utan att använda formella regleringsverktyg. Haughton et al. (2010:158-159) 
påvisar hur soft planning (i form av regional planering) i Wales avsett styra 
framtida utveckling genom policyintegrering. En vilja har funnits att tillämpa en 

från en arena till en annan om aktörerna inte vågar sätta ner foten och fatta de 
principiella besluten (Haughton et al. 2010:159).
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En annan påverkande faktor till varför soft spaces uppstår kopplas samman till 
devolution (Haughton et al. 2010:49; Olesen 2012:912; Allmendinger & Haughton 
2010:805-806,811). En lagreform kan göra att det formella systemet förändras, 
som exempelvis den regionala planeringen i det danska exemplet (Olesen 2012). 

 
gör att om det formella systemet i sig förändras ges förutsättningar för ett soft 
space att komma till, då aktörerna ser ett sådant behov. Ett sådant exempel är 
Haughton et al. (2010:129-130) som beskriver hur skotska lagreformer gjort att 
nya soft spaces uppstått.

Det ska framhävas att ett soft space behöver i sig inte vara permanent (Galland 
2012:541; Allmendinger & Haughton 2010:807). Olesen (2012:911) beskriver hur 
soft space är ett temporärt eget upprättat rum där konsensus kan skapas mellan 
berörda aktörer. Hur läng
informellt sammanhang, verkar alltså påverkas av om den används och om den 
anses användbart för de inblandade aktörerna. 

3.2.4 Kritik som lyfts mot soft planning

en inneboende problematik för soft planning när det kommer till demokratiska 

(Allmendinger & Haughton 2010:811). Det handlar om hur soft space inringar och 
samtidigt verkar parallellt med hard space. Mäntysalo et al. (2015:351) beskriver 
att deltagandet för invånarna i dessa informella rum inte skyddas lagstadgat utan 
istället blir styrt av planerares och politikers ambitioner. Det beskrivs som ett 

gar 
(Mäntysalo et al. 2015:350). Det anses även bli ett tillvägagångssätt för prioriterade 
politiska värderingar och ideal att få större genomslag än i de tillhörande krav som 
medföljer byråkratiskt förbestämda processer (Olesen 2012:920). Det är i denna 
kontext som Allmendinger & Haughton (2010:803,816-817) understryker att 
planering i allra högsta grad, trots devolution, är ett politiskt verktyg. Till motsats att 

hittat vägar att bli verktyg för politiken att använda för att stimulera ekonomisk 
tillväxt (Allmendinger & Haughton 2010:816). Planeringen har istället hittat en 
ingång genom dessa politiska värderingar att få en betydelsefull roll för politiken. 
Samtidigt har planeringen verkat för att begränsa möjliga negativa effekter genom 
att komplettera de ekonomiska idealen med sociala och ekologiska perspektiv. 
Det är däremot fortfarande med det ekonomiska perspektivet som styrande 
ingångsvinkel. (Haughton et al.2010:230) Galland (2012:549) lyfter i samma anda 

ett tillvägagångssätt som endast prioriterar ekonomisk tillväxt.

beslut redan har fattats i soft space. Här bör även frågan om ansvarsutkrävande 
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lyftas. Likt den diskussion som redan presenterats generellt om governance är det 
ett komplext förhållande när politiker i ett demokratiskt system ska hållas ansvariga 
(Haughton et al. 2010:226). Mäntysalo et al. (2015:351,354-356) framhäver att 
om en informell planering ska anses vara demokratiskt legitim behöver det också 

form av planering kan hamna i ett demokratiskt glapp för invånare. Här betonar 
även Allmendinger & Haughton (2010:812-813) att om soft planning ska få en 
verklig påverkan behövs detta samspel. Detta dels eftersom soft space sker i ett 
samspel med hard space, men också bland annat att det behöver vara en nyckel 
i den demokratiska legitimiteten. Healey (2007:98-99,113-115) beskriver med ett 
fallexempel på Milano vilka möjliga konsekvenser som kan uppstå. Den politiska 
stabiliteten och legitimiteten påverkas när det uppstått ett glapp mellan invånare 
och politiker. I ett sådant fall kan det märkas att planering ändå sker, men inte med 
det offentliga som ledande aktör. Istället verkar planeringen få uttryck i arenor och 
forum som det offentliga inte har tillgång till.
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4. Teoretisk utgångspunkt – Michelle Callons 4 steg och skapandet av 
självklarheter
För att få en förståelse av hur ett nätverk uppstår, hur överenskommelser kommer 
till och hur de omvandlas till praktik används ett antal begrepp från Michel Callon 
(1986), vilket kallas för ”the four moments of  translation” (1986:203). Dessa fyra 
översättningssteg är frekvent använda i forskning som berör Actor-Network-
Theory (ANT) (se exempelvis Boelens 2010:37-38; Rydin 2013:26; Tate 2013:786). 
Det ska understrykas att i denna uppsats tillämpas endast vissa begrepp från ANT, som 
Callons (1986) steg av översättning samt skapandet av självklarheter. Exempelvis 
black boxes lyfter hur något blir för givet taget (se exempelvis Rydin 2013:26; 
Tate 2013:786), vilket också är en byggsten i denna teoretiska utgångspunkt. I 
detta kapitel presenteras inledningsvis Callons (1986) steg av översättning. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse av black boxes och en översättning av dessa till 
planeringsdoktriner som ett skapande av självklarheter i fysisk planering.

Före Callons (1986) steg av översättning beskrivs är det viktigt att redogöra hur 
aktörsbegreppet tillämpas. I ANT-forskning är en grundläggande utgångspunkt att 
i begreppet aktant innefattas både människor och icke-människor (beskrivet som 
sociala och materiella element), som sedan med associationer till varandra sätts ihop 
i nätverk (se exempelvis Rydin 2013:24-25). För denna teoretiska utgångspunkt 
görs en invändning mot denna begreppstillämpning i ANT. Uppsatsen fokuserar på 
regionala överenskommelser i förhållande till kommunal fysisk planering. Av denna 
anledning är det lämpligt att avgränsa aktörsbegreppet till endast sociala element. 
Därför används Nuissl & Heinrichs (2011:54) beskrivning av aktörer som individer 
och kooperationer (företag, organisationer) vilka är aktiva i en planeringsprocess. 
Det går därför i linje med den begreppsanvändning Boelens (2010) gör i sin 
beskrivning av nätverk och dess uttryck vid hans studie av nätverk i planering. På 

hur aktanter och aktörer anknyts till varandra genom associationer. Ett sätt för 
att kunna undersöka hur associationerna mellan aktörerna ser ut och bildar ett 
nätverk är Callons (1986) steg av översättning.

4.1 Callons (1986) fyra steg av översättning
De fyra stegen av översättning utvecklas av Callon (1986) med en fallstudie om 
hur en musselart i Frankrike skulle kunna räddas från att dö ut. Utgångspunkten 
för artikeln är i sig inte räddandet av musselarten. Den utgör istället ett fall 
för hur aktanter i ett nätverk kan sammanknytas till varandra i en process av 
översättningssteg. Det skapas associationer mellan aktanterna i fyra olika steg, 
vilket tar utgångspunkt i räddningsaktionen för musselarten: (1) problematization, 
(2) intressement, (3) enrolment och (4) mobilisation. Här ska det betonas att detta sätt 
att översätta olika steg för hur olika aktioner kan uttryckas i ett nätverk inte har 
några tydliga gränser (Callon 1986:207). Stegen av översättning blir därför ett sätt 
att kategorisera hur associationerna uttrycks.
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Problematization Intressement Enrolment Mobilisation

Callon 1986)

4.1.1 Problematization
Problematization beskrivs av Callon (1986:204) som en dubbel rörelse. Den ena 

för att kunna skapa associationer till andra aktörer för att kunna samlas kring 
frågan (Callon 1986:205). Det skapar ett system av kopplingar och allianser mellan 
aktörerna utefter deras mål och agendor (Callon 1986:206). Målformuleringarna 
blir en aktion som aktörerna gör mellan varandra. De är alltså sammanbundna till 
varandra genom associationerna (Callon 1986:207).

4.1.2 Intressement
Intressement är nästa steg i denna analytiska översättning. En väsentlig del är att  denna 

andra aktörer som anses vara lämpliga utefter problembilden (Callon 1986:206-207). 

den eftersökta kopplingen för att konkurrera ut de andra möjliga alternativen. 
Genom att särskilt stärka den ena länken försvagas andra länkar, vilket gör att 
andra alternativ inte blir lika tänkbara att göra. (Callon 1986:208) I intressement 

mellan aktörerna i riktning mot problembilden. Det gör att problembilden, som 
problematization, stabiliseras och anses vara legitim av aktörerna. 

(Callon 1986:207-209) 

Genom associationerna och förklaringen om varför aktörerna kopplas samman till 
nätverket skapas maktbalansen och det sociala sammanhanget. Callon (1986:211) 
beskriver det som att det skapar förutsättningar för hur ett system av allianser kan 
etableras, men att det är först i enrolment som allianserna får en uttrycklig form.

4.1.3 Enrolment
Enrolment beskrivs av Callon (1986:211) som resultatet av ett lyckat intressement. 
Nyckeln i enrolment ligger därför i att intressement i form av en förhandlingsprocess 
lyckas rekrytera aktörerna till nätverket (Callon 1986:211,213). Varje process leder 
därför inte till enrolment utan ett misslyckat intressement gör att rekryteringen till 
nätverket stannar av. När aktörernas relationer i enrolment har fått en bestämd 
form ger det förutsättningar för att få mer säkra förutsättningar för ett fortsatt 
arbete inom nätverket. (Callon 1986:211) Det handlar alltså om att hitta vägar för 
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att fortsätta stärka intressement mellan aktörerna, vilket gör kopplingarna mellan 
aktörerna mer tåliga från försök att ändra associationerna och bryta nätverket 
(Callon 1986:213). Konsekvensen blir att en stabilisering uppstår. I förlängningen 
innebär det att först här är det som aktörens identitet får sin fullständiga form i 

förhåller sig till varandra inom nätverket (Callon 1986:213-214).

4.1.4 Mobilisation
Mobilisation blir det sista steget av analyskategorierna. Mobilisation kan förstås som 
att det blir svar på tal för hur lyckade de tidigare stegen har varit att etablera ett 
solitt nätverk (Callon 1986:218-219). Genom den förhandling som sker i intressement 
och enrolment har det skapats så pass starka kopplingar mellan aktörerna att de 
agerar som en gemensam enhet och nätverk (Callon 1986:216). Det betonas som 
att den enskilda aktörens handling blir en representation för hela nätverket (Callon 
1986:218). Av Callons (1986:216) resonemang kan det förstås som att aktörerna 
använder sig av olika medium som representerar nätverket, vilket senare används 
som ett verktyg för att genomföra nätverkets ställningstaganden. Mobilisation lyckas 
därför sammanbinda utomstående aktörer till det etablerade nätverket, vilket sedan 
präglar den enskilde aktörens agerande (Callon 1986:216-217).

Aktörernas associationer och deras agerande som en gemensam enhet kan uttryckas 
som en utopi av det idealiska nätverket. Konsensus har uppnåtts genom att det 
skapats solida associationer mellan aktörerna. Aktörernas möjligheter till att agera 

(Callon 1986:216-219). Hur pass väl är egentligen associationerna sammansatta 
och hur tåligt är nätverket? Citatet nedan problematiserar denna bild:

“Now at the end of  the four moments described, a constraining network of  
relationships has been built. But this consensus and the alliances which it implies 
can be contested at any moment. Translation becomes treason.” (Callon 1986:218-219, 
tillagd kursivering)

Beskrivningen ovan visar på att den slutliga översättningen för den enskilda 
aktören kan vara annorlunda än den som formulerats för nätverket i sin helhet. Om 
kopplingarna inte blir tillräckligt stabila ges det istället förutsättningar för aktören 
att förråda de beslut som fattats inom nätverket. Under hela denna process kan 

ingången för detta förräderi. (Callon 1986:223-224)

Mobilisation är utgångspunkten för denna uppsats. Genom en studie av hur nätverkets 
ställningstaganden operationaliseras till mobilisation ger det förutsättningar för att 
förstå hur ett nätverk sammansätts. För att förstå detta blir det avgörande att de 
andra analyskategorierna i de olika stegen av översättning förstås och blir en del 
av sammanhanget.

4.2 Black boxes – skapandet av självklarheter
Begreppet black box härstammar även ur ANT-forskning. Inledningsvis kan en 
black box förklaras genom något som blir för självklart taget (Rydin 2013:40). 
När något blir självklart taget leder det till att aktörer agerar i enlighet med detta. 
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MacKenzie (2005:557-558) drar liknelsen med att soldater i krig agerar i en 
tankegång som har beslutats på en övergripande nivå. Det ses som grundläggande 

krigsföring. Av denna metafor kan en black box förstås som ett försök att skapa 
stabila förhållanden mellan aktörer (Rydin 2013:26) och standardiserade processer 

mellan aktörerna. De kan både stabiliseras och förändras, men också skapas av 
aktörer som vill skapa självklarheter kring en fråga eller sätt att tänka på. (Tate 
2013:785) 

En väsentlig del för black boxes handlar om hur en övergripande struktur 
försöker skapa ett sambandsförhållande mellan aktörerna, som i sin tur gör att 
aktörerna agerar på ett förväntat sätt. Tate (2013:785) beskriver att black boxes 

som tagits för givet att ett mål med planen är att ge arbetstillfällen. Planen skapar 
här en black box för att besluten ska gå i linje med varandra och stärka strävan 
efter måluppfyllnaden. Det blir vad van der Duim et al. (2013:10) syftar till icke 
ifrågasättbara nätverksmönster som uttrycks i rutiner.

I förlängningen blir black boxen vad Rydin (2013:26) kallar för en kunskap som ger 
en låst förhandling. Black boxen kan användas för att påverka de som i sista ledet 

kan etablera självklarheter genom tankestrukturer för de aktörer som berörs av 
den. Black boxen kan också vara instabil. Genom att vara i förändring, ofokuserad, 
eller på väg att rasa samman kan en instabilitet uttryckas. En black box gör därför 
ett försök att skapa självklarheter för aktörer att agera på ett visst sätt, men det är 

(Tate 2013:785)

Om black boxen öppnas kan det studeras vilka variabler som anses vara självklara 
och varför. Öppnandet av black boxen kan därför innebära att det för givet tagna 
ifrågasätts (Rydin 2013:42). Här syftar MacKenzie (2005:570) till att öppnandet 
endast kan göras i samtal med de som berörs av black boxen, eftersom det är de 
som sitter på insikter och kunskaper om den. När black boxen öppnas ges det 

för självklart taget, samt om den verkligen får eftersträvad effekt (Rydin 2013:39-
40,42).

4.2.1 Planeringsdoktrinens likheter med black boxes
I planeringstermer kan black boxes översättas till planeringsdoktriner. En 
planeringsdoktrin fungerar som ett sätt för hur den skapar självklarheter för hur 

2007:168; Faludi 1999:333). Det får aktörerna till att agera enligt samma perspektiv 
(Coop & Thomas 2007:188). Metaforer skapar här möjligheter att kunna förenkla 
komplexa förhållanden, som sedan ger upphov till logiker för hur olika situationer 
ska hanteras (Coop & Thomas 2007:168; van der Valk & Faludi 1997:59). Den 
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rumsliga ordningen skapas genom bilder som vägleder hur dessa självklarheter bör 
uttryckas (Faludi 1999:342). Ett exempel är Randstadsområdet i Holland med det 
gröna hjärtat runt Amsterdam och dess närregion (se exempelvis van der Valk & 
Faludi 1997). Genom detta skapar doktrinen en stabilitet för hur ett område ska 
tolkas, likt hur en black box stabiliserar ett förhållande och skapar självklarheter för 
hur aktörer ska agera. Doktrinen lyckas här att rama in förutsättningar, som i sin 
tur gör att denna styr framtida beslut i den fysiska planeringen (Faludi 1999:334; 
van der Valk & Faludi 1997:57). I förlängningen innebär det att doktrinerna 
används som ett verktyg för att skapa en identitet och ett stabiliserat förhållande 
för områdena som innefattas av dem (Faludi 1999:342).

En doktrin kan förstås som ett sätt att försöka styra den rumsliga organisationen, 
men en tålig doktrin klarar även av att anpassa sig till nya situationer. När kriser 
uppstår ger det också upphov till kritiska röster gentemot doktrinen (Faludi 
1999:342), likt Tates (2013:785) beskrivning om hur en instabil black box kan vara 
på väg att rasa samman. Frågan blir i förlängningen hur tålig en doktrin är för 
förändrade förutsättningar och i vilken utsträckning den får aktörerna till att se 
samma självklarhet som den gör anspråk på.

Med den teoretiska utgångspunkten presenterad redovisas i nästa kapitel hur den 
sammanvävs till uppsatsens kontext.
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5. Metodologi och tillvägagångssätt
I detta kapitel redogörs hur uppsatsens syfte och frågeställningar, samt teoretiska 
utgångspunkter förhåller sig till forskningsdesignen med fallets kontext. I kapitlet 
redovisas även hur data insamlas och vilket ramverk som tillämpas för analys av 
data.

I denna uppsats studeras ett fall av soft planning, vilket handlar om hur aktörer 
förhåller sig till ett skapat soft space. Mer konkret utgörs detta soft space av processer 
med regionala överenskommelser som kommunalförbund och kommuner har 
fattat. Avsikten är att undersöka om detta fall av soft planning lyckas leverera ett 
tilltänkt resultat. Detta görs genom Callons (1986) steg av översättning tillsammans 
med skapandet av självklarheter, alltså black boxes och planeringsdoktriner. 
Utgångspunkten blir att undersöka om soft space lyckas anknyta aktörer till ett 
gemensamt nätverk med förenad tillämpning.

Soft space utgörs i denna kontext av både den process som föranlett till fattandet 
av överenskommelserna, samt överenskommelserna i sig. För att möjliggöra 
en undersökning av hur de regionala överenskommelserna är tilltänkta att få 
genomslag på kommunernas planering är det viktigt att få en förståelse av hur 
processerna gått till. Som en ingång handlar det om metagovernance för vilka som 
deltagit i skapandet av detta soft space. En annan viktig del är att få en förståelse 
för vad som innefattas i de regionala överenskommelserna. Det görs för att få 
insikt om vilken policyintegrering som eftersträvas.

Regional överenskommelse

Kommunalförbund

Skalpolitiska 
nivåer

Kommun Kommun Kommun

Figur 3. Lyckas de regionala överenskommelserna att skapa ett gemensamt 
soft space mellan kommunalförbund och kommuner? Lyckas det leverera en 
tilltänkt policyintegrering som överbryggar aktörernas administrativa gränser och 
ansvarsområden? (Konceptuellt utvecklad utifrån Allmendinger & Haughton 2010:810)

Callons (1986) steg av översättning blir ett stöd för att förstå hur aktörerna anknyter 
sig till soft space i ett nätverk. Det ger förutsättningen att studera om de regionala 
överenskommelserna får kommunerna att agera i enlighet med ett enhetligt 

Mobilisation blir därför ett viktigt begrepp för 
att förstå hur kommunernas tillämpning och förhållningssätt till överenskommelserna 

steg kan anknytas till en kommun.
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Det handlar om hur rummet till sin karaktär är temporärt. I Callons (1986) 
termer studeras tåligheten i nätverket som upprättats genom de regionala 
överenskommelserna. Genom etableringen av detta gemensamma nätverk studeras 
även om soft space lyckats skapa självklarheter för kommunerna. I förlängningen 
kan därför soft space även förstås som ett försök till etablering av black box, 
alternativt planeringsdoktrin. När innehållet i överenskommelserna jämförs 
gentemot hur kommunerna förhåller sig och tillämpar överenskommelserna öppnas 
black boxen upp. Det ger förutsättningar för att kunna studera vilka variabler som 
läggs i black boxen och sedan jämföra med hur variablerna stämmer överens med 
kommunernas förhållningssätt och tillämpning.

kommunernas fysiska planering i förhållande till de regionala överenskommelserna. 
Denna del av urvalet ställer soft planning till sin spets, eftersom det verkar 
ske en utmaning av de regionala överenskommelserna. Med anledningen av 

Callons (1986) principer lämpar sig en fallstudie som forskningsdesign. Flyvbjerg 
(2006:223) beskriver hur en fallstudie ger förutsättningar att studera ett fall på 
djupet och förstå komplexiteten i det studerade fallet. Med tanke på att denna 
integrerade utgångspunkt har en nyanserad karaktär behövs en forskningsdesign 
som kan förstå fallet på ett djupgående vis. Det blir ett sätt som en mer kvantitativ 
forskningsdesign saknar förutsättningar för att kunna göra (se exempelvis 
Flyvbjerg 2006:228). Istället handlar det om att kunna studera hur nyanser av 
hur soft planning uttrycks i ett fall, likt vad Flyvbjerg (2006:226) beskriver vara 
karaktäristiskt för en fallstudie.

För undersökningen handlar det inledningsvis om att förstå hur soft space uppstod 
och vad som innefattas i det. Men framförallt handlar det om att undersöka hur soft 
space lyckas leverera ett resultat. För att förstå hur detta uttrycks är två aspekter 
viktiga att förstå. De ligger till grund för en datatriangulering, som handlar om 
att ett fall undersöks på olika vis (se exempelvis Denscombe 2009:184): (1) Vilka 
beslut som kommunerna fattar i sin fysiska planering när de verkar utmana 
överenskommelserna. En viktig del handlar om hur de motiverar besluten i 
planinstrument, samt hur det förhåller sig till de regionala överenskommelserna. 
Detta undersöks huvudsakligen genom dokumentstudier. (2) Hur nyckelpersoner 
(se exempelvis Bryman 2011:387) på kommuner genom politiker och tjänstemän 
tillämpar och förhåller sig till överenskommelserna. Här undersöks också vilket 
värde nyckelpersonerna lägger i överenskommelserna. Dessa två ingångsvinklar 
undersöks genom semistrukturerade intervjuer med nyckelpersonerna.

5.1 Valet av fall och dess kontext
För denna uppsats är det svårt att göra en enhetlig beskrivning om vilken karaktär 
valet av fall har, vilket uttrycks i en ambivalens. Orsaken beror på hur betraktaren 
ser på fallet. På ett övergripande plan studeras ett fall av soft planning. För den 

de överenskommelser som framtagits mellan kommunalförbundet och dess 
medlemskommuner. På en övergripande nivå när det kommer till forskningsfält 
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som berör soft planning kan det förstås som ett kritiskt fall. Exempel på soft 
planning verkar uttryckas i en allt större grad på olika håll, som huvudavsnittet 3.2 
Soft planning visar på. För att vara ett kritiskt fall kan det antas att kommunerna på 
något sätt förhåller sig till Rådslagsprocessens överenskommelser (se exempelvis 
Flyvbjerg 2006:231). Citatet nedan från Bostadsplaneringskommitténs (2015) 
slutbetänkande ger inspel på ambivalensen av vad fallet kan karaktäriseras som:

”Planeringen i Stockholmsområdet bedrivs av ett organ som arbetar på regional nivå, 
medan processen med rådslag i Göteborgsområdet tycks skapa bättre förutsättningar för förankring 
än förfarandereglerna i 7 kap. PBL.” (SOU 2015:59:21, tillagd kursivering)

Den första tankegången som citatet ovan gör anspråk på är att Rådslagsprocessens 
överenskommelser stärker logiken om hur det blir ett kritiskt fall. Om det anses 
att överenskommelserna har förankring hos kommunerna ställer det frågan på sin 
spets hur kommunerna förhåller sig till dessa när de har rätt till självstyre. Skulle 
de inte förankras överhuvudtaget kan frågan ställas om överenskommelser som 
upprättas i ett sådant soft space kan ge tilltänkt resultat.

Citatet visar även på att fallet kan tolkas som ett extremfall enligt Brymans 
(2011:77) beskrivning om hur extremfallet kan anses vara unikt (se även exempelvis 
Flyvbjerg 2011:230-231). Det handlar om kontexten för svensk regional planering 
med GR som regionplaneorgan. Trots att de har fått möjligheten att använda 
sig av regionplaneinstrumentet som 
PBL ger utrymme för upprättas 
Rådslagsprocessen i ett soft 
space med samma mål som för 
regionplanen. Det kan alltså märkas 
att en parlamentarisk utredning (i och 
med Bostadsplaneringskommitténs 
slutbetänkande) anger GR och 
Rådslagsprocessen som ett best 
practice. Detta trots att aktörerna 
medvetet väljer att tillämpa sig av andra 
metoder än regionplaneinstrumentet 
som PBL ger förutsättningar för.

Med denna ambivalens beskriven kan 
det betonas att fallet på ett metaplan 
handlar om soft planning, samt hur 
aktörer i sina beslut kan utmana 
överenskommelser fattade i detta soft 
space. Av denna anledning får fallet en 
karaktär av att vara ett kritiskt fall. Detta 
eftersom det ger ett inspel på huruvida 
soft planning levererar tilltänkt resultat 
och hur aktörer med rätt till självstyre 
förhåller sig till det2. För undersökningen 
2 Se en vidare beskrivning av Flyvbjerg (2006:229-230) som förklarar hur det kritiska fallet relaterar 
till ett generellt vetenskapligt problem.

Figur 4. GR:s strukturbild med de gröna 
kilarna som ett angivet element i regionens 
huvudstruktur (GR 2008:1). En mer 
utförlig beskrivning ges i underavsnittet 
6.1.2 Strukturbild för Göteborgsregionen 
(2008).
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blir GR och Rådslagsprocessens överenskommelser fallet som undersöks. Orsaken 
varför det är Rådslagsprocessen och dess överenskommelser som är i fokus 
beror på att det är förhållningssättet och tilämpningen av överenskommelserna 
som undersöks. Istället för att undersöka hur enskilda kommuner hanterar 
överenskommelserna handlar det om att förstå olika uttryck i kommunal 
planering med fokus på överenskommelserna. Därför blir Rådslagsprocessen 
och överenskommelserna inom den fallet som undersöks. Genom att sätta 
förhållningssättet till överenskommelserna i fokus ges det förutsättningar för att 
förstå nyanser av soft planning och hur ett skapat soft space levererar. Utmanandet 
av överenskommelserna handlar om de situationer där kommunerna planerar för 
exploatering i områden som kan antas innefattas i de gröna kilarna som GR:s 
(2008:9) strukturbild anger. Därför får urvalet delvis karaktären av ett extremfall, 
eftersom urvalet för studerade dokument utgår från där överenskommelserna 
verkar utmanas.

5.1.1 GR & Rådslagsprocessen 
Västra Götalandsregionen (VGR) är en storregion som 49 kommuner ingår i. I 

3, varav GR med sina 
13 medlemskommuner är en av dessa4. Kartan nedan redovisar var kommunerna 

Som det beskrivits i tidigare 
avsnitt är GR:s Rådslagsprocess 
en vad GR (2016 [www]) anger 
som ständigt pågående process 
av överenskommelser som fattas 
mellan medlemskommunerna 

processs har även upprättats 
i samband med det regionala 
näringslivsaktören Business 
Region Göteborg (BRG), som 
har ansvar för näringslivsfrågor. 
Kommunerna är här både 
ägare och förvaltare av 
överenskommelserna som 
fattas genom rådslagen. För 
närvarande har det genomförts 
fem rådslag under 2000-talet, 
där tre överenskommelser har 
varit produkter av processen. 
Tabellen på nästa sida visar 
vilken överenskommelse som 
fattades i vilket rådslag.

3 De fyra kommunalförbunden i VGR är: Fyrbodal, Göteborgsregionen, Sjuhärad och Skaraborg.
4 Kungsbacka kommun, som tillhör Hallands län, är även av GR-kommunerna.

Karta 1. Medlemskommunerna i GR 
(©Lantmäteriet:I2014/00566).
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I nästa huvudavsnitt beskrivs hur uppsatsens forskningsstrategi och urval går 
tillväga.

5.2 Forskningsstrategi och urval
Urvalet som är till grund för uppsatsen utgörs av både politiska dokument 
samt personer som är verksamma i de kommuner där dokumenten upprättats. 
Utgångspunkten är att dokumenten från Rådslagsprocessen undersöks i en 
inledande dokumentsstudie. Det görs
som uttryckts i överenskommelserna. Detta skapar ett ramverk för att se hur 
kommunernas tillämpning ser ut i deras plandokument. Nedan följer en tabell 
som förtydligar vilka typer av undersökningsenheter som studeras med tillhörande 
insamlingsmetod.

Fallstudie
Insamlingsmetod Undersökningsenhet

Dokumentstudier

Dokument från Rådslagsprocessen: 
- Uthållig tillväxt (2006) 
- Strukturbild för Göteborgsregionen (2008) 
- Hållbar tillväxt- mål och strategier med fokus på 
regional struktur (2013)
Fördjupningar av översiktsplaner
Detaljplaner
Bostadsförsörjningsprogram

Semistrukturerade 
intervjuer

Kommunpolitiker (från kommunstyrelse eller 
samhällsbyggnadsnämnd)
Kommuntjänstemän (planerare)

Tabell 2. Typer av undersökningsenheter och metoder för undersökningen.

Insamlingen av data utgår från en datatriangulering av två kvalitativa ansatser. Det 
sker genom dokumentstudier och semistrukturerade intervjuer. Av dessa två 
datainsamlingsmetoder tillämpas sedan en kvalitativ innehållsanalys som 
analysmetod av data. Informationen som framkommer i dokumentstudien samt 
transkriberingar av de semistrukturerade intervjuerna utgör grunden för den 
kvalitativa innehållsanalysen (se vidare i avsnitt 5.3 Ramverk för analys för en 
vidare beskrivning om hur denna utformas).

Datatrianguleringen ger här förutsättningar för att kunna stärka reliabiliteten av 
den tolkning som görs av data, som stärker undersökningens trovärdighet (se 
exempelvis Bryman 2011:354; Halvorsen 1992:41-43). Inför intervjuerna är det 
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Överenskommelser inom Rådslagsprocessen
Rådslag 3 Uthållig tillväxt (2006)

Rådslag 4 Strukturbild för Göteborgsregionen (2008)

Rådslag 5 Hållbar tillväxt- mål och strategier med fokus på regional 
struktur (2013)

Tabell 1. Överenskommelser som fattats inom Rådslagsprocessen.



viktigt att förstå hur överenskommelserna utmanas i plandokument. Det handlar 
om de fall där kommunerna verkar planera för exploatering inom en grön kil 
från den regionala strukturbilden. Genom att samla in data från plandokument 
och ställa frågor om detta under intervjuer ger det förutsättningar för att stärka 
den interna validiteten (se exempelvis Bryman 2011:50). Detta görs för att 
kunna se om sambandsförhållanden kan bekräftas utefter vad data från de två 
insamlingsmetoderna får. Frågor ställs till informanterna utefter innehållet i 
plandokumenten. Det ger möjligheter att kunna fördjupa och jämföra tolkningen 
av informationen som sker i samband med att plandokumenten studeras. Särskilt 
viktigt blir det i sammanhanget att en verklighetsbeskrivning kan tolkas och 
uttrycka på olika vis (se exempelvis Bryman 2011:354).

5.2.1 Insamlingsmetod - dokumentstudier  
Med tanke på att strukturbilden beslutades om 2008 är förutsättningen att 
medlemskommunernas planläggning kunnat förankras i Rådslagsprocessens två 
första överenskommelser. Den tredje överenskommelsen Hållbar tillväxt (2013) 
uttrycks vara en uppdatering av den första överenskommelsen (GR 2013:3). Urvalet 
är därför styrt av att den planläggning som studeras är från 2008. Detta eftersom 
med det angivna tidsintervallet borde förutsättningarna funnits för kommunerna 
att tillämpa de första två överenskommelserna.

Kommunernas förhållningssätt till överenskommelserna kan variera. Det kan 
bero på vilken kommun som inkluderas i ett urval, men även vilken typ av 
plandokument som studeras. Hur en kommun utmanar strukturbilden kan variera. 
Att endast studera hur ett särskilt planeringsinstrument tillämpas i förhållande till 
överenskommelserna skulle därför ge en skev bild. Det skulle endast ge en bild av 
hur ett exakt planeringsinstrument tillämpas i förhållande till överenskommelserna 
och inte kommunens fysiska planering som sådan. En detaljplans rumsligt 
euklidiska avgränsning kan belysa om planeringen sker i en grön kil. För exempelvis 

behöver uttrycka en exakt rumslig avgränsning för var en exploatering ska ske. 

grön kil behöver exempelvis en detaljplan inte vunnit laga kraft. I och med det 
politiska initiativet räcker det med att processen i fråga har inletts. 20 dokument 
är utvalda till urvalet av studerade dokument utöver de tre överenskommelserna 
från Rådslagsprocessen. Tabellen nedan beskriver vilka exakta antal av dokument 
som studeras:

Typ av dokument Antal
Fördjupning av översiktsplan 1
Bostadsförsörjningsprogram 3
Kommunal markpolicy 1
Riktlinjer för byggnation på landsbygd 1
Ortsanalys 1
Detaljplaner – planbeskrivningar 13
Sammantaget antal dokument 20

Tabell 3. Studerat antal kommunala plandokument.
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Dokumenten har karaktären av att vara primärkällor (Halvorsen 1992:63,72,80), då 
de har upprättats för kommunens fysiska planering. Det gör att källorna inte har 
korrigerats för att vara tillrättalagda för en undersökning. Detta stärker uppsatsens 
reliabilitet eftersom en studie av icke-tillrättalagda informationskällor kan stärka 
empirins trovärdighet (Halvorsen 1992:41-43). En premiss är att dokumenten 

svårigheter att granska varje kommuns arkiv för att se om planläggningen kan 
antas utmana en av strukturbildens gröna kilar. Fler dokument  hos 
de 13 medlemskommunerna. Därför ska det understyrkas att dokumenturvalet 
inte blir heltäckande utan istället utgör ett urval av kommunernas fysiska 
planering. De dokument som studeras från gällande detaljplaner och pågående 
detaljplaneprocesser är planbeskrivningar. Om ett ställningstagande uttrycks bör 
den göras i en planbeskrivning. Detta med hänvisning till Boverkets (2015b [www]) 
vägledning att planbeskrivningen ska redovisa motiveringar och konsekvenser av 
planen. 

Den kvantitativa forskningen är ofta styrd av begreppen validitet och reliabilitet. 
För den kvalitativa forskningen uttrycker Bryman (2011:370-371,374) betydelsen 
av istället att kunna redovisa en transperens i hur data tolkas. Begreppen är 

Transperensen för hur informationen från dokumenten tolkas utgår från en 
kodning. För denna uppsats kvalitativa inriktning handlar det inte om en kodning 

vad Bryman (2011:525) beskriver, ge riktlinjer för hur informationen i dokumenten 
ska kategoriseras. Datainsamlingen vid dokumentstudierna utgörs av två steg. 
Det första steget handlar om att undersöka vilka ställningstaganden som görs i 
Rådslagsprocessens överenskommelser. Detta första steg skapar ett ramverk för 
hur överenskommelserna kan förstås. Det andra steget handlar om på vilket sätt 
som ramverket landar i den kommunala fysiska planeringen. Genom att studera 
Rådslagsprocessens överenskommelser och sedan hur kommunerna uttrycker sina 

att kommunerna ska förhålla sig till och tillämpa överenskommelserna behöver 
de alltså inte explicit nämna dem. I textrutan på nästa sida beskrivs de frågor som 
utgör riktlinjer till insamlingen av data för Rådslagsprocessens överenskommelser. 

sedan se hur kommunen hanterar en av strukturbildens gröna kilar i en situation 
där kommunen verkar planera för en exploatering inom den.
Frågor för undersökning av Rådslagsprocessens överenskommelser

Vilka värderingar uttrycks som utgångspunkter för överenskommelsen?

Vilka ställningstaganden görs som ska mobiliseras av kommunerna?

Hur uttrycks viljan att kommunerna ska mobilisera ställningstagandena?

Hur uttrycks det att strukturbildens gröna kilar ska hanteras?
 Textruta 1. Frågor för undersökning av Rådslagsprocessens överenskommelser.

Textrutan med frågor som följer nedan används som riktlinjer för hur data från 
de kommunala dokumenten insamlas. Det handlar om att utforma ett ramverk 
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för att samla in information om hur kommunerna lyfter ett regionalt perspektiv 
och förhåller sig till Rådslagsprocessens överenskommelser. Här ska det 
betonas att det inte är ett krav att kommunen ska lyfta Rådslagsprocessen eller 
någon överenskommelse. Istället kan det vara fallet att kommunen har med sig 
värderingarna från en överenskommelse på ett indirekt sätt i sin fysiska planering. 
För att kunna samla in data hur kommunen förhåller sig till de gröna kilarna ställs 
frågorna om vilka ställningstaganden som görs, samt hur kommunen motiverar 
ställningstagandet.

 Textruta 2. Frågor för undersökning av kommunala dokument.

Frågor för undersökning av kommunala dokument

Vilka värderingar uttrycks avseende regionalt perspektiv?

Lyfts överenskommelser från Rådslagsprocessen och hur tas de i så fall ställning till?

Vilka ställningstaganden görs för hur strukturbildens gröna kilar ska hanteras?

Hur motiveras ställningstagandena för hanterandet av strukturbildens gröna kilar?

Med insamlingsmetoden för studierna av dokument presenterad följer en 
beskrivning hur data från de semistrukturerade intervjuerna samlas in. I 
underavsnittet redovisas även vilka principer urvalet av informanter utgår från.

5.2.2 Insamlingsmetod – semistrukturerade intervjuer
Rapley (2004:16) beskriver intervjun som ett socialt möte mellan en intervjuare och 
informant. Det sker ett samtal som inte behöver vara alltför styrt av förberedda 
frågor. Istället ligger mötet i fokus där vad som framkommer av diskussionen är 
den data som intervjun ger. Den viktigaste skillnaden med andra intervjuformer är 
att den semistrukturerade intervjun har en intervjuguide med ett antal frågor som 
är förberedda att ställa inför intervjutillfället, men som intervjuaren kan förhålla 

för genomförandet av intervjuerna till datainsamlingen. Intervjuguiden redovisas i 
sin helhet i Bilaga 1 – intervjuguide.

Urvalet av informanter utgörs av politiker och tjänstemän i GR:s  
medlemskommuner. Sex personer, tre politiker och tre tjänstemän, utgör urvalet 
för de semistrukturerade intervjuerna. Urvalet är styrt av att informanterna kan 
antas komma i kontakt med Rådslagsprocessens överenskommelser på olika 
sätt i förhållande till kommunens fysiska planering. Av denna anledning sitter 
informanterna på en priviligierad information5 om hur Rådslagsprocessens 
överenskommelser hanteras av dennes kommun. De blir nyckelpersoner för att 
kommunen ska tillämpa överenskommelserna (se exempelvis Bryman 2011:387). 
En informant kan uppleva att ett intervjudeltagande kan ta tid, vilket kan vara 
försvårande omständigheter att få personer att vilja ställa upp på en intervju. 
Intervjuerna är utformade till att vara maximalt en timma. Detta tillsammans 
med att intervjuerna erbjudits att genomföras på informanternas arbetsplatser är 
avsikten att det ska upplevas vara en så liten belastning som möjligt att delta. Att 

5 Se exempelvis Denscombe (2009:233) om hur priviligierad information uttrycks.
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genomföra intervjuerna i en miljö som informanten känner sig hemtam i, som sin 
arbetsplats, ger även förutsättningar för att informanten känner sig bekväm att 
kunna uttrycka sina åsikter i (se exempelvis Denscombe 2009:252-253).

Intervjufrågorna är indelade i tre teman. Det första temat handlar om vilken 
roll informanten har i sin kommun samt hur den ser på sin kommuns fysiska 
planering ur ett regionalt perspektiv. Det andra temat handlar om hur informanten 
ser på Rådslagsprocessens överenskommelser i förhållande till kommunens egen 

att påverka innehållet i överenskommelserna. Övergripande handlar det om att få 
en förståelse för hur kommunerna förhåller sig till det soft space som skapats 
i och med Rådslagsprocessen. Ett kompletterande perspektiv är metagovernance 
för vilka som fått vara med och delta i skapandet av överenskommelserna. För 
tillämpningen handlar det om överenskommelserna skapar självklarheter för hur 

delar som kommunerna inte tillämpar. 

Det är önskvärt att intervjuerna är utformade i en enkel form, vilket stöds med 
Rapleys (2004:20) beskrivning om att intervjuns sociala möte är avgörande för att 
den ska nå önskat resultat. Målet är att skapa en samtalssituation där intervjuare 
och informant kan genomföra en diskussion som inte blir styrt av att intervjuaren 
är fokuserad på att anteckna vad informanten säger. De tekniska redskapen 
som används är en diktafon och en skrivplatta som har ett papper fäst med de 

behov av att föra utförliga anteckningar för vad informanten säger. Anteckningarna 
handlar istället om att tolka informationen och ställa förtydligande och tolkande 
följdfrågor till informanterna. Inför intervjuerna är även Rådslagsprocessens tre 
överenskommelser medtagna i utskriven form, så att informanterna får möjlighet 

sig om.

Rapley (2004:18) anger att en förutsättning för en lyckad intervju är att en social 
kontext skapas vid intervjutillfället. En premiss är att informanten känner ett 
förtroende för att ett intervjudeltagande inte skapar negativa konsekvenser. Detta 
är en utgångspunkt för att informanterna även ska kunna svara så uppriktigt som 
möjligt. Med anledning av detta är alla deltagare anonymiserade. De presenteras 
utifrån en kategorisering där politiker beskrivs med bokstavsbeteckning (anges 
genom Politiker A-C) och tjänstemän med sifferbeteckning (beskrivs som 
Tjänsteman 1-3). Intervjuerna är transkriberade enligt den princip Bryman 
(2011:428-429) lyfter avseende vad informanterna säger samt på vilket sätt de 
uttrycker sig. Genom detta ges en ytterligare förståelse för vad informanten 
uttrycker i förhållande till de ställda frågorna.

Urvalet för vilka som rekryterats att delta på intervju är styrt av ett antal principer. 
Den ena principen handlar om vilken roll informanten har i sin kommun. Det gäller 
om informanten är politiker eller tjänsteman. Förbehållet är att informanten sitter 
på priviligierad information om kommunens tillämpning av överenskommelserna. 
Frågor som rör politiska resonemang är därför framförallt mest lämpliga att ställa 
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till politikern i fråga om hur de ser på Rådslagsprocessens överenskommelser. 
Gällande det vardagliga arbetet i förvaltningen är tjänstemannen istället mer 
lämplig att ställa frågor till. Här handlar det om att få tillgång till den tankebild6 
som informanten har i förhållande till ett soft space som Rådslagsprocessens 
överenskommelser. 

Urvalet för intervjuade politiker utgår från principen att de är nyckelpersoner 
för kommunens politiska beslutsfattande. De sitter i den politiska nämnden där 
kommunens mark- och vattenanvändning beslutas om, eller i kommunstyrelsen där 

av olika politiska block. Det bör antas att politikernas värderingar och beslut 

Med denna utgångspunkt ges det förutsättningar för att reliabiliteten av data som 
framkommer stärks, då den kan förstås i en särskild politisk kontext.

att intervjua samtliga kommunpolitiker och tjänstemän som kan antas sitta 
på priviligierad information om hur deras kommuner tillämpar de regionala 
överenskommelserna. Varje kommuns förhållande till överenskommelserna blir 
därför svåra att komma åt. Intervjuerna ger möjlighet att se hur informanterna 
som individer upplever att överenskommelserna påverkar kommunens planering, 
men det blir svårt att få hela perspektivet för en kommun. Det är en avvägning som 
görs då det handlar om att studera hur olika kommuner med sina förutsättningar 
förhåller sig till överenskommelserna.

Det är alltså informanternas egna åsikter med deras förhållningssätt utifrån sina 
kontexter som eftersträvas. Detta faller i likhet med Rapleys (2004:25) beskrivning 
om att intervjuer reproducerar informantens versioner av sina erfarenheter. 
Informationen jämförs sedan med den information som framkommer i 
dokumentstudien av Rådslagsprocessens överenskommelser. En grund är att se 

Intervjuareffekten handlar om att informanten tillrättalägger sina förklaringar för 
att ge svar som denne tror att intervjuaren söker efter (Denscombe 2009:269). 
Detta motverkas genom ställandet av kontrollfrågor som exempelvis tolkande 
frågor. De följer upp om svaret har tolkats på rätt sätt enligt en särskild tankegång 
(se exempelvis Bryman 2011:423). Här handlar det om vad Rapley (2004:20,27) 
beskriver att intervjuaren är en aktiv deltagare och konstruerar data genom sin 
interaktion. Det påvisar hur de genomförda intervjuerna är en aktiv diskussion 
mellan intervjuare och informant, vilket kräver att intervjuaren är en aktiv part 
som producerar data (Rapley 2004:26). De tolkande frågorna blir därför en 
viktig kontrollpunkt att ställa samma fråga ur en annan vinkel, som möjliggör en 
jämförelse av svaret på första frågan.

När intervjuer tillämpas är det viktigt att lyfta en viss metodkritik. En viktig fråga 

6
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frågor på ett direkt vis. En risksituation är att informanten ger en beskrivning som 
sätter denne i ljusare dager än vad intervjupersonens egna åsikter speglar. Data som 
framkommer av intervjuerna kan ställa Rådslagsprocessens överenskommelser i ett 
annat dager än vad som uttrycks offentligt. Vissa svar kan hamna i en kontroversiell 
situation i förhållandet mellan de regionala överenskommelserna och kommunens 
egen planering. Det kan handla om att kommunen tillämpar överenskommelserna 
på ett sätt som inte var tilltänkt, vilket kan göra att informanten är ovillig till att 
berätta sin åsikt. Särskilt gäller det i fallet när frågor ställs som handlar om att 
det verkar vara att kommunen planerar för exploatering i en av den regionala 

intervjusituationen. Det handlar om att kunna använda sig av ett sunt förnuft för 
att känna av när vissa frågor kan ställas och inte (se exempelvis Rapley 2004:29-
30). När en sådan situation uppstår används vinjetterande frågor som Bryman 
(2011:257-258,425) beskriver. De är av en mer spekulerande karaktär som spelas 

om hur informanten ser på överenskommelserna i ett eftersökt sammanhang. 
Det ger däremot möjligheten att informanten kan uttrycka sina erfarenheter i ett 
sammanhang som inte upplevs vara lika besvärande, vilket gör att det är lättare att 
få tillgång till intervjupersonens åsikt.

5.3 Ramverk för analys
Metoden som tillämpas för analys av insamlad data är en kvalitativ innehållsanalys. 
Den insamlade informationen utgörs av de kommunala dokument som studeras 
samt transkriberingarna av de semistrukturerade intervjuerna.

Även om analysen av data utgår från en gemensam kvalitativ innehållsanalys 

vilken insamlingsmetod som tillämpas i förhållande till insamlad data. Under 
genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna sker det till sin natur en analys 
av vad den information som informanten ger. Detta görs eftersom följdfrågor 
ställs som preciserar, analyserar och tolkar data. Av denna anledning sker redan ett 
försteg till analys av informationen vid intervjutillfällena. Det förstärks även av att 
analysen utgår från Rådslagsprocessens överenskommelser. Detta gör att frågorna 
framförallt handlar om hur kommunernas fysiska planering ser ut i förhållande 
till skapat soft space. Kommunens fysiska planering i stort studeras därför utefter 
ett perspektiv för soft planning. Figuren på nästa sida visar vilka perspektiv och 
begrepp som utgör ett sammantaget ramverk för analys av data. Bilden visar också 
på hur begreppen hänger samman genom Callons (1986) analytiska kategorisering.
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Bryman (2011:505) beskriver den kvalitativa innehållsanalysen som en metod där 

innehållsanalys är att utforma ett ramverk för hur dokumenteten ska förstås 
(Bryman 2011:506). När det kommer till Rådslagsprocessens överenskommelser 
handlar det om två aspekter; (1) hur soft planning kan förstås enligt Callons 
(1986) steg av översättning tillsammans med skapandet av självklarheter. (2) 
Hur begrepp från soft planning kan förstås i fallets kontext. För att förstå den 
analytiska kategoriseringen av Callon (1986) handlar det om att kunna återge ett 
sammanhang för hur de olika stegen av översättning uttrycks i plandokument och 
informanternas associationer till överenskommelserna. En väsentlig del är att se 
vilken problematization
undersökningsenheten har till överenskommelserna.

För soft planning handlar det om hur devolution kan förstås i fallets kontext 
tillsammans med hur detta skapade soft space uttrycks i kommunernas planering. 
Här uttrycks metagovernance gällande vilka som varit med och fått bilda detta soft 
space. Genom metagovernance undersöks hur den demokratiska legitimiteten med 

led handlar om vilken form av policyintegrering som avses skapas, som i ett slutligt 

Regionala
Överenskommelser

Etablerande av
självklarheter

Planeringsdoktriner
- Metafor
- Logik
- Identitet
- Rumslig organisering

Black boxes
- Stabilitet
- Instabilitet
- Självklarheter
- Nätverksmönster (rutiner)

Egenupprättade
planeringsprocesser

- Devolution
- Soft space
- Hard space
- Euklidisk rumsuppfattning
- Relationell rumsuppfattning

- Scope
- Diffusa gränser
- Policyintegrering
- Metagovernance
- Demokratisk legitimitet

Soft planning

Callon (1986)
- Association
- Problematization
- Intressement
- Enrolment
- Mobilisation

Skapande av
nätverk

Figur 5. Uppsatsens analysramverk. Tre huvudspår vävs samman. Här blir Callons 
(1986) begrepp för skapandet av nätverk den gemensamma nämnaren. Genom att 

planeringsdoktriner och soft planning bildar de ett sammanhängande ramverk.
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steg är om hur kommuner tillämpar dessa i sin egen planering. Kommunernas rätt 
till självstyre och deras egna politiska förutsättningar kan bli en möjlig spänning 
mellan de regionala överenskommelserna som de fattat. De har varit med och fattat 
överenskommelserna, men i lagtextens mening måste de inte följas. Här handlar 
det istället om detta skapade soft space gör att det blir självklart att kommunerna 
ska planera enligt en tilltänkt tillämpning. Lyckas det skapa en black box, alternativt 
planeringsdoktrin, som blir styrande för deras planering? En väsentlig del blir att 
förstå om de metaforer som uttrycks vara grundläggande för planeringsdoktriner, 
tillsammans med nätverksmönster för black boxes, går att känna igen.

Callons (1986) fyra steg av översättning ger sedan förutsättningen för att kunna 
kategorisera hur kommunernas förhållningssätt till detta soft space uttrycks. Det 
blir även ett sätt att analysera vilket värde som läggs i överenskommelserna, då 
det kan ses om kommunerna har lyckats bli rekryterade till att agera i enlighet 
med ett solitt nätverk. I förlängningen undersöks tåligheten av de associationerna 
som avsetts skapas mellan kommuner och kommunalförbund genom de regionala 
överenskommelserna.

Bryman (2011:526-527) betonar att en fragmentering av data behöver undvikas 
när den analyseras. Det blir vad Rapley (2004:16) framhäver att orden inte 
ska tas ur intervjusammanhangets kontext. En förståelse behövs därför om 
i vilka sammanhang som kommunernas plandokument och informanternas 
förhållningssätt till överenskommelserna uttrycks. Avsikten är att data ska 
redovisas i en så ursprunglig form som möjligt, vilket anknyts till autencitetsregeln 
som Boolsen (2007:99) beskriver för hur matrisredovisningar bör gå till. Det är 
samtidigt viktigt att visa på de generella tendenserna som informationen uttrycker. 
Genom att lyfta fram den aktuella kontexten gör att kunskapen om detta soft 
space även fördjupas. Här handlar det på vilket sätt som kommunerna förhåller 
sig till den överenskommelse som gjorts, samt till vilken utsträckning den tilltänkta 
policyintegreringen har lyckats leverera. Sammantaget ger analysramverket möjligheten 
att undersöka hur associationerna uttrycker nyanser i soft planning.

Med detta avsnitt presenterat är också kapitlet redovisat. I nästa kapitel presenteras 
uppsatsens empiri.
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6. Empiri
Nedan följer den empiri som undersökningen genom studier av plandokument 
och genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna visar på. En viktig 
ingång är att förstå hur den kommunala fysiska planeringen ställs i relation till 
Rådslagsprocessen och överenskommelsernas innehåll. Av denna anledning får 
det första huvudavsnitten en annan karaktär än de resterande huvudavsnitten. 
I det första huvudavsnittet beskrivs inledningsvis hur Rådslagsprocessen gått 
tillväga. Därefter beskrivs vad som innefattas i överenskommelserna. De tre 
andra huvudavsnitten i detta kapitel läggs upp efter den struktur som uppsatsens 
frågeställningar ger riktiningen med:

Hur förhåller sig kommunerna till överenskommelserna och hur tillämpar 
dem dessa?

Vilket värde läggs i överenskommelserna?

Vem får delta i Rådslagsprocessen och ses innehållet i överenskommelserna 
som fastslaget, samt vilka perspektiv lyfts avseende deltagande i processen?

Det handlar om att se och förstå de nyanser som framkommer av undersökningen. 
För att ändå visa på de viktigaste tendenserna i huvudavsnitten avslutas de genom 
sammanfattande textrutor med tillhörande punktlistor.

6.1 Rådslagsprocessen och överenskommelserna inom den
Det framkommer av undersökningen att kommunernas fullmäktigepolitiker 
var den tilltänkta målgruppen för Rådslagsprocessen. Ett antal tjänstemän från 
kommunalförbundet (GR) och Business Region Göteborg (BRG) har också deltagit. 
(se exempelvis GR 2008:12) Politiker A som deltog under ett antal av rådslagen 
i egenskap av kommunpolitiker och en av de förtroendevalda representanterna i 
GR:s organisation berättar:

”Den var ju olika upplagd på olika fullmäktige. Du har ju någon från alltid någon 
styrgrupp eller presidie. Det har varit lite olika. Första gången var det presidiet i 
GR:s förbundsstyrelse som var ute på Rådslagsprocessen, dem fyra. Steg två så 
var det någon utav styrgrupperna, ordförande eller vice ordförande inblandad. 
Då var jag inblandad. Så i första läget var jag inte inblandad mer än när dom kom 
till Stenungsunds kommun. Och sedan när man varit på styrelsemötena. I steg 
två så var jag och pratade i några kommuner om det här [i egenskap av politiker i 
förbundsstyrelsen].” (Politiker A:2016)

Politiker A berättar vidare att hur de olika mötena som genomfördes med de olika 
kommunfullmäktige varierade. Mötena var likartat upplagda med ett inledande 

Engagemanget hos de olika fullmäktige varierade däremot. Det påverkade hur aktiv 
diskussionen var vid rådslagen. Politiker A beskriver det som att engagemanget 
och kunskaperna om fysisk planering varierar bland de olika kommunfullmäktige:

”Om de nu ställde några frågeställningar om de instämde, så att kunskapen är 
varierande i kommunfullmäktigeförsamlingarna.” (Politiker A:2016)
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Politiker B berättar att denne inte satt i GR under de olika rådslagen (som den har 
gjort vid andra perioder). Denne instämmer däremot i Politiker A:s beskrivning att 
rådslagen framförallt riktades till fullmäktigepolitiker, frånsett att tjänstemän från 
GR deltog:

”Ja alltså på basplanet så att säga. Sedan är det klart att GR styrelse och MOSen, miljö- och 
samhälle på GR måste ju ha lett det här. Men ute i kommunerna var det fullmäktige 
som hanterade det här.” (Politiker B: 2016)

Här beskrivs det hur politikerna på GR är tillsatta genom att de är förtroendevalda 
inom sina kommunala församlingar och även företräder regionen i GR-samarbetet. 
En skillnad som uttrycks i överenskommelserna är att BRG nämns som en viktig 
aktör i Rådslagsprocessen (se exempelvis GR 2013:15; GR 2008:12; GR 2006:6). 
Under ingen av de sex genomförda intervjuerna lyfts BRG som en viktig aktör 
för vare sig överenskommelserna eller Rådslagsprocessen som sådan. Generellt 
kan det uttryckas en skillnad mellan politikernas och kommuntjänstemännens 
beskrivning. Tjänstemännen uttrycker en reservation till att ge sina synpunkter om 
Rådslagsprocessen som process. De betonar att detta är en politisk process och att 
de inte deltagit i den. 

från Rådslagsprocessens överenskommelser. För att hjälpa läsaren förstå vilka 
ställningstaganden som görs i vilken överenskommelse presenteras de var för sig. 
Dessa tre dokument är studerade utefter riktlinjerna som anges i Textruta 1. Frågor 
för undersökningen av Rådslagsprocessens överenskommelser från metodkapitlet.

6.1.1 Uthållig tillväxt (2006)

kan det förstås som att dokumentet lyfter gemensamma regionala frågeställningar. 
Ingången i dokumentet tas genom begreppen regionförstoring samt uthållig tillväxt 
(GR 2006:3). Med regionförstoring syftas det till:

”Regionförstoring är en pågående process som innebär att lokala arbetsmarknader 

hur hushållen väljer att bo och arbeta. Förutsättningar för regionförstoring är goda 
kommunikationer och för den enskilde acceptabla uppoffringar i form av bl.a. tid 
och pengar.” (GR 2006:3)

ska vara en stark tillväxtregion. Tillväxtbegreppet förekommer återkommande i 
dokumentet och används som en förklaring till varför vissa beslut behöver ske. 
Det handlar om exempelvis om infrastruktursatsningar och andra investeringar 
för ökat resande. I detta sammanhang lyfts det att medlemskommunerna och 
kommunalförbundet har gemensamma värderingar. Det framhävs genom värden 
som kreativitet, tolerans, inkluderande atmosfär och mångfald. Vissa enskilda 
platser anges som viktiga. Två exempel är Göteborgs hamn (en av Skandinaviens 

befolkningstillväxt, (2) stärka regionala kvaliteter, (3) skapa en långsiktig och 
hållbar regional struktur utifrån storstadsområdets möjligheter, (4) utveckla en 
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mellan de inblandade aktörerna. (GR 2006:4)

Som generella principer varvas det mellan ambitioner att kommunerna och GR 
ska arbeta tillsammans för att se en gemensam bild av regionen. Organisatoriskt 
lyfts det att samverkan mellan inblandade aktörer ska utvecklas med både 
offentliga och privata organisationer. Det politiska samarbetet ska ske genom 
GR och BRG. Ambitionen är att utveckla nya perspektiv för hållbarhetsmodeller 
i GR:s politiska arbete. (GR 2006:6) Samverkan uttrycks som en väsentlig 
byggsten i samförståndsandan. Motiveringar för att samverkan behöver  
genomföras och utvecklas blir preciserade med nedanstående exempel:

”För att lägga en stabil grund för en önskad utveckling krävs ett utvecklat samarbete 
där ansvariga för olika frågor har ett aktivt engagemang och där var och en på sitt 
håll kan verka för och genomföra de valda strategierna. Ett sådant arbete sker idag 
och bör kunna utvecklas ytterligare.” (GR 2006:6)

Kommunernas genomförande av överenskommelserna uttrycks framförallt i 
aspekter som handlar om samförståndsanda. Det beskrivs i andemeningen om 
hur samtliga kommuner utgör en gemensam region. (se exempelvis GR 2006:4). 
Det uttrycks med generella värderingar som är viktiga för regionen. Här lyfts olika 
strukturerande element som präglar regionen genom kusten, havet, skogen och 
staden. (se exempelvis GR 2006:5). I detta sammanhang presenteras en vilja att 
en strukturbild för Göteborgsregionen ska tas fram (GR 2006:7). Tillämpningen 
uttrycks hur avvägningar behöver göras för att minska transportträngsel. Det 
handlar även om att minska hälsorisker. Kommunernas tillämpning uttrycks därför  
som generella värderingar de överenskommer om. Hur de ska genomföra det 
verkar lämnas till den enskilda kommunen att besluta om.

6.1.2 Strukturbild för Göteborgsregionen (2008)
I namnet ”Strukturbild för Göteborgsregionen – En överenskommelse om att 
vi gemensamt tar ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar” 
(GR 2008:1) märks ambitionen för strukturbilden. Genomgående handlar det 
om ett gemensamt ansvarstagande mellan GR och medlemskommunerna för 
att de mål som beslutats om ska kunna uppnås. I dokumentets slutdel ges en 
bakgrundsbeskrivning till Rådslag 4 genom att:

”För att nå uppsatta mål måste den politiska viljan omsättas till praktisk handling och det krävs 
ett samstämt och konsekvent agerande över lång tid. En av åtgärderna som beskrivs i Uthållig 
tillväxt är att ta fram en strukturbild för Göteborgsregionen. Denna har nu diskuterats 
i ett Rådslag 4. I början av 2008 genomfördes tretton rådslag i medlemskommunernas 
fullmäktigeförsamlingar. Där gavs cirka 1 100 förtroendevalda möjlighet att delta 
och förutom förbundsstyrelsens presidium, medverkade även tjänstemän från GR 
och Business Region Göteborg (BRG) vid samtliga rådslag.” (GR 2008:12, tillagd 
kursivering)

GR och BRG verkar vara nyckelaktörer som varit viktiga för processen. 
Fullmäktigepolitiker blir betydelsefulla aktörer för att överenskommelserna ska 
kunna fattas. 
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I strukturbilden uttrycks sex formande element som skapar en huvudstruktur:

Regionkärnan med de mest centrala 
delarna av Göteborg (GR 2008:5).
Det sammanhängande stadsområdet 
med tätbefolkade delar av Göteborg, 
frånsett kärnan, tillsammans med 
Mölndal och Partille (GR 2008:6).
Fem till antalet huvudstråk 
med särskilt viktiga regionala 
transportleder som strukturerande 
för bebyggelsestruktur, med betoning 
på viktiga orter.(GR 2008:7).
Kustzonen i regionens västra del 
(som är en del av Kattegatt). (GR 
2008:8)
Fem till antalet gröna kilar som 
innefattas av sammanhängande 
jordbruks- och skogsmark (GR 
2008:9).
Göta älv, som löper från kustzonen 
från Göteborgs och Kungälvs 
kommuns vatteninlopp uppströms 
mot Vänern (GR 2008:10).

I dokumentets inledning (sid.2) presenteras sju stycken punkter inom rubriken 
”Regionala överenskommelser”. Punkterna förtydligar ställningstaganden för 
de regionalt strukturerande elementen. Samtliga citat hanterar inte de regionala 
elementen i sig (exempelvis det första citatet). De utgör däremot kärnan för 
innehållet i dokumentet, vilka värderingar som uttrycks och de ställningstaganden 
som ska genomföras. Dessa värderingar och ställningstaganden blir centrala för 
hur kommunerna ska tillämpa och förhålla sig till överenskommelsen:

”Vi tar ett gemensamt ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar. 
Lokalt gör vi det genom att ta ansvar för våra delar av den regionala strukturen och genom att stödja  
övriga kommuner i att utveckla sina delar.” (GR 2008:2, tillagd kursivering)

”Kärnans utveckling är av central betydelse för hela Göteborgsregionens utveckling. 
Det är en gemensam uppgift att verka för att skapa en attraktiv och lättillgänglig regional 
kärna.” (GR 2008:2, tillagd kursivering)

”Det redan utbyggda stadsområdet ska kompletteras när möjligheter ges. Utvecklingen 

ett antal utpekade knutpunkter.” (GR 2008:2 tillagd kursivering)

”Huvudstråken utgör ryggraden i Göteborgsregionen och ska stärkas för att alla delar 
av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. Utvecklingen av huvudstråken ska ske med stöd 

” (GR 2008:2, tillagd kursivering)

Figur 6. Strukturbildens huvuddrag (GR 
2008:1).
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”Kvaliteterna i kustzonen ska tas till vara och utvecklas för att stärka 
Göteborgsregionen som helhet. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt markanvändningen i 
de strandnära områdena.” (GR 2008:2, tillagd kursivering)

”De gröna kilarna ska tas till vara och utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som 
helhet. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt markanvändningen i mötet mellan tätortsområden 
och landsbygd/grönområden.” (GR 2008:2, tillagd kursivering)

”Älvens många funktioner och kvaliteter ska säkerställas. Vi ska verka för att begränsa 
de negativa effekterna av älven som barriär. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt 
sårbarhetsaspekterna som en följd av klimatförändringarna.” (GR 2008:2, tillagd kursivering)

De citerade styckena visar på en ambition att kommunerna ska agera på ett 

förutsättningar att agera på ett likartat vis med ett regionalt förhållningssätt. 
Genomgående i dokumentets avsnitt presenteras en beskrivning av det regionalt 
strukturerande elementet. Därefter presenteras två följande underavsnitt i varje del; 
(1) ”Vi är överens om att…” som betonar vilka värderingar aktörerna är överens 

om hur elementen ska hanteras. 

Målet verkar vara att kommunerna ska agera som en enhet med detta gemensamma 
förhållningssätt. Det beskrivs alltså exempelvis inte hur en särskild grön kil 
ska hanteras. Viljan för hur kommunerna ska tillämpa ställningstagandena för 
varje del i strukturbilden verkar variera. Övergripande betonas det med genom 
ett gemensamt perspektiv och ansvar. Det handlar om att vara överens och ägna 
särskild uppmärksamhet åt viktiga värden för de sex strukturerande elementen. 

Uthållig tillväxt (GR 2006:3) återkommer som värdering. Det handlar om hur 
den regionala strukturen med fem aspekter kan vara fortsatt sammanhållande; (1) 

för resande, (4) stationsnära utveckling och (5) utveckling i regionens kärna. I de 
avsnitt som berörs av ”Vi tänker på att…” kan det ses som nästa steg för vilka 
principer kommunerna i vissa fall ”ska” eller ”borde” tillämpa. Det beror på vilket 
element som diskuteras i tillämpningen av värderingar och ställningstaganden. 
Dessa handlar om de huvudelement som presenterats för strukturbilden. 

De gröna kilarna beskrivs som sammanhängande grönområden där både jord- 
och skogsbruksmarker innefattas. Värderingar läggs fram som betonar värdet 
i sammanhängande områden för friluftslivsaktiviteter, rekreation, biologisk 
mångfald och klimat- samt miljöförbättring. Det uttrycks vara en överenskommelse 
att dessa områden ska tas tillvara där de anses stärka Göteborgsregionen som 
en helhet. I fallet där det sker ett möte mellan bebyggelse och en grön kil ska 
det ges särskild uppmärksamhet. (GR 2008:9) För att skapa ett ramverk av hur 
kommunala dokument och informanterna ser på de gröna kilarna presenteras 
ställningstagandena för de gröna kilarna i sin helhet. Det blir viktigt för att förstå 
nyanserna i hur de hanteras av kommunerna:

”Vi tänker på att…

... de gröna kilarnas värde är i många avseenden beroende av att grönområdena 
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områden. Det är angeläget att vissa strategiska och attraktiva punkter även kan nås 

... många regioninvånare önskar bosätta sig i det öppna landskapet eller i skogsområden 
utanför tätortsområdena. Många små ingrepp kan på sikt ge betydande påverkan på 
jordbrukslandskapet och grönområdena, varvid andra värden av stor betydelse för 
regionens utveckling kan komma att hotas. Samtidigt kan det vara svårt att erbjuda 
alternativa resmöjligheter för dem som bosätter sig i dessa områden, vilket ökar 

... de gröna kilarna innehåller viktiga näringar, som jord- och skogsbruk. Samspelet 
mellan olika aktörer och myndigheter måste fungera för att lämpliga avvägningar 
ska uppnås mellan dessa intressen och intressen av bevarande och/eller rekreation.” 
(GR 2008:9)

Styckena ovan blir ett exempel på att ställningstagandena är principer som 
kommunerna förhåller sig till, samt vilka konsekvenser som kan uppstå om viktiga 
värden frångås. Ett annat återkommande innehåll är behovet av att samspel behöver 
ske med olika aktörer. Detta betonas framförallt i det tredje stycket. Hur samspelet 
ska ske verkar lämnas till aktören själv att bestämma.

6.1.3 Hållbar tillväxt (2013)
”Hållbar tillväxt – mål och strategier med fokus på regional struktur” (2013) beskrivs 
som en uppdatering av Uthållig tillväxt (sid.3). Som ingång i dokumentet betonas 
att den inte gör en aspiration att vara heltäckande för regionala utvecklingsfrågor. 
Detta beskrivs att det är framförallt frågor som handlar om ”… hållbar regional 
struktur, det vill säga frågor som rör infra-, bebyggelse och grönstruktur” (GR 
2013:3).

I dokumentet lyfts särskilt, likt Hållbar tillväxt (2006), ingångar som anknyts 
till tillväxt, regionförstoring, möjlighet till rörelse för invånare i regionen och 
internationellt resande. I dessa sammanhang lyfts värderingar såsom tolerans, tillit 
och öppenhet som viktiga sociala aspekter för en regions sammanhållning (se 
exempelvis GR 2013:7). Återkommande kan det märkas att värderingarna liknar 
de som framställs i Uthållig tillväxt (2006). I inledningen betonas det att frågor 
som social hållbarhet och klimatförändringar lyfts mer i denna version gentemot 
tidigare (GR 2013:3). Flera ställningstaganden som handlar om hur den regionala 
strukturen ska hänga samman återspeglas och refereras från 2008 års upprättade 
strukturbild. Ett antal mål förtydligas och förstärkts som kommunerna ska 
genomföra gemensamt. De handlar om att befolkningstillväxten ska vara minst 10 
000 personer per år, samt att Göteborgs lokala arbetsmarknad 2030 ska innefattas 
av 1,75 miljoner invånare (GR 2013:7). En annan del som lyfts är ett behov av 
tvärförbindelser mellan strukturbildens huvudstråk (GR 2013:9-10), samt att en 
befolkningsmässig balans mellan den norra och södra delen av regionen efterfrågas 
(GR 2013:9).

Med frågorna som utformats för studien av överenskommelserna är det svårt 
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som är tydligare. Dessa handlar framförallt om de sammanhang där ett rumsligt 
perspektiv uttrycks, som exempelvis strukturbilden:

 
Göteborgregionen. Varje kommun tar ansvar för den regionala strukturen och genom att  
stödja övriga kommuner i att utvecklas.” (GR 2013:9, tillagd kursivering)

Känslan av ett ”vi” uttrycks återkommande med ställningstaganden och övergripande 
rubriker, som exempelvis ”Så vill vi förstärka den sociala sammanhållningen” (GR 
2013:13, tillagd kursivering). Det verkar alltså handla om att aktörerna har ett 
ansvar gentemot varandra att hålla perspektivet om ett gemensamt ”vi” i deras egen 
tillämpning. Exempelvis lyfts det i sammanhanget hur den största utvecklingen 
ska ske längs strukturbildens huvudstråk. Det ska ske för att underlätta resande 

. Här omvandlas det till ett behov av att kommunerna tar ett 
regionalt perspektiv på sin fysiska planering. Det betonas i ett sammanhang av att 
kommunerna och GR behöver samverka och arbeta tillsammans. (GR 2013:12) 
Kommunernas administrativa gränser ska därför inte vara en förhindrande faktor 
(se även GR 2013:8). Politikerna blir därför nyckelaktörer för att möten och 
överenskommelser ska kunna komma till. 

De gröna kilarna hanteras här som en värdefull del i den regionala fysiska strukturen. 
Likt strukturbildens beskrivning (GR 2008:8-9) lyfts att kustområden och de gröna 
kilarna är platser för rekreation och rörelse. De anses skapa en attraktivitet för 
regionen, samt att negativa konsekvenser kan reduceras. De anges även bidra till 
ekosystemtjänster. De gröna kilarna beskrivs därför som en framtida förutsättning 
för städernas utveckling. (GR 2013:9) 

I textrutan på nästa sida sammanfattas detta huvudavsnittet och dess underavsnitt.
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Av 6.1 Rådslagsprocessens överenskommelser och underavsnitten 
framkommer att:

Rådslagsprocessen uttrycks som en politisk process. Den har styrts av GR:s 
presidium och riktats mot riktats mot politiker i kommunernas fullmäktige.

Tjänstemän verkar uttrycka en reservation att kommentera processen för 
Rådslagsprocessen.

Av överenskommelserna beskrivs att kommunerna ska agera med gemensamt 
perspektiv och samförståndsanda. Det anges att kommunerna ska ta ansvar 
för sin del i ett regionalt samarbete.

Samverkan mellan kommunerna och aktörer utanför de kommunala 
organisationerna verkar utgöra en viktig utgångspunkt för överenskommelserna.

Strukturbildens sex regionala element anges i överenskommelserna vara 
viktiga rumsliga utgångspunkter för kommunernas fysiska planering. 
Principer ges även för vilka perspektiv kommunerna behöver ta med sig i sin 
fysiska planering när elementen hanteras.

Det framhävs att den främsta andelen av befolkningstillväxten ska ske längs 
den regionala strukturbildens huvudstråk. Ett viktigt skäl beskrivs vara att 

Det betonas i överenskommelserna att konsekvenser uppstår om kommunerna 
frångår principerna för dem.

 Textruta 3. Sammanfattning av 6.1 och underavsnitten.

Med Rådslagsprocessen förklarad och vad som innefattas i överenskommelserna 
presenteras i de tre resterande huvudavsnitten i empirin: (1) Hur kommunerna 
förhåller sig till överenskommelserna och tillämpar dem. (2) Vilket värde som läggs 
i överenskommelserna och det regionala samarbetet. (3) Vem som får delta i 
Rådslagsprocessen. Om innehållet i överenskommelserna ses som fastslaget, samt 
vilka perspektiv lyfts avseende deltagande i processen.
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6.2 Kommunernas förhållningssätt och tillämpning av överenskommelserna
I detta huvudavsnitt presenteras hur kommunerna förhåller sig till och tillämpar 
överenskommelserna. Avsnittet inleds i mer generella ordalag, där sedan två 
underavsnitt fördjupar hur förhållningssättet och tillämpningen ser ut.

Kommunernas förhållningssätt till överenskommelserna varierar. På en övergripande 
nivå anger informanterna att framförallt strukturbilden är en utgångspunkt för deras 
fysiska planering. Det uttrycks i sammanhanget om att den ger en regional fysisk 
struktur att förhålla sig till. Under intervjuerna resonerar respondenterna främst 
utifrån strukturbilden. När det återkopplas till de två andra överenskommelserna 
Uthållig tillväxt (2006) och Hållbar tillväxt (2013) ges mer generella beskrivningar. 
Beskrivningen från Tjänsteman 1 om de tre överenskommelserna känns igen från 
samtliga sex informanter:

”Dom här har ju med planeringsfrågorna att göra. Det handlar ju om det vi jobbar 
med. Dom är ju som jag sa innan, något vi måste förhålla oss till. Det här är ju saker 
som vi kommer överens med grannarna om.” (Tjänsteman 1:2016)

Uthållig tillväxt (2006) och Hållbar tillväxt (2013) verkar för politikerna vara en 
viktig utgångspunkt, men svaren som ges under intervjuerna är ofta kortfattade. 
De uppföljande frågorna ger inte heller någon större kunskap om hur de tillämpas 
av kommunerna. Det förefaller däremot som att dokumenten ger perspektiv och 
förhållningssätt för hur kommunen arbetar, vilket exempelvis Politiker C anger:

arbetar.” (Politiker C:2016)

Här handlar det alltså om att Uthållig tillväxt (2006) och Hållbar tillväxt (2013) 
inte verkar ge konkreta ställningstaganden som tas vidare, mer än att de skapar 
övergripande perspektiv. Det kan särskilt märkas att värderingar som handlar om 
befolkningstillväxt också fått genomslag i kommunernas värderingar och perspektiv. 
I Ale kommuns (2012:10) bostadsförsörjningsprogram uttrycks en koppling till 
mål om befolkningstillväxt. Det kan anknytas till både Uthållig tillväxt (2006) och 
Hållbar tillväxt (2013), även om dokumenten i sig inte nämns vid namn. Här verkar 
kommunen använda sig av dokumenten för att motivera ställningstaganden som 
görs i bostadsförsörjningsprogrammet:

”Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har som målsättning att bibehålla 
en regional befolkningsökning motsvarande 1 % per år. Ale kommun förmodas 
få en kraftfullare tillväxttakt från och med 2013 beroende på de positiva effekter 
som en nybyggd väg och järnväg med pendeltåg kommer att medföra. En större 
befolkningsökning i Ale kommun stämmer väl överens med Göteborgsregionens mål om att få en 
jämnare befolkningsfördelning med en prioriterad befolkningstillväxt åt nordost.” (Ale kommun 
2012:10, tillagd kursivering)

kommuns (2012:8) bostadsförsörjningsprogram beskrivs att en nära samverkan 

av översiktsplanen (FÖP) för Fässbergsdalen (en gemensam FÖP för Göteborgs 
och Mölndals kommun i ett administrativt gränsområde) presenteras idéer för hur 
samverkan kan ske mellan offentliga och privata verksamheter (Göteborgs kommun 
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& Mölndals kommun 201:69-70). De presenteras med anledning av att förslagen 

kommun & Mölndals kommun 2012:69). Bortsett från dessa två exempel är det 

mellan offentliga verksamheter och näringsliv.

Den regionala strukturbilden verkar upplevas som mer konkret än de andra 
överenskommelserna.  Tjänstemännen ser ett tydligare samband mellan deras 
arbete och strukturbilden. Från samtliga tjänstemän lyfts att de enklare regionala 
dragen gör att den blir begriplig, vilket blir ett stöd för deras arbete. Det verkar inte 
vara fallet att strukturbilden anses vara viktigare. Konstaterandet från Tjänsteman 
1 blir tydligt: 

”Det vore nog fel att vikta dom. Men den har en väldigt konkret påverkan på det som 
vi gör, så som vi pratade om nyss.” (Tjänsteman 1:2016)

Med tanke på att strukturbilden får en sådan prägel på kommunernas förhållningssätt 
och tillämpning av de regionala överenskommelserna presenteras två avsnitt som 
fördjupar sammanhanget.

6.2.1 Tillämpningen utifrån värderingar och ställningstaganden i strukturbilden
Av informanterna uttrycks olika nyanser till hur de förhåller sig till strukturbilden. 

Särskilt märks det hur både plandokument och informanter resonerar i termer som 
är likartade strukturbilden. Intervjupersonerna uttrycker sig i positiva ordalag hur 
stråken i strukturbilden är utgångspunkten för deras planering. Här verkar det som 
att strukturbilden fått genomslag i att kommunerna ska planera för exploatering 
längs huvudstråken. De motiveras särskilt med möjligheten att få ett ökat resande 

kommun & Mölndals kommun 2012:40; Stenungsunds kommun 2012a:5). En 
annan del är att det anges som mer ekonomiskt resurseffektivt och miljövänligt. 
Det läggs även en stolthet i att en kommun ska planera i huvudstråket, vilket 
exempelvis Politiker C beskriver hur de är stolta över att kommunen ingår i ett 
sådant stråk.

När en kommun verkar planera för exploatering i en av strukturbildens gröna kilar 

sammanhängande grönområdet lyfts, där natur- och rekreationsvärden ska värnas 
om. Den gröna kilen förhindrar inte principiellt en exploatering. Det tydligaste 
exemplet är planeringen för Öjersjö som ligger i de sydligaste delarna av Partille 
kommun. Återkommande motiveras Öjersjös lokalisering i regionen som skäl 
för att bebygga området. Det handlar om att Öjersjö har ett nära tidsavstånd till 
centrala Göteborg. I exempelvis en SWOT-analys7 som presenteras i kommunens 
(2012a:22) ortsanalys anges områdets lokalisering i regionen som en styrka, trots 
7 I SWOT-analysen beskrivs områdets karaktär utefter fyra aspekter: (1) Styrkor, (2) svagheter, (3) 
hot och (4) möjligheter.
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att området ligger i en av strukturbildens gröna kilar.

Generellt verkar det inte vara att kommunerna inte avstår från exploatering inom 

gröna kilar. Exempelvis FÖPen för Fässbergsdalen anger att området ligger i 
ett viktigt regionalt grönstråk i nord-sydlig riktning från Göteborg (Göteborgs 
kommun & Mölndals kommun 2012:30-32). För att möjliggöra en exploatering, 
men också säkra förutsättningar till passage för vilt, läggs förslaget att en ekodukt 
ska uppföras (se exempelvis Göteborgs kommun & Mölndals kommun 2012:61-
62). Liknande resonemang förs av de intervjuade tjänstemännen om hur det är 
avvägningar som kommunerna får göra i sin planering. En exploatering inom 
strukturbildens gröna kilar verkar inte principiellt förhindras:

”Ja men det är ju som all samhällsplanering. Det gäller att väga samman olika grejer. 
Ibland är det uppenbart och lätt att göra. Ibland är det nästan omöjligt. Och det är 
olika intressen som man ska, ska samsas. Precis där ett av dom här bostadsprojekten 

passager som är möjliga för vilt. Och där måste vi vakta det i dom här sammanhangen, 
samtidigt som man väldigt gärna skulle vilja komplettera bebyggelsen och sätta ett 
par hus till där… Så att det är väl ett strålande exempel på hur komplicerat och hur 
svårt det kan vara just med samhällsplanering.” (Tjänsteman 1:2016)

För utbyggnaden av Öjersjö verkar en motivering vara att kommunen redan 
under ett antal år har exploaterat området. Det har skapat ett behov av att få 
en sammanhängande ortstruktur med ett utpräglat centrum. Detta kompletteras 
med värderingar som uttrycker att området kan få en mer välutvecklad 

GR har ifrågasatt utvecklingen av Öjersjö. Det beror på att exploateringen inte har 
ansetts överensstämma med strukturbildens avsikter:

”Den ligger inte inom en av de här korridorerna som är illustrerad [syftar till Öjersjö 
i förhållande till strukturbildens huvudstråk]. Däremot så har vi då kunnat se till att 

har vunnit laga kraft, några jobbar vi med. Ett par detaljplaner som ska ge en lite 
tydligare kärna till Öjersjö. Det här att det är så utsträckt, det är ganska misslyckat. 

stämmer väldigt dåligt med de uppställda målen och idealen vi har för hur vi ska 
bygga samhället idag. Så det är jätteviktigt med de här detaljplanerna som bidrar till 
kärnan och andra boendeformer än villakvarter. Så det känns rätt gott att det är på 
gång. Att det blir verklighet. Vi kommer också i en av dom detaljplanerna få till en 
livsmedelsbutik, som det egentligen saknas idag då. Du kan köpa en mjölk men inte 
mycket mer.” (Tjänsteman 1:2016)

kommun. I två detaljplaners planbeskrivningar görs en kortare redogörelse av 
strukturbilden. Det beskrivs vad strukturbilden uttrycker och att om en hållplats 

8. Resonemanget avslutas med en beskrivning av hur långt det är 
8 Det är ett resonemang som även förs i bostadsförsörjningsprogrammet för Stenungsunds kommun, 
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mellan planområdet och närmsta hållplats. (se exempelvis Ale kommun 2014:4; Ale 
kommun 2015:4) För de två planbeskrivningarna sker exploateringen på ett längre 
avstånd från hållplatserna än det rekommenderade på en kilometer. Kommunen 
anger alltså en inställning till strukturbildens värderingar utan att ta uttrycklig 
ställning till dem. I följande citat från ett program till detaljplan i Ale kommun 
(2009) beskrivs betydelsen att åtminstone resonera 

programområdet. 
de vid närmast lämpliga plats.
möjligheten till att bygga busshållplatser utmed Starrkärrsvägen håller på att utredas. 

god turtäthet.” (Ale kommun 2009:10, tillagd kursivering)

 
däremot på hur viktigt det verkar vara att ta med perspektiv om 

Politiker B beskriver hur det har varit ett spänt förhållande mellan kommunen och 

investeringar. Här berättar Politiker B att det skapat problem för kommunen 

mycket viktig när det kommer att kommunen ska kunna försörja olika delar i 

organisation upplevs alltså få en betydande påverkan på om överenskommelserna 
både kan hållas och genomföras. 

I kommande underavsnitt beskrivs vikten av att förstå hur tillämpningen av den 
regionala strukturbilden uttrycks genom en huvudinriktning med avsteg.

6.2.2 Strukturbilden – en huvudinriktning med avsteg
I olika utsträckning beskriver politikerna och tjänstemännen att kommunen 
antingen tillämpar strukturbilden som en huvudinriktning eller utgångspunkt. 
Det kan märkas att förhållningssättet varierar generellt beroende på vem som 

Förhållningssättet beror på vilket perspektiv informanten har till strukturbilden. 
Det betonas utifrån om intervjupersonen accepterar beskrivningarna i dokumentet, 
vilket särskilt gäller de intervjuade politikerna. (2) Den parlamentariska majoriteten 

sig till överenskommelserna. Detta gäller särskilt viljan att hålla parlamentarisk 
majoritet.

När det kommer till den första tendensen om perspektivet till överenskommelserna 
blir Stenungsunds kommuns bostadsförsörjningsprogram ett exempel. Det är svårt 
att uttrycka svart på vitt om strukturbilden ska följas. Istället kan det förmedlas 

vilket beskrivs att mycket kan vara vunnet om resenärer har ett nära avstånd med cykel eller till fots 
till närmsta hållplats (Stenungsunds kommun 2012a:5).
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genom en nyans:

”I linje med Uthållig tillväxt, Strukturbilden och antagna miljömål ska kommunen 
planera för en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och resurssnåla 
transporter. Därför är det viktigt att t.ex. se till att bostadsområden lokaliseras nära 

. Vilket innebär att byggnationen ska präglas av att ca 
85-90% byggs enligt strukturbilden och ca 10-15% kan bebyggas med spridd bebyggelse på 
landsbygden.” (Stenungsunds kommun 2012a:5, tillagd kursivering)

Möjligheten att kunna bygga 10-15 procent spritt på landsbygd skulle kunna 
tolkas att kommunen vill ge förutsättningar att bygga inom områden som täcks 
av en grön kil. Det uppstår eftersom de gröna kilarna syftar till bland annat 
landsbygdsområden (GR 2008:9). Generellt kan det förstås som att informanterna 
uttrycker hur strukturbilden ger en huvudinriktning. Den har däremot inte 
karaktären av att vara en lagtext som strikt måste följas. Politiker C ger en 
kompletterande infallsvinkel. Denne anser att kommunen ska följa och prioritera 
investeringar längs huvudstråken, men samtidigt att strukturbilden är präglat av ett 
stadsperspektiv:

”Mm. Ja så är det ju. Att man ställer sig bakom den här [strukturbilden] behöver 
inte betyda att man strikt måste följa den. För här är ju ett Göteborgsperspektiv 
[lyfter på överenskommelsen för strukturbilden med handen]. Och sedan har ju, 
varje kommun har ju sina behov [betonar genom rösthöjning] utifrån det, och 
möjligheter.” (Politiker C:2016)

Politiker C framhäver att det upplevda stadsperspektivet i de olika 
överenskommelserna gör att det saknas en medvetenhet om de förutsättningar 

denne ser på strukturbildens gröna kilar:

”Mm. (De) Gröna kilarna här är ju väldigt stora arealer. Och det kan ju inte vara så 
att vi begränsas, att vi gör någon typ av kvittningssystem. ’Göteborg, dom får bygga 
överallt’ och då kvittas med att vi har gigantiska stora grönområden här ute. Det är 
inte säkert att vi är beredda på det kvittningssystemet.” (Politiker C:2016)

Det ska betonas att Politiker C:s förhållningssätt med strukturbildens stadsperspektiv 
inte verkar uttryckas av de andra informanterna. Det ger däremot inspel på att olika 

att följa strukturbilden handlar om en hedersrelaterad fråga mellan kommunerna. 
Det uttrycks att kommunerna har tagit i hand på att detta är huvudinriktningen. 
Informanterna uttrycker det på olika sätt avseende huvudinriktning. Uttrycken 
sker i termer som har innebörden av att det handlar om en prioriteringsfråga och 
utgångspunkt för kommunernas fysiska planering. Detta i sig betyder alltså inte att 
en exploatering som innebär exempelvis ett bygglov på landsbygd (i en grön kil) 
automatiskt förhindras. Prioriteringsaspekten lyfts istället av samtliga informanter 
som en hedersfråga för kommunerna att följa det handslag som kommunerna 
gjort. Det handlar om att kommunerna inte ska efter eget huvud frångå den 
överenskommelse som gjorts, vilket Tjänsteman 1 ger en god beskrivning av: 

”Nej det är som jag sa innan. Det är en utgångspunkt. Så vi har gjort en 
överenskommelse kring det. Sedan är det ingen lagtext i det liksom. Det är mera en 
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hederssak. Vi är överens inom regionen att vi ska tänka på ett visst sätt och jobba på 
ett visst sätt. Och det är eftersträvansvärt då såklart.” (Tjänsteman 1:2016)

Tjänsteman 2 uttrycker hur små avsteg från överenskommelserna ger incitament 

ske. Tjänstemannen ger en bild av hur ett påbörjat initiativ kan långsiktigt äventyra 
de gröna kilarnas karaktär:

”Men det handlar också om att man på det viset etablerar ett synsätt då att det gärna 
blir så att man ger incitament för en fortsatt utbyggnad om man tittar på ett område 
som inte tidigare varit anspråkstaget. Om man då släpper fram en, eller två, eller tre 

från kommunen att naturligtvis i grunden bevaka den här strukturbilden. Jag tror 
att det är så att den blir mer och mer fokuserad på att det verkligen är att man ska 
långsiktigt utveckla kommunen också.” (Tjänsteman 2:2016)

När det kommer till den andra tendensen om ambitionen att hålla politisk majoritet 
ger Politiker B och Tjänsteman 3 utvecklande resonemang. Förutsättningarna för 
att följa överenskommelserna påverkas av det politiska läget. Både Tjänsteman 3 
och Politiker B uttrycker att deras kommun har en etablerad mentalitet att samtliga 
orter ska utvecklas. Flera orter ligger i perifera områden, som också innefattas i 
en av strukturbildens gröna kilar. Tjänsteman 3 berättar att den tidigare politiska 
majoriteten i dennes kommun hade en ambition att tillåta bebyggelseutveckling 
över hela kommunytan. Om en intressent ville bygga på landsbygden var det 
prioriterat gentemot viljan att följa överenskommelserna. Politiker B uttrycker också 
att kommunerna har begränsade förutsättningar för att avslå förhandsbesked till 
byggande av småhus på landsbygd. Det är särskilt om kommunerna skulle använda 
någon av de regionala överenskommelserna som stöd för avslaget. Politiker B 
uttrycker att det exempelvis behövs en översiktsplan för att kunna avstyra en sådan 
ansökan.

Politiker B beskriver vidare hur det nuvarande styrande rödgröna blocket har en 
allians med ett högerparti, vilket gjorts för att de ska få parlamentarisk majoritet 
i kommunen. Samarbetspartiet vill inte göra de prioriteringar som strukturbilden 
anger. Det har skapat politiska spänningar för hur kommunen ska utvecklas. För 
att kunna göra de prioriteringar strukturbilden anses uttrycka uppstår ett politiskt 
spel där de styrande politikerna förhandlar:

”IP: [Skrattar] Men så det var. Vi brukar trycka upp varandra mot väggen lite grann 
[sagt med lättsam ton]. Nej men det, ska majoriteten hålla, ska samarbetet hålla så 
måste man ju vara lojala mot varandra. Ibland tvingas man kanske släppa på ett eller 
annat som inte är hundra i mot strukturbilden. Just för att inte spräcka en majoritet. 
Det är trots allt demokrati det handlar om. Och då kan man få offra litegrann ibland. 
Men det får inte vara för stora saker, väsentliga saker.

I: Vad är ’litegrann’ då liksom i förhållande till stora saker? Vad skulle det kunna vara? 

IP: Nej det kan väl hända att det dyker upp en liten mindre plan som man får släppa 
bara. Som man egentligen kunnat tycka ’att det får kvitta’. Men det blir ju inte att man 
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kan ta en plan på tusen bostäder mot strukturbilden. Det får ju aldrig ske va… Men 
en liten plan på 10-20 hus det kanske man kan leva med. Det är som med demokrati 
och förhandla. Det får man ta.” (Politiker B:2016)

Ett annat sammanhang är hur Ale kommun i sitt dokument med riktlinjer för 
byggnation på landsbygd (2013) (och ett antal detaljplaner, se exempelvis Ale 
kommun 2014:16) ger förutsättningar för byggnation på jordbruksmark. I 

jordbruksmark, där A-jord har högst kvalitet och C-jord lägst kvalitet. I dokumentet 

A-jorden ska däremot skyddas från exploatering. (Ale kommun 2013:7-8) Det 
förefaller som att jordbruksmarken sorteras ut för att den mest högavkastande 
jorden ska skyddas, för att sedan kunna möjliggöra en exploatering på den övriga 
jordbruksmarken. Tjänsteman 3 beskriver att styrdokumentet upprättades för 
att det fanns ett stort tryck på bygglovsansökningar på landsbygdsområden i 
kommunen. Det fanns även en politisk vilja att möta denna efterfrågan, vilket 
gav en hög arbetsbelastning för tjänstemännen som arbetade med bygglovsfrågor. 
Med styrdokumentet kunde arbetsbördan underlättas. Det kan alltså märkas att 
politiska intentioner ger upphov till behov av styrdokument. De kan i sin tur med 
sina utgångspunkter strida mot de regionala överenskommelserna som handlar 
om skyddet av de gröna kilarna. Samtidigt uttrycks det av Tjänsteman 3 att dessa 
områden som de gröna kilarna syftar till inte bör förstås som obebyggd mark. Det 

uttrycks hur det vore kommunalekonomiskt och miljömässigt oklokt med ett 
planeringsinitiativ från kommunens sida att bebygga dessa områden.

Det förefaller alltså som att strukturbilden ger en huvudinriktning för den enskilda 
kommunen, men att den kommunalpolitiska kontexten påverkar till vilken utsträckning 
kommunen följer överenskommelserna. Politiker B resonerar återkommande om hur 

i strukturbilden. Informanten berättar hur viljan till att bli omvald och vara lojal 
mot sitt eget parti som starkare för samarbetspartiets politiker än dess anknytning 
till strukturbilden:

”Då kan väl man säga att strukturbilden kanske inte är så stark för dom individerna 
som säger ’gör på det sättet, säg på det sättet.’ Så är det nog.” (Politiker B:2016)

Politiker A kompletterar ytterligare hur den politiska majoritetens förhållningssätt 

översiktsplan (ÖP) och den regionala strukturbilden. Det handlar exempelvis om 
när en intressent vill bygga ett externhandelsområde. Politiker A berättar hur det 
handlar om en tidsaspekt med två innehåll: (1) Överenskommelserna blir med åren 

(2) Värderingarna har förskjutits genom åren där frihetstankar har fått ett större 
utrymme, vilket innebär att viljan till planstyrning också förändrats.

Det verkar som att förankringen mellan politiska beslutsfattare och de regionala 
överenskommelserna påverkas av politikernas åsikter om dem. Detta påverkas även 
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om de har varit deltagande i Rådslagsprocessen. Här kan det märkas att politikernas 
förhållningssätt till Rådslagsprocessen (och överenskommelserna i den) skiljer sig 
mellan de politiker (Politiker A och B) som varit deltagande i rådslag och inte 
(Politiker C). Orsaken varför Politiker C inte deltog verkar bero på att denne 
tillsattes i sin förtroendevalda roll efter genomförandet av det senaste rådslaget. 
Förhållningssättet verkar alltså påverkas av att nyckelpersoner byts ut med tiden. 
Sannolikheten verkar höjas att de kan ha en annan bild av Rådslagsprocessen och 
överenskommelserna än de som deltagit.

En liknande tankegång kan härledas ur de studerade plandokumenten. I samtliga 
plandokument hänvisas till tidigare kommunala ställningstaganden som gjorts. 
För planeringen av Öjersjö i Partille kommun9, samt ett antal detaljplaners 
planbeskrivningar i Ale kommun (se exempelvis Ale kommun 2014:3) hänvisas 
till plandokument (tillexempel ÖP/FÖP) som anger att områdena ses som 
utvecklingsområden. Flera av dokumenten kommunerna hänvisar till upprättades 
före den första överenskommelsen i Rådslagsprocessen fattades. Det förefaller som 
att kommunen här hänvisar till en annan ingång. När kommunerna planerar för en 
exploatering inom de gröna kilarna verkar de alltså hänvisa till andra kommunala 
dokument som viktigare än de regionala överenskommelserna.

Med empirin presenterad i detta huvudavsnitt presenteras en sammanfattande 
textruta på nästa sida.

9 Ett dokument som hänvisas till är en FÖP för Öjersjö från 1999 där det anges exempelvis 
genom: ”Översiktsplan för Öjersjö antogs av kommunfullmäktige 1999. I planen anges att 
markanvändningen inom planområdet ska vara bostäder, bostadskomplement och i naturområde. 
[...]Detaljplanen följer inriktningen i dessa översiktliga planer.” (Partille kommun 2009:3)
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Av 6.2 Kommunernas förhållningssätt och tillämpning av 
överenskommelserna och underavsnitten framkommer att:

Intervjupersonerna resonerar om Uthållig tillväxt (2006) och Hållbar tillväxt 
(2013) utifrån generella termer gentemot den regionala strukturbilden. De 
uttrycker att dessa två överenskommelser ger mer övergripande perspektiv för 
kommunernas framtida arbete.

Både informanter och plandokument uttrycker att delar som handlar om 
befolkningstillväxt från Uthållig tillväxt (2006) och Hållbar tillväxt (2013) får 
genomslag på kommunernas arbete. 

Informanterna uttrycker att ingen av överenskommelserna inte ska viktas. 
De uttrycker samtidigt att strukturbilden har en tydlig rumslig koppling till 
kommunernas fysiska planering.

Anknytingar uttrycks mellan strukturbildens värderingar för 

Informanterna beskriver att exploateringen längs stråken utgör en 
huvudinriktning för kommunernas fysiska planering. Det anses däremot inte 
vara en lagtext kommunerna strikt måste följa. Det uttrycks av informanter 
och plandokument att avsteg görs gentemot strukturbilden.

Strukturbilden verkar inte principiellt förhindra en exploatering inom en 
grön kil. När en sådan exploatering genomförs verkar intervjupersonerna 
och plandokumenten uttrycka att de försöker ta hänsyn till regionala värden. 
Dokumenten uttrycker däremot inte att en exploatering generellt ska bli 
förhindrad.

Aktörer utanför kommunens administrativa organisation upplevs av 
informanterna påverka kommunernas möjlighet att försörja områden 

 påverka 
kommunernas möjlighet att tillmötesgå överenskommelsernas värderingar om 

Informanternas förhållningssätt till strukturbilden verkar variera beroende på 
hur de ser på innehållet i överenskommelserna och vad innehållet präglas av.

Överenskommelserna anses av informanterna vara en hederssak som 
kommunerna tillsammans ställt sig bakom att de ska följa till en huvudinriktning.

De kommunalpolitiska förutsättningarna uttrycks av informanterna påverka 
till vilken utsträckning kommunen kan följa överenskommelserna.

Informanternas förhållningssätt till Rådslagsprocessen verkar påverkas av om 
de varit delaktiga i den eller inte.

 Textruta 4. Sammanfattning av 6.2 och underavsnitten.
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I nästa huvudavsnitt beskrivs vilket värde kommunerna lägger i överenskommelserna 
och det regionala samarbetet.

6.3 Värdesättandet av överenskommelserna och det regionala samarbetet
Av samtliga informanter kan det märkas att de har förtroende och ett positivt 
förhållningssätt till GR som organisation. När det kommer till Rådslagsprocessen 
uttrycks en stolthet i att kommunerna har kommit överens om hur de ska utveckla 
regionen. De lägger alltså ett värde i att överenskommelserna . 
Framförallt lyfter de intervjuade politikerna att Uthållig tillväxt (2006) och Hållbar 
tillväxt (2013) ger grundläggande perspektiv. När det kommer till strukturbilden 
är det just tydligheten i dokumentet som anses vara positivt. Samtliga tjänstemän 
beskriver dokumenten som viktiga och de har ett stort värde, men de får inte 
avgörande betydelse för den vardagliga verksamheten. Strukturbilden blir en del 
i att förstå de rumsliga strukturerna i regionen och vilka områden som borde 
vara prioriterade för framtida utveckling. Det verkar ge en förutsägbarhet mellan 
medlemskommunerna för vilka områden som i framtiden kommer att utvecklas.

På ett övergripande plan verkar det handla om att strukturbilden får ett tydligt 
rumsligt sammanhang, vilket de andra två överenskommelserna inte har samma 
karaktär av. Det betonas särskilt genom att strukturbilden just är en bild. Tjänsteman 
2 fördjupar detta resonemang. Denne framhäver att de konceptuella dragen i 
strukturbilden gjort att politiken för ett resonemang om regionala frågor istället 
för att dyka ner i detaljer om gränsdragningar och zoner. Tjänsteman 2 ställer 

Hur regionen framställs på ett konceptuellt sätt med generella principer för de 
strukturerande elementen lyfts av samtliga informanter som mycket positivt, vilket 
Tjänsteman 2 förtydligar:

”Så det blir en väldigt fysiskt närvarande bild som man målar upp för hur ja, hur 
kommunerna ska agera för att bygga enligt strukturbilden. Det gör ju att ju mer 
praktiskt inriktad och ju mer konkret den här bilden är, desto lättare är det ju 
naturligtvis att tillämpa dom förutsättningarna i den kommunala planeringen. Så på 
det viset tycker jag man har lyckats oerhört bra ifrån regionens [GR:s] sida när man 
har tagit fram den här strukturbilden.” (Tjänsteman 2:2016)

Informanterna upplever att grunddragen i strukturbilden hamnar på rätt nivå då 

Strukturbilden upplevs ha ett tolkningsutrymme, vilket gör att den upplevs vara 
lätt att förhållas till. Sammanhanget att kommunerna har rätt till eget självstyre 
med sitt planmonopol lyfts inte av informanterna som ett problem. De framhäver 
att i lagens mening har kommunerna möjligheten att frångå överenskommelserna, 
men i och med deras moraliska ansvar mot varandra ska strukturbilden vara en 
huvudinriktning. Värdet ligger i att viljan kommer från kommunerna och att de 
har ett gemensamt perspektiv. Resonemanget från Tjänsteman 2 känns igen från 
de andra informanterna att planmonopolet blir en motivationsfaktor:

”Men jag skulle vilja säga att den friheten tror jag ytterligare kan vara någonting 
som stärker sammanhållningen och den gemensamma strävan i, bland kommunerna 
i regionen, att faktiskt jobba för den överenskommelse som man ändå har träffat 
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i strukturbilden. Hade det varit så att det här hade varit toppstyrt från något 
regionplaneorgan eller någonting sånt tror jag hade varit en större motvilja. Nu 
känns det som att, nu har varje kommun den formella friheten att göra avsteg, att 
fatta egna beslut. Men i och med att man har överenskommelsen i botten så tror jag 
faktiskt att planmonopolet är en garanti för att man kommer att jobba gemensamt åt 
det hållet som man har kommit överens om.” (Tjänsteman 2:2016)

Det verkar uttryckas ett värde i drivkraften att de regionala överenskommelserna 
och GR-samarbetet är en vilja som kommer från kommunerna själva. Det gör att 
överenskommelserna anses skapa en huvudinriktning för kommunernas arbete. 
Samarbeten sker för både tjänstemän och politiker på regional nivå generellt inom 
GR, vilket uttrycks vara givande. Det politiska samarbetet beskrivs som att politiker 
får möjlighet att ta gemensamt grepp i olika frågor. Exempelvis lyfts det av även 
av Tjänsteman 3 en positiv känsla i att inom GR sker ett samarbete för hur svåra 
situationer kan lösas gemensamt. Ett exempel är att GR-kommunerna kunnat 
koordinera sig tillsammans genom GR i migrationsfrågor. Av tjänstemännen lyfts 

träffas och föra diskussioner med. Av informanterna verkar det ge en upplevd 
känsla av samordning mellan kommunerna.

Politiker A lyfter en oro för hur engagemanget idag ser ut för att hålla 
Rådslagsprocessen levande. Informanten uttrycker en osäkerhet om hur det 
politiska engagemanget ser ut i de olika fullmäktige för regionala planeringsfrågor:

”[Suckar] Nu har vi ju inte haft rådslagsprocesser dom sista fyra, fem åren sedan. Det 
är väl frågan om… Vi inte borde då skulle behövt göra om det är några gånger här 
under framöver. Sedan hade vi ju ett större där vi skulle samlas på Svenska Mässan. 
Men vi har svårt att samla folk om vi ska dra ner allihopa till Göteborg eller oavsett var 
vi drar dom. Fullmäktigeledamöterna är inte så pigga på att lämna sin egen kommun. 
[Suckar] Och där kan man ju fundera på… Nu är det ju kommunstyrelseordförande 
och oppositionsråd som är i styrelsen [för GR:s politiska struktur]. För vi har inte 
fullmäktige. Frågan är om man skulle försöka involvera fullmäktiges presidier i 
kommunerna på ett annat sätt, då kanske dom skulle sagt att det här är en viktigare 
fråga för fullmäktige.” (Politiker A:2016)

Bilden som framställs av Politiker A verkar ge inspel på att Rådslagsprocessen har 
svalnat av som aktivitet. Ett generellt samarbete sker mellan kommunerna genom 
GR, men engagemanget från de olika fullmäktige verkar däremot vara begränsat 
när det kommer till frågor om regional fysisk planering.

Tjänsteman 1 och 3 lyfter att de regionala samarbetena inom GR blir beroende av 
att Göteborgs kommun har samma perspektiv som de andra medlemskommunerna. 
Det beror på att Göteborg befolkningsmässigt uttrycks vara lika stora som de andra 
kommunerna tillsammans. Det upplevs idag inte vara ett problem av informanterna, 
men exempelvis betonar Tjänsteman 1 att samarbetet förutsätter att Göteborg 
håller med de andra kommunerna. Politiker C lyfter här hur denne upplever att 
samarbetet inom GR fokuserar för mycket på storstaden och dess förutsättningar. 

för kommunerna i regionens ytterkanter. Bland annat betonar politikern vidare 
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att det behövs tvärförbindelser i regionen och inte bara stråk från kärnan till 
ytterkanterna. Detta är en åsikt som även uttrycks i Uthållig tillväxt (2013:9-10). Just 
tvärförbindelserna lyfts vidare av Tjänsteman 3. Denne beskriver att strukturbilden 

att resenären tar sig in i Göteborg för att sedan ta sig ut från kärnan. Tjänsteman 
3 vill däremot understryka att detta inte har uppstått på grund av ett för stort 
fokus på Göteborg. När det kommer till samarbetet uttrycker alltså informanterna 
olikartade åsikter om hur Göteborgs storlek gentemot de andra kommunerna påverkar. Det i 
sin tur sätts i förhållande till GR-samarbetet och överenskommelserna som fattats 
i Rådslagsprocessen.

Politiker B berättar att denne har ett stort förtroende för att GR är den aktör som 
har ett tilldelat mandat att bevaka regionala frågor. Exempelvis gör GR yttranden 
över kommunernas planläggning för instrument som tas fram med stöd av PBL. 
Politikern uttrycker förtroendet för kommunalförbundet att GR:s yttrande blir 
kommunens egen röst för de regionala planeringsfrågorna. 

Med empirin redovisad i detta huvudavsnitt presenteras en sammanfattande 
textruta nedan.

Av 6.3 Värdesättandet av överenskommelserna och det regionala samarbetet 
framkommer att:

En stolthet uttrycks av informanterna att kommunerna har lyckats komma 
överens genom Rådslagsprocessens överenskommelser.

Informanterna lägger ett värde i den regionala strukturbilden. Den upplevs vara 
tydlig. Genom att undvika detaljer och gränsdragningar upplevs strukturbilden 
skapa förutsättningar för en politisk diskussion som ser samband bortom 
kommungränser. Informanterna uttrycker att genom strukturbilden ser 
kommunerna, särskilt politikerna, sig som en del i ett regionalt sammanhang.

Av politikerna verkar det uttryckas som att Rådslagsprocessens aktivitet har 
svalnat av. Informanterna beskriver däremot att samarbetet om regional fysisk 
planering mellan medlemskommunerna lever vidare genom GR-samarbetet.

Intervjupersonerna uttrycker att GR-samarbetet är beroende av att Göteborgs 
kommun har samma perspektiv som de andra medlemskommunerna. Det 
anses bero på att Göteborg har en mycket större befolkningsmängd än de 
andra kommunerna.

Samarbetet mellan kommunerna upplevs av informanterna fungera på 
olika sätt. Avvikelser uttrycker att samarbetet är präglat av ett prioriterat 
stadsperspektiv där kommuner i 
Huvudtendensen verkar däremot vara att samarbetet upplevs få ett värde för 
den enskilda kommunen.

 Textruta 5. Sammanfattning av huvudavsnittet 6.3.
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Med värdesättandet av överenskommelserna och det regionala samarbetet förklarat 
följer en beskrivning av vilka som får delta i Rådslagsprocessen. En väsentlig del 
är också att förstå hur informanterna ser på innehållet i överenskommelserna. Det 

6.4 Vem får delta i Rådslagsprocessen?
I detta huvudavsnitt beskrivs hur deltagandet ser ut för Rådslagsprocessen. En 
annan väsentlig del är om innehållet ses som fastslaget och hur invånare kommer i 
kontakt med överenskommelserna. Ett underavsnitt med perspektiv på dialog med 
invånare avslutar denna del av empirikapitlet.

Kommunfullmäktigepolitiker verkar vara den huvudsakliga grupp som deltagit 
i Rådslagsprocessen. Förtroendevalda från GR:s presidium tillsammans med 
tjänstemän från GR blir styrande i processen10. De förtroendevalda uttrycks av 
informanterna vara de som för kommuninvånarnas talan. Invånarnas möjlighet 
till att påverka Rådslagsprocessen och överenskommelserna som fattas inom den 
uttrycks av informanterna ske genom kommunvalen och att medborgare påverkar 
genom sin röstsedel. Själva Rådslagsprocessen sker därför inom de politiska 
ramarna i samarbetet mellan GR:s förbundsstyrelse och medlemskommunernas 
olika fullmäktige. Tjänsteman 1 uttrycker hur det är i vanlig demokratisk ordning 

resonemang om hur Rådslagsprocessen blir en uppgift för de förtroendevalda:

”Men det har man däremot sagt till politikerna ’det här ska ni göra åt oss’. Det har 
man gjort med allmänna val då. Om de ångrar vad vi har gjort så kommer de att 
sparka ut oss. Precis som jag sade förut då, demokratin [skrattar]. Det är så det 
fungerar i en mängd frågor. Och… Ju mer komplicerad frågan blitt (blivit) så är det 
svårare att ha en folkomröstning om det. Att kunna… […] Alltså det långsiktiga 
ansvaret… Det tror jag ibland att man måste lägga ibland på politikerna för att ta 
helhetsperspektivet. Men, det är klart att det är önskvärt att engagera medborgarna 
och kommuninvånarna i beslutsprocesser och… Desto bättre är det ju…” (Politiker 
B:2016)

Andra alternativa vägar till påverkan uttrycks av Politiker A att invånare kan själva 
kommunicera med politiker, eller att de själva engagerar sig politiskt. Det uttrycks av 
samtliga informanter att möjligheten att påverka innehållet i överenskommelserna 
är mycket begränsat. Detta anknyts till att kommunerna redan ställt sig bakom 
beslutet. Politiker C förtydligar kortfattat med följande citat:

”Jag ser det, min bedömning är det att det är liten eller ingen påverkan från en 
medborgare. Utan det är ju dom politiska företrädarna som, om vi går samman, kan 
påverka dom här dokumenten.” (Politiker C:2016)

överenskommelserna och att innehållet är mycket viktigt. Framförallt framhäver 
denne med strukturbilden att: ”Av miljöskäl exempelvis är den viktig att få en 
samhällsstruktur som fungerar.” (Politiker B:2016) Av Tjänsteman 3 uttrycks en 
10 Som det tidigare beskrivits anges i överenskommelserna att tjänstemän från BRG varit deltagande 
(se exempelvis GR 2013:15; GR 2008:12; GR 2006:6), vilket inte nämnts av någon informant eller 
plandokument utöver Rådslagsprocessens överenskommelser.
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klargörande ton att invånare inte kan påverka alla politiskt antagna dokument. Det 
förtydligas att vare sig en enskild politiker eller tjänsteman heller kan göra det: 
”Utan är det antaget då är det antaget”. (Tjänsteman 3:2016) Konsekvenserna av att 
överenskommelserna är fast beslutade påverkas av informantens förhållningssätt till 
dessa. Exempelvis betonar Politiker A hur denne ser den regionala strukturbilden 
som ett dokument kommunen inte strikt behöver följa, vilket anses ge ett 

för en invånare att kunna få möjlighet att få bygglov för att uppföra ett hus på 
landsbygden. I denna situation handlar däremot inte om att invånaren påverkar 
överenskommelsernas innehåll i sig. 

Följande underavsnitt beskriver vilka perspektiv som lyfts när det kommer till att 
ta överenskommelserna ut på dialog.

6.4.1 Perspektiv på dialog med invånare kring överenskommelserna
När det handlar om hur informanterna ser på möjligheten att ta ut 
överenskommelserna på dialog med invånare kan tre tendenser märkas av: (1) En 
dialog om överenskommelserna efter att de har beslutats om anser informanterna 
vara verkningslös. Det anses bero på att överenskommelserna redan har antagits. 

överenskommelser ut på dialog. Särskilt handlar det om att regional fysisk planering 
anses präglas av komplexa samband som är svåra för en enskild invånare att få 
grepp om. (3) Informanterna uttrycker att överenskommelserna indirekt förs ut på 
dialog med invånare genom de samråd som genomförs i processer för kommunala 
planeringsinstrument.

Den första tendensen, om att besluten redan har fattats, diskuteras i ett 
sammanhang att det skulle handla om att kommunerna informerar invånarna att 
överenskommelserna upprättats. Politikerna uttrycker mer tydliga åsikter än de 
intervjuade tjänstemännen. Det understryks av de tre tjänstemännen att de inte vill 
ge uttryckliga åsikter om hur de ser på tillträdet för invånare att delta. Återkommande 
handlar det om att Rådslagsprocessen är en politisk process som tjänstemännen inte 
deltar i. Åsikterna från Tjänsteman 2 och 3 är mer spekulativa, vilket kan jämföras 
med Tjänsteman 1 som uttrycker en restriktiv hållning. Exempelvis uttrycker 

också få delta i Rådslagsprocessen. Med detta skulle processen kunna få en bredare 
förankring i den kommunala verksamheten:

”Just för att man kanske ska få med sig [harklar] den här svårigheten som kan uppstå 
just som jag pratade om med. Där man går ner i processen. Och också det här med 
att under rådslagen, alltså rådslagets huvudfunktion är ju naturligtvis att få fram en 
överenskommelse, eller ha en dialog mellan berörd kommun och regionen. Men jag 
tror att rådslagen med en bredare representation mellan tjänstemännen och politiker 
från kommunen så hade det kunnat tjäna funktionen att vara en interndialog i den 
kommunala nivån så att säga. Även fast den hade skett inom ramen för rådslaget. Så 
att man hade fått en dubbelfunktion i själva rådslaget.” (Tjänsteman 2:2016)

När det kommer till den andra tendensen, som handlar om invånares möjlighet 
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informanten ser på den politiska skalnivån med regional- gentemot kommunal fysisk 
planering. Av särskilt Tjänsteman 1 betonas att det är den politiska församlingen 
som fattat besluten och där får tjänstemän och invånare förhålla sig till besluten. 
Politiker B instämmer på denna bild att politiker får fatta beslut som inte accepteras 
av alla invånare. Politiker C uttrycker däremot en åsikt som är mer avvikande 
jämfört med de andra politikerna. Det upplevs som intresseväckande med tanken 
om att ta ut överenskommelserna på dialog:

”Tror inte det. Tycker det var en väldigt intressant tanke. Det hade varit jättebra att 
känt av vad dom, medborgarna tänker. Samtidigt som jag nog kunnat räkna ut mycket 
själv. Men det är ändå mycket intressant att höra vad dom säger.” (Politiker C:2016)

Det upplevs samtidigt av samtliga informanter att regional fysisk planering hamnar 
i ett sammanhang som har komplexa samband. Det beskrivs som att den regionala 
planeringsnivån blir abstrakt för invånare att förstå. Tjänsteman 3 uttrycker 
exempelvis hur det blir lättare att föra en dialog med invånare när det kommer till 
en FÖP. Samma bild ges av Politiker A som uttrycker att denne tror det skulle vara 
svårt till att få ett intresse:

”[Suckar]. Jag tror vi inte skulle få några invånare som skulle vara speciellt intresserade, 
faktiskt… Det är bara att konstatera. Vad har vi för intresse? När vi har detaljplanen 
har vi ett betydligt större intresse. ÖP [översiktsplanen] blir något svepande. ’Hur 
kommer det påverka mig? Och hur mycket och när händer det här?’. Detaljplanen, 
det är konkret: ’Var fan kommer den här vägen nu? Och hur ska vi, var ska bussen 

ju inte va [skrattar lätt]. ’Och hur ska, hur har ni tänkt skolan här? Och hur har ni 
tänkt föräldrar?’. Det blir ju så konkret.” (Politiker A:2016)

Politiker A lyfter det i ett sammanhang att om kommunen skulle ta ut 
överenskommelserna på dialog idag hade det gjort mer skada än nytta. Denne 
uttrycker att om kommunen för ofta vill kalla invånare på dialog skulle intresset till 
sist minska för invånare att delta. Resonemanget kan ställas gentemot Tjänsteman 
2. Denne ser även ett möjligt problem att de regionala sambanden är komplexa. 
Tjänstemannen uttrycker samtidigt att med tanke på att strukturbilden anses vara 
tydlig har den gjort de regionala sambanden greppbara. Genom detta anses det 

uttrycker ett liknande problem som Politiker A hur det är svårt att få ett engagemang 
från invånare till att delta. Denne berättar att kommuninvånarnas engagemang till 
att delta i framtagandet av kommunens nya översiktsplan har varit begränsat. Det 
lyfts som en risk att regionplanering blir en ännu mer abstrakt planeringsnivå än 
vad en kommunal översiktsplan är, vilket gör att intresset till deltagande skulle vara 
ännu mer begränsat.

För den tredje tendensen, som handlar om att överenskommelserna förs ut indirekt 
på dialog genom kommunens egen planering, kan det märkas att tjänstemännen 
lyfter hur den blir ett underlag och utgångspunkt för deras planering. Tjänsteman 
2 uttrycker hur strukturbilden blir en utgångspunkt kommunen måste förhålla 

i beskrivningen att de regionala överenskommelserna går in som ett underlag i 
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arbetet med olika kommunala planinstrument. Tjänsteman 3 ger exempel på detta:

”[Avbryter] Ja. Den [strukturbilden] är ett underlag för ÖP:n [översiktsplanen]. Den 
är ett underlag för bostadsförsörjningsprogrammet. Den är ett underlag för miljö- 
och energiklimatplanen. Den går liksom in som ett underlag i alla våra dokument. Så 
att på så sätt är den levande för oss.” (Tjänsteman 3:2016)

Bilden som framställs av informanterna är alltså att framförallt strukturbilden är en 
 

regionala överenskommelserna i sig som tas ut på dialog. Istället uttrycks 
överenskommelserna tas ut på dialog indirekt genom planeringsprocesser för 
andra kommunala plandokument. Med empirin presenterad i detta huvudavsnitt 
sammanfattas det i nedanstående textruta.

Av 6.4 Vem får delta i Rådslagsprocessen och är innehållet fastslaget? samt 
underavsnittet framkommer att:

Informanterna uttrycker att Rådslagsprocessen riktas mot politiker i form av 
en politisk process.

Intervjupersonerna anser att medborgare påverkar Rådslagsprocessen genom 
deras röstsedel vid kommunvalen.

Respondenterna upplever att innehållet i överenskommelserna är uteslutet 
för en invånare att kunna påverka i efterhand. Det uttrycks genom att 
överenskommelserna redan har fastställts och antagits.

Den enskilde respondentens förhållningssätt till överenskommelserna verkar 
påverka vilka konsekvenser som innebär att överenskommelserna är fast 
beslutade om.
mellan överenskommelserna och kommunernas tillämpning.

Informanterna uttrycker generellt en tveksamhet till att ta ut 
överenskommelserna på dialog med invånare. En viktig orsak upplevs av 
informanterna vara att regionalt fysisk planering består av komplexa samband.

att vilja delta i en dialog som handlar om regional fysisk planering.

Invånare anses av informanterna komma i kontakt med Rådslagsprocessens 
överenskommelser när de hanteras genom samråd i kommunala processer. 
Informanterna uttrycker att det sker i samband med exempelvis översikts- 
och detaljplaneprocesser. De beskrivs vara underlag för de kommunala 
plandokumenten.

 Textruta 6. Sammanfattning av 6.4 och underavsnittet.

Med detta huvudavsnitt redovisat har uppsatsens empiri presenterats. I det 
kommande kapitlet redovisas en teoretisk återkoppling till empirin. För att 
underlätta förståelsen av den teoretiska återkopplingen är det viktigt att hålla de 
sammanfattande textrutorna för huvudavsnitten i åtanke. Med stöd i 

förstås i förhållande till det analytiska ramverket.
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7. Analys & Diskussion
I detta kapitel presenteras den teoretiska återkopplingen till analysramverket som 
presenterats i 5.3 Ramverk för analys. Huvudavsnitten för kapitlet utgår från 
uppsatsens tre frågeställningar:

Hur förhåller sig kommuner till och genomför regionala 
överenskommelser om fysisk struktur i sin fysiska planering?

Vilket värde tillskrivs regionala överenskommelser om fysisk struktur av 
kommunpolitiker och tjänstemän?

regionala överenskommelser?

Upplägget inom huvudavsnitten varierar. I underavsnitten beskrivs hur innehållet 
i empirin kan förstås utefter frågeställningarna med hjälp av analysramverket. 
Callons (1986) steg av översättning blir ett stöd för att se hur soft planning har 
nära kopplingar till aspekter som handlar om aktörers associationer till nätverk. 
Det är genom detta som de olika nyanserna i empirin kan förstås. Där kopplas 
de samman till tankestrukturer samt hur det stabiliserar och destabiliserar soft 
planning. Framförallt visar detta på vikten av att förstå hur soft planning har tydliga 
kopplingar till hur individer associerar sig till överenskommelserna.

7.1 Hur förhåller sig kommuner till och genomför regionala 
överenskommelser om fysisk struktur i sin fysiska planering?
Inom detta huvudavsnitt förs ett resonemang om hur kommunerna förhåller 
sig till och genomför överenskommelserna utefter associationerna som görs till 
soft space. En viktig ingång är att föra ett resonemang om hur de institutionella 
förutsättningarna sätts i förhållande till detta skapade soft space. Här handlar 
det om att kommunerna har rätt till självstyre genom deras planmonopol. 

planmonopolet ska ses i ett bredare sammanhang än att kommunerna agerar efter 
eget huvud. I nästa underavsnitt handlar det om att beskriva hur metagovernance 
och problematization har nära samband. Det handlar om att de regionala 
överenskommelserna anses vara tillägnat en politisk sfär. En efterföljande diskussion 
uttrycker att överenskommelserna som soft space verkar givit en huvudinriktning 
på kommunernas fysiska planering. Överenskommelserna verkar däremot inte vara 
den enda utgångspunkten. Ett resonemang presenteras om hur Rådslagsprocessen 
som soft space verkar svalnat av. Produkterna av processen verkar däremot 
leva vidare genom att informanterna anknyter sig till överenskommelserna. 
Huvudavsnittet avslutas med en diskussion om rumsuppfattningar. Det kopplas 
till vilken påverkan avvikelser gentemot överenskommelserna får i förhållande till 
den tankestruktur som överenskommelserna gör anspråk på att etablera.

7.1.1 Det institutionella sammanhanget – kommunernas självstyre
Trots att informanterna inte uttrycker en explicit spänning mellan planmonopolet 
och de regionala överenskommelserna kan det märkas att planmonopolet (som 
fastslår kommunernas självstyre) är en viktig del i sammanhanget. Genom hur 
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kommunerna har rätt till att avvika från de regionala överenskommelserna blir det 
centralt att förstå om soft space har lyckats ringa in kommunernas planering. En 

kan anses vara tillräckligt solida. Två aspekter kan ses ur detta sammanhang: (1) 
Planmonopolet blir alltså i sig inte en spärr, men den ger lagmässig rätt till att avvika 
från överenskommelserna. (2) Möjligen kan planmonopolet bli en motivator för 
kommunen att tillämpa och förhålla sig till överenskommelserna. Detta eftersom 
de har själva möjligheten att bestämma när den vill avvika från dem. Sammanhanget 

huvudinriktning för kommunernas fysiska planering.

Att se planmonopolet som en automatisk spärr för regional planering kan förstås 
som ytligt. Planmonopolet behöver inte per automatik innebära en spärr. Det 
påvisar däremot hur det är ett alldeles för komplext samband för att kunna härleda 
politiska beslut med att de sker i vertikala led från ovanstående politiska skalnivå. 
Snarare kan det återkopplas till hur Pierre (2011:21) beskriver att governance riktar 
in sig mer på processer än att beslut fattas i vertikala led. I detta fall handlar 
alltså inte regional fysisk planering genom planreglering. Istället präglas den av 
att Rådslagsprocessen blir ett forum där kommunerna fattar överenskommelser. 
Det blir alltså en process
överenskommelse med att en kommun enligt lagstiftningen har rätt till självstyre. 
Det är här som Callons (1986) steg av översättning har ett stort värde för att förstå 
det studerade fallet. I de situationer där soft space inte lyckas omringa kommunens 
beslut i olika planeringsinstrument handlar det om att kommunerna haft starkare 
associationer till en konkurrerande utgångspunkt. Alltså en annan problematization.

Intervjuerna med Politiker B och Tjänsteman 3 visar på att när politiker från 
samarbetspartier inte ser samma problembild som de andra styrande politikerna 
inleds en ny process där aktörerna associeras till nätverket. Processen sker 
genom Callons (1986) steg av översättning inom en kommunalpolitisk sfär. 
Den politiska majoriteten behöver alltså lyckas bli rekryterad till de regionala 
överenskommelserna. Det visar också visar på vikten av att kommunpolitiker ser 
en gemensam utgångspunkt och lösning på problem. Detta belyser känsligheten i 
överenskommelserna att en persons associationer kan påverka om soft planning kan 
lyckas leverera tilltänkt policyintegrering. Intressement blir alltså en viktig del för 
individerna att skapa associationer till överenskommelserna och ge dem legitimitet 
inför framtida beslut i kommunens fysiska planering. En nyckelperson verkar 
kunna bli rekryterad till nätverket i efterhand, men då sker associationerna till 
överenskommelserna i sig och inte Rådslagsprocessen. Då blir överenskommelserna 
ett sådant medium som Callon (1986:216) uttrycker att den representerar hela 
nätverket. 

I fallet där den politiska samarbetspartnern inte anknutits till nätverket behöver 
Politiker B hitta vägar att få samarbetspartnern att acceptera problembilden och 
skapa associationer mellan politikern och överenskommelserna. Denna sker 
genom en politisk förhandling. Här kan det märkas att samarbetspartnern inte 
behöver acceptera problembilden, men genom att Politiker B kan förhandla fram 
ett tillräckligt intressant erbjudande accepterar samarbetspartnern problembilden. 
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Det blir ett tecken på intressement. Att lyckas rekrytera en aktör till nätverket 
behöver alltså inte ske genom att de anser att samma problembild är mest lämplig. 
Genom att överenskommelserna däremot ses som tillräckligt intressanta skapas 
solida associationer som stabiliserar politikernas förhållande till de regionala 
överenskommelserna. Enrolment sker alltså genom nyanser, men de har den 
gemensamma nämnaren att associationerna gör det intressant för aktören att vara 
en del av nätverket.

När politikerna inte ser samma problembild eller möjliga lösning uppstår ett 
politiskt spel i den kommunalpolitiska sfären. Mobilisation i denna situation leder 
alltså till ett försök att rekrytera politikerna till nätverket. Här kan det märkas 
att politikern i samarbetet har associationer till en annan problembild, vilket i 
förlängningen gör att de regionala överenskommelserna inte tillämpas. Denna 
association blir därför ett försök till att destabilisera kommunens koppling till det 
etablerade nätverket för överenskommelserna. Detta bekräftar Callons (1986:218-
219) beskrivning om hur allianserna kan bli prövade vid vilket tillfälle som helst. 
Kanske istället för att beskriva ”Translation becomes treason” (Callon 1986:219) 
kan det vara att översättning i denna kontext leder till en ny process. Processen 
uttrycks här med associationer som försöker anknyta individen till nätverket. 
Denna skulle kunna leda till ett förräderi mot nätverkets sammanhållning, men det 
behöver inte vara självklart. 

potentiella nätverk av politiker. De agerar på två olika politiska skalnivåer med 
regional och kommunal fysisk planering inom aktörernas tillägnade administrativa 
gränser. Genom hur soft space riktar sig mot kommunfullmäktigepolitiker blir 
detta ett sätt att etablera ett nätverk som ska få kommunerna att agera genom 
gemensam 
soft planning tillsammans med Callons (1986) steg av översättning och skapandet 
av självklarheter. Det handlar om att kunna skapa ett gemensamt soft space som 
får aktörerna inom detta att agera på ett likartat vis. För att det regionala nätverket 
ska få genomslag blir det en förutsättning att nyckelpersonerna i politiker och 
tjänstemän på kommunalpolitisk skalnivå anknyter sig till detta skapade soft space. 
Det görs genom stegen av översättning.
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Figur 7. Mobilisation av regionala överenskommelser leder potentiellt till en ny process 
av associationer till nätverket utav politiker inom de kommunala organisationerna. För 
att överenskommelserna ska lyckas tillämpas fullt ut krävs att kommunerna rekryteras till 
samma nätverk. Planmonopolet ger här förutsättningen till att vara en gränslinje som ger 
kommunen möjligheten att själv bestämma om den ska tillämpa överenskommelserna. 
Den ger även förutsättningen för att göra egna tolkningar av hur de ska förhålla sig till 
överenskommelserna. (Konceptuellt utvecklad utifrån Callon 1986)
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Bilden ovan visar på att Dannestams (2009:272) argumentation om stadspolitik 
kan fördjupas. Även om det är viktigt att inte stirra blint på den enskilda politiska 
skalnivån påvisar det att de institutionella förutsättningarna får en avgörande 
påverkan. Planmonopolet blir en möjlig tröskel. För att den tilltänkta policyintegreringen 
ska lyckas leverera handlar det om att de med nyckelpositioner i beslutsfattandet 
får tillräckligt stabila kopplingar till det redan etablerade nätverket. Det handlar 
om att politikernas associationer till överenskommelserna i slutändan leder till en 
gemensam tillämpning. Den eventuella tröskeln med planmonopolet utgörs här av 
att om associationerna inte lyckats rekrytera politikern i fråga lyckas inte heller soft 
planning leverera tilltänkt resultat. Planmonopolet möjliggör alltså för kommunen 

planmonopolet i sig inte ska ses som en automatisk spärr, vilket nästa underavsnitt 
belyser.

7.1.2 Ett nära samband mellan metagovernance och problematization
Utifrån planmonopolet kan det förstås som att metagovernance är avgörande för 
att den kommunala fysiska planeringen ska lyckas bli omringat av soft space. 
Enligt lagsystemet har kommunen ingen skyldighet att följa överenskommelserna. 
Genom att beslutsfattarna däremot har tillräckligt stabila associationer till ett 
skapat soft space lyckas det påverka kommunal fysisk planering i olika hard spaces 
(planinstrument). Från empirin är det tydligt att den etablerade bilden är att regional 
fysisk planering utgår från kommunfullmäktigepolitiker och politiker i den regionala 
organisationen. Problematization
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till metagovernance att politikerna från skalnivåerna ska rekryteras till samma nätverk. 
Genom att politikerna sedan skapar tillräckligt starka associationer till varandra 
kan det ses som att mobilisation uttrycks som en huvudinriktning.

I undersökningen speglas hur det moraliska ansvaret uttrycks att   
överenskommelserna representerar ett gemensamt perspektiv för 
medlemskommunerna. Om en kommun i alltför stor utsträckning inte prioriterar 
kommande exploatering inom strukturbildens stråk riskerar den att hamna i en 
svekdebatt med medlemskommunerna. Ansvaret mot medlemskommunerna i 
kommunalförbundet verkar vara en viktig association som får nätverket att bestå 
över tid. Det blir en del i etableringen av tankestrukturen att kommunpolitikerna 
har ett ansvar gentemot de andra medlemskommunernas politiker. Här kan 
planmonopolet förstås som en motivationsfaktor för politikerna till att förhålla sig 
till och tillämpa överenskommelserna. Kommunernas moraliska ansvar gentemot 
medlemskommunerna, samtidigt som de själva kan bestämma vilka avvikelser de 
vill göra, verkar bli en motivation för kommunerna att hålla överenskommelserna. 
Denna form av intressement har med två saker att göra: (1) Om kommunen själv väljer 
att avvika från överenskommelserna i alltför stor utsträckning ger det skäl för andra 
kommuner att inte hålla överenskommelserna. Det kan göra att möjliga vinster till 
samperspektiv om vilka områden som bör prioriteras för framtida utveckling går 
riskerar att förloras. (2) Viljan att inte långsiktigt äventyra GR-samarbetet blir ett 
viktigt skäl för att inte tappa förtroendet av medlemskommunerna. Det verkar 
kunna påverka andra
sammanhang med policyintegrering. I och med viljan att hålla GR-samarbetet och 
förtroende intakt mellan kommunerna skapas policyintegreringen. 

Luckan att få göra avsteg och exempelvis bygga spritt på landsbygd verkar 
lämna en dörr på glänt att andra konkurrerande utgångspunkter får utrymme. 
Problematization i det studerade fallet verkar alltså inte vara att kommunerna endast 
ska planera utefter strukturbildens stråk. Denna konkurrerande utgångspunkt 
verkar bland annat vara viljan att kunna bygga inom strukturbildens gröna kilar. 
Det uppstår alltså en konkurrenssituation mellan olika etablerade utgångspunkter, 
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Figur 8. Två konkurrerande utgångspunkter som etablerar två möjliga nätverk. Dessa 
hamnar i en konkurrenssituation mellan varandra där de regionala överenskommelserna 
utgör en huvudsaklig utgångspunkt kommande exploatering (Konceptuellt utvecklad 
utifrån Callon 1986).

ska understrykas att boende på landsbygd är ett fall. Andra exempel kan urskiljas i 
empirin. Ett sådant fall är den exploatering som skett för Öjersjö i Partille kommun. 
Den situation Tjänsteman 1 lyfter att kommunen har ett ansvar att ta hand om den 
redan genomförda utvecklingen och utveckla Öjersjös ortstruktur visar på att en 
annan utgångspunkt påverkar. Beskrivningen kompletteras med hur kommunen 
framhäver att tidigare planer på översiktlig kommunal nivå anger Öjersjö som 
lämpligt för exploatering. Ett annat fall är den beskrivning som ges i Stenungsunds 
kommuns bostadsförsörjningsprogram (2012a:5) om att 10-15 procent av 
byggnationen kan ske genom spridd bebyggelse på landsbygd. 

Listan på exempel kan göras längre, men andemeningen är att de har alla 
gemensamma nämnare. De blir associationer som försvagar det etablerade 
nätverket med överenskommelserna. Effekten blir däremot att de regionala 
överenskommelserna får karaktären av att vara en prioritering, då ansvaret gentemot 
medlemskommunerna stabiliserar förhållandet. Trots denna konkurrerande 
ingång kan det märkas att vad som anges vara viktiga värden ska skyddas. Två 
exempel är FÖPen för Fässbergsdalen (se exempelvis Göteborgs kommun & 
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Mölndals kommun 2012:61-62) och Tjänsteman 1 som uttrycker att det behöver 
Överenskommelserna är alltså inte den enda 

utgångspunkten, men de blir en huvudsaklig utgångspunkt. Nästa underavsnitt 
betonar hur soft planning har kopplingar till etablerandet av en tankestruktur. Det 
belyser hur rumsuppfattningar är viktiga aspekter att förstå i soft planning. 

7.1.3 Utgångspunkten för leveransen av ett soft space
Betydelsen av att skapa en black box, eller planeringsdoktrin, har ett nära samband 
om soft planning kan ge tilltänkt leverans. Genom att skapa en gemensam 
tankestruktur blir den politik som formulerats på kommunalförbundsnivå även 
kommunalpolitik. Den möjliga tröskeln med planmonopolet blir därför inte lika 
svår att komma över. Detta förutsätter alltså att metagovernance förmått rekrytera 
politikerna till nätverket. Det är här som en motsägelsefullhet i empirin kan 
urskiljas. Samtliga intervjupersoner kommer på något sätt i kontakt med de 
olika överenskommelserna från Rådslagsprocessen och de ser ett värde i dessa, 

känna till Rådslagsprocessen, eller känner att de har tillräcklig kunskap att yttra 
sig om den. Det gäller särskilt tjänstemännen. På olika vis, med olika stabila 
associationer i Callons (1986) bemärkelse, lyckas strukturbilden skapa kopplingar 
till individerna. Den övergripande processen med rådslagen verkar däremot inte 
resulterat i att tjänstemännen ser sig som en del i detta. Det förefaller istället som 
att överenskommelserna tagit över och agerat som representanter för processen, 
vilket återspeglar Callons (1986:216) beskrivning om hur medium kan agera 
representanter för nätverk.

Av ovanstående resonemang kan två frågor ställas i relationen till detta skapade 
soft space: (1) Är det Rådslagsprocessen som sådan som är detta soft space 
informanterna förhåller sig till? (2) Eller är det överenskommelserna som är 
soft space de förhåller sig till? Inledningsvis kan det förstås som att dessa två 
frågor hänger ihop. Det blir viktigt att förstå hur överenskommelserna som soft 
space är tidsmässigt temporärt. Här verkar det inte bara vara att soft space är 
eget skapat i förhållande till lagstiftning. I empirin kan det förstås att politiker 
och tjänstemän byts ut med tiden. Nya personer ersätter de som tidigare varit 
nyckelpersoner för de kommunala organisationerna. Det verkar skapa frågetecken 
om dessa nya nyckelpersoner har lyckats bli rekryterade till nätverket. När det 
avser metagovernance för rekrytering av politiker verkar exempelvis Politiker C inte 
fått några tydliga associationer till processen som sådan. Rådslagsprocessen som 
temporärt rum verkar därför inte vara så levande i egenskap av process för samtliga 
informanter. Värderingar och ställningstaganden förefaller däremot leva vidare 
genom hur individerna associerar sig till överenskommelserna. Tjänstemännen 
har ur metagovernance inte anknutits till processen, men samtidigt associerar de sig 
framförallt till den regionala strukturbilden. Detta gör att tjänstemännen blir en 
del av det etablerade nätverket.

Det verkar som att om soft planning ska överleva med tiden tvingas aktörer till 
att arbeta ännu mer i soft planning. Individernas associationer till de etablerade 
nätverken blir en nyckel för att soft space ska överleva med tiden. När nya 
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att nätverket destabiliseras. När den upplevda delaktigheten blir en viktig faktor 

Politiker C:s situation som tillsatt efter att strukturbilden upprättats är ett exempel. 
Upplevelsen av att GR-samarbetet präglas av ett stadsperspektiv tillsammans med 
att strukturbildens gröna kilar ska utgöra ett kvittningssystem visar på ett försök 
till destabilisering av nätverket. Det kan förstås som att soft planning har ett bäst 
före datum, då arbetssättet kräver upplevd delaktighet till de policys som tas fram. 
Ska aktörer arbeta inom soft planning och skapat soft space verkar det med tiden 
kräva ännu mer ansträngningar inom soft planning. Detta eftersom nya politiker i 
nätverken tycks behöva uppleva sig som ägare och delaktiga i överenskommelserna. 
I förlängningen gör det att självklarheten som uttrycks är komplex, vilket nästa 
underavsnitt lyfter.

7.1.4 En komplex form av självklarhet
Den regionala strukturbilden verkar ha skapat en form av självklarhet, men 
förhållningssättet skiljer sig gentemot vad som uttrycks i överenskommelserna. 
Med stöd utifrån relationella och euklidiska rumsuppfattningar kan förhållandet 
benas ut.

Den relationella rumsuppfattningen som uttrycks i överenskommelserna kan förstås 
utifrån vilka värderingar som framhävs. Den euklidiska rumsuppfattningen uttrycks 
genom de sex elementen som skapar den regionala strukturbildens huvudstruktur. 
I kommunernas tillämpning verkar den relationella rumsuppfattningen utmana 
den euklidiska. Öjersjöexemplet i Partille kommun blir tydligt. Värderingar som 

trots hur det kan antas att orten ligger i en av strukturbildens gröna kilar. De 

områden som anses vara lämpliga för en exploatering. Ställningstaganden utefter 
en euklidisk rumsuppfattning verkar alltså inte principiellt avstyra vilka områden 
som ska anses vara olämpliga för en exploatering.

Liknande gäller för Politiker C som framhäver att det saknas ett en förståelse 

verkar ske en kamp mellan de värderingar som uttrycks i strukturbilden gentemot 
vilka områden som ska prioriteras för framtida utveckling. Värderingarna genom 
den relationella rumsuppfattningen verkar ta överhanden gentemot de utpekade 

en exploatering inom strukturbildens gröna kilar. Det ska däremot understrykas 
att detta är fallet där avvikelser sker gentemot strukturbildens element. 

Kommunerna och GR blir därför sammanbundna genom överenskommelserna 
där soft space har levererat en huvudinriktning för kommunernas planering. 
Men det är med förutsättningen att kommunerna själva ska få göra sin tolkning 
av överenskommelserna, samt få bestämma när de vill avvika från dem. 
Överenskommelserna verkar däremot inte tillämpas med att samtliga kommuner 
har ett fullkomligt gemensamt perspektiv. Det uttrycks genom att kommunernas 
avvikelser, som uppstått av olika skäl, inte skapat denna gemensamma mobilisation 
som Callon (1986:2016-219) uttrycker för det utopiska nätverket. Däremot verkar 
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en inneboende självklarhet att kommunerna också kommer att tillämpa avvikelser 
från överenskommelserna, som i denna kontext kan betraktas som acceptabelt för 
nätverket. Ur denna aspekt kan det bekräfta Tates (2013:785) beskrivning om hur 
en black box kan konstrueras inom en annan black box. Självklarheter verkar alltså 
skapa andra självklarheter. Men det sker under förutsättningen att denna första 
black box lyckas stabilisera förhållandet mellan kommunerna att exploatering i 

För att sammanfatta detta huvudavsnitt behöver det förstås att kommunernas 
förhållningssätt och tillämpningen av överenskommelserna blir komplext. Det 
viktigaste är att förstå att de får en påverkan på kommunal fysisk planering, men 
att sambanden har olika nyanser. I nästa huvudavsnitt förs en diskussion om 
värdet som tillskrivs de regionala överenskommelserna utefter informationen som 
uttryckts i empirin.

7.2 Vilket värde tillskrivs regionala överenskommelser om fysisk struktur av 
kommunpolitiker och tjänstemän?
I detta huvudavsnitt redogörs hur Rådslagsprocessen verkar stärkt 
kommunalförbundets legitimitet och förtroende hos medlemskommunerna. 
Samarbetet mellan kommunerna och kommunalförbundet verkar stärkas genom 
skapandet av detta soft space. Det ger förutsättningar för att utveckla samarbeten 
i andra sammanhang som går utanför Rådslagsprocessen. Därefter beskrivs 
betydelsen av att förstå hur vilken karaktär en association har. Det förefaller som 
att aktörerna har associerats till den regionala strukturbilden på ett sådant sätt 
att den har likheter med en planeringsdoktrin. I det avslutande underavsnittet 
beskrivs hur avvikelser blir ett sätt som destabiliserar aktörernas associationer till 
soft space.

7.2.1 Hur arbete genom soft planning ger kommunalförbundet legitimitet
Det kan förstås som att Rådslagsprocessen och överenskommelserna inom den  
påverkat kommunernas förhållningssätt till ett regionalt samarbete. Det verkar 

den arena som medlemskommunerna för en regional diskussion på. Här visar det 
på att GR verkar falla inom Callons (1986:205) argumentation om problematization 

är under förutsättningen att kommunerna har möjligheten att göra sin tolkning 
av överenskommelserna och tillämpa avvikelser i förhållande till dem. Trots att 
Rådslagsprocessen som temporärt rum verkar svalnat av är samarbetet levande 
genom andra forum mellan kommunerna i kommunalförbundets organisation. Det 
uppstår genom nätverkssammankomster som sker mellan tjänstemän, samt vid 
politiska diskussioner som genomförs inom kommunalförbundets olika utskott. 

Rådslagsprocessen verkar vara en del i att ge kommunalförbundet legitimitet för att 
vara den aktör (i associationer till problematization) som tar det regionala perspektivet 
i samarbetet. En viktig faktor verkar vara informanternas vilja att erkänna detta. 
Politiker B:s beskrivning att GR:s yttrande gentemot andra kommuners fysiska 
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organisationen. Detta blir den form av dubbel rörelse Callon (1986:204) uttrycker 
sker genom problematization. När kommunalförbundet har varit en viktig aktör för 
Rådslagsprocessen verkar organisationens legitimitet och förtroendekapital stärkas. 
Detta förtroendekapital används till upprättandet av olika yttranden gentemot 
kommunerna om hur de tillgodoser regionala perspektiv. Det visar på vikten av att 

space verkar etablerat associationer som stärker detta förtroende. Alltså kan det 
märkas att arbete i soft planing kan få inspel på att ge en aktör både legitimitet och 
förtroende.

Med GR:s roll förklarat och vilken betydelse Rådslagsprocessen verkar givit 
att stärka kommunalförbundets legitimitet hos kommunerna uppstår andra 
frågetecken. I empirin beskrivs det att GR och BRG har varit viktiga aktörer för 
att överenskommelserna kommit till. Problematization verkar alltså vara att både 
GR och BRG har en viktig funktion för det regionala samarbetet. När vare sig 
kommunala plandokument eller informanter inte lyfter BRG som aktör ställs 
frågetecken vilken roll organisationen har idag. Det förefaller som att arbete inom 
soft planning skapar fönsteröppningar för aktören att tillförskansa sig legitimitet och 
förtroende bland andra. Utfallet behöver däremot inte få den karaktären. BRG 
lyfts inte i något sammanhang utanför överenskommelserna, vilket belyser att en 
aktör snarare får förutsättningar till en utvecklad roll genom arbete i soft planning.

I nästa underavsnitt beskrivs vikten av att förstå soft space i relation till 
tankestrukturer och värdesättandet genom tankestrukturen. Det blir en viktig del 
i att förstå hur aktörernas associationer till överenskommelserna blir en del i ett 
identitetsskapande.

7.2.2 Soft space och tankestrukturer påverkas genom värdesättande associationer
Uthållig tillväxt (2006) och Hållbar tillväxt (2013) verkar för politikerna handla om 
delar som uttrycker sig ge bakomliggande perspektiv. Kanske är det här som det 
första steget till tankestrukturen görs? Den regionala strukturbilden verkar vara 
en faktor som etablerar en planeringsdoktrin. När det kommer till skapandet av 

upplevs besitta en tydlig rumslig dimension. Det förtydligas med etablerandet av en 
regional bild som aktörerna anknyter sig till. (2) Doktrinen har en språklig dimension 
som får aktörerna i att resonera i likartade termer.

ett tankesätt för vad ett regionalt perspektiv ska handla om. Anknytningen till 
den fysiska miljön verkar göras genom den regionala strukturbilden. De regionala 
överenskommelserna får en fördjupande association till ett rumsligt sammanhang. 
Detta etablerar en tankestruktur för hur strukturbildens grunddrag bör hanteras av 
kommunerna. Informanternas språk visar på att den regionala strukturbilden verkar 
etablera en metafor. Med en huvudinriktning som utgår från ”stråken” kopplar den 
regionala rumsliga strukturen till ett tänkande och språkligt sammanhang. Politiker 
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också hur individer anknyter sig till idén om de regionala stråken. I förlängningen 
bekräftar det Faludis (1999:342) beskrivning om hur planeringsdoktrinen skapar 
en identitet. Det verkar därför stabilisera hur aktörerna kopplar sig till de rumsliga 
förhållandena.

Strukturbilden verkar vara en nyckel för att både politiker och tjänstemän resonerar 
utefter regionala sammanhang i kommunal fysisk planering. Genomslagskraften 

istället utgår från upplevda regionala samband. Genom att resonera strukturbildens 
språkliga termer skapas associationer som gör att aktörernas koppling till 
överenskommelserna är något mer än bara stabilisering. Ett inneboende 
värdesättande bildas i associationen, vilket blir en del i planeringsdoktrinen. Här 
kan också skillnaden mellan en black box och planeringsdoktrin urskiljas. Av 
undersökningen framkommer att en black box verkar visa på etablering och stabilisering 
av en tankestruktur. En planeringsdoktrin verkar få en djupare dimension med 
värdesättandet och identitetsskapandet genom tankestrukturen.

Metaforen med rumsliga förhållanden blir en del som stabiliserar och förhöjer 
värdet i kommunernas associationer till strukturbilden. Det verkar vara fallet 
att planeringsdoktrinen har etablerats i kommunernas tillämpning. Tre saker i 
sammanhanget verkar få uttryck för hur soft planning lyckas leverera genom; (1) ett 
gemensamt språkbruk, (2) stoltheten i att känna sig delaktig och (3) ansvarstagandet 
mot medlemskommunerna. Om avsikterna med soft planning ska nå tilltänkt resultat 
verkar alltså aktörerna behöva se ett värde i överenskommelserna. Den mest extrema 
formen av lyckad policyintegrering blir att innehållet i soft space upplevs vara en del 
av identiteten för aktörernas verksamhet. Det blir en planeringsdoktrin. I samma 
stund kan avvikelser vara associationer som destabiliserar identitetsskapandet, 
vilket förklaras i nästa underavsnitt.

7.2.3 Avvikelser – ett sätt att destabilisera soft planning?
Avvikelser med exploatering inom de gröna kilarna kan förstås som försök till 
destabilisering av överenskommelserna. Det föranleder också till en destabilisering 
av hur soft planning kan lyckas leverera, eftersom tankestrukturerna verkar vara 
nära kopplat till policyintegrering. Beskrivningen från Tjänsteman 2 är ett exempel. 
När kommunen börjar avvika från överenskommelserna ger det även incitament 
till att fortsätta tillämpa avvikelser. Med små steg rubbar tillämpningen den 

När associationer stör kommunens koppling till överenskommelserna och 
exploaterar inom strukturbildens gröna kilar sker ett ruckande på tankestrukturerna. 
Det visar på Tates (2013:785) beskrivning om att en black box både kan stabiliseras 
och förändras. Om destabiliseringen sker i tillräckligt stor utsträckning verkar det 

som aktuell. Sker en stor förändring av de strukturerande elementens rumsliga 
drag destabiliseras aktörernas koppling till överenskommelserna. Det handlar om 
hur kommunernas avsteg kan göra att överenskommelserna ses som inaktuella. 

politiker att se värdet i överenskommelserna. Vid ett sådant fall skulle det kunna 
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ställas frågan huruvida soft planning lyckas bli beständig och stabil över tid. Sker 

tankestrukturer blir styrande än de som etablerats genom överenskommelserna. En 
avvikelse gentemot överenskommelserna bör därför förstås som en destabilisering. 
Det kan föranleda till den kris Faludi (1999:342) beskriver kan uppstå för en  
planeringsdoktrin, vilket kan få black boxen att rasa samman, likt den beskrivning 
Tate (2013:785) ger. 

Värdesättningen av överenskommelserna hänger därför nära samman med 

som är tilltänkt målgrupp för metagovernance. En viktig del är att förstå hur det 
 i förhållande till överenskommelserna, 

vilket nästa huvudavsnitt belyser.

7.3 Hur påverkas lokalt demokratiskt inflytande på den fysiska planeringen av 
regionala överenskommelser?

förhållande till de regionala överenskommelserna och Rådslagsprocessen. Till att 
börja med beskrivs ett nära samband mellan problematization och metagovernance. 
Det verkar få en avgörande betydelse för vilka aktörer som har tillträde till 
processen. I ett efterföljande resonemang lyfts vikten av att se förhållningssätet till 

kan förstås. I underavsnittet betonas vikten av att förstå associationer som berör 
lojalitet

kopplingar mellan problematization, metagovernance och scope. Rådslagsprocessen 

från ett samarbete mellan politiker från kommuner och kommunalförbundets 
presidium. Genom problematization
behöver rekryteras till nätverket. Det innebär att scope
perspektiv. I nästa steg verkar det få genomslag på hur tjänstemännen förhåller sig 
till processen. Det tydligaste exemplet är hur de med noggrannhet uttrycker att de 
inte deltagit i den och säger att processen är politisk. Regionplanering blir därför 
ett politiskt projekt. Devolution
i att det saknas en regional aktör som reglerar kommunernas fysiska planering. 
Kommunerna uttrycks däremot vara i beroendeställning gentemot varandra. För 
att hitta gemensamma förhållningssätt blir politikerna sammanknutna till nätverket 
och påverkar varandra inom det. Istället för att kommunalförbundet upprättar en 
reglerande regionplan handlar det om att politiker från de två skalnivåerna styr 
genom policys. Metagovernance får därför en karaktär av en horisontell organisering 
mellan politiker från två olika skalnivåer i ett gemensamt nätverk.

Problematization hänger nära samman med vilken metagovernance som uttrycks. 
Den beskrivning Mäntysalo et al. (2015:351) ger kan kännas igen. Vem som får 

från de styrande i processen. Det handlar om vad som är det tilltänkta resultatet 
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med överenskommelserna genom att kommunerna ska agera med ett gemensamt 
perspektiv. Politiker A:s beskrivning om hur kommunen riskerar att göra mer skada 
än nytta genom dialog med invånare om de regionala överenskommelserna blir ett 
exempel på förhållningssätt till dialog. Rädslan att tappa intresse från invånarna 
för planeringsfrågor blir större än viljan att de ska delta. Andra situationer är de 
som återkommande beskrivs hos både tjänstemännen och politikerna. De verkar 
uppleva att invånare skulle få det svårt att förstå rumsliga samband på regional nivå. 
Beskrivningarna verkar vara stödjande argument för att Rådslagsprocessen inte ska 
röra sig utanför den politiska sfären. Argumenten både bekräftar och legitimerar 
den bild som de styrs av att regional fysisk planering ska sättas av politiska ramar. 
En tankestruktur verkar blivit etablerad, vilket visar på att en black box mycket väl 
kan handla om vilka som bör få delta i en planeringsprocess.

Informanternas hållning gentemot invånarnas deltagande i regionplaneringsprocesser 
verkar uttryckas i att det skulle destabilisera ett regionalt samarbete. Det verkar 
framhävas att invånares deltagande ska säkerställas i formella processer som 

hard spaces (planinstrument) i den kommunala fysiska planeringen. 
Överenskommelserna verkar bli levande genom att vara underlag för dessa 

planeringen före invånarna har möjlighet till tillträde. Det visar på svårigheten 
till transperens i soft planning, vilket även Allmendinger & Haughton (2010:811) 

invånare kan få förståelse och acceptans för att större principiella frågor redan har 
beslutats om innan de formella planeringsprocesserna inleds.

Kanske kan ovanstående resonemang vara en systemfråga för svensk regional 
fysisk planering. Frågan uppstår med tanke på att det framförallt är den kommunala 
fysiska planeringen som säkerställer en invånares möjlighet till deltagande i 
planeringsprocesser. Devolution verkar göra att regionplanering blir ett strikt 
politiskt projekt. Å andra sidan när Rådslagsprocessen som soft space inte följer 
en förbetstämd byråkratisk process är det inte systemfrågan som styr deltagandet. 

politisk process. Problematization är alltså vad som utesluter möjligheterna för en 
invånare att delta. Den demokratiska legitimiteten verkar alltså av informanterna 
uttryckas att den hamnar inom ramarna för den representativa demokratin. Det 
ställer samtidigt frågan hur ansvarsutkrävandet kan förstås, vilket nedanstående 
underavsnitt belyser.

7.3.1 Vilken lojalitet ska politiker följa?
lojaliteter att ta hänsyn till för 

politiker. Båda handlar om vilket ansvarsutkrävande som politikerna ställs inför: 
(1) Ansvarstagandet gentemot väljarna i kommunen och viljan att bli omvald. 
(2) Hedersfrågan gentemot folkvalda från de andra medlemskommunerna att 
överenskommelserna ska upprätthållas.

Politikernas ansvarstagande och viljan att bli omvald handlar om att de förtroendevalda 
har blivit tillsatta genom medborgarnas röstsedlar. Av informanterna uttrycks att 
med röstsedeln påverkar medborgare vilken typ av samarbete politikerna ska ha 
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inom kommunalförbundet. Frågan blir samtidigt vilket effekt som medborgarnas 
valsedlar kan ge för hur överenskommelserna ska förhållas till och tillämpas. Det 
blir komplext när politiker ska hållas ansvariga av medborgare för vilka beslut som 
fattas mellan kommunen och kommunalförbundet. Förtroendevalda verkar även 
utkrävas ansvar av politiker inom kommunalförbundets politiska utskott, samt 
förtroendevalda som sitter hos medlemskommunerna. Politiker C:s resonemang 
om att samarbetet som sker inom präglas av ett stadsperspektiv betonar hur 
politikerna får göra kompromisser i samarbetet mellan kommunerna. De verkar få 
acceptera att scope och problematization domineras av kommuner som uppfattas vara 

politikerna få acceptera att de inte har samma utgångspunkter. Detta blir ett inspel 
på aspekter som handlar om lojalitet. Här kan det märkas att lojalitetsaspekterna är 

på nedan belyser genom två aspekter av lojalitet.

Lojaliteter
och utkrävande

av ansvar för
politiker

Kommun-
medborgare

Politiker från
medlems-

kommunerna

Figur 9. Två aspekter av lojaliteter och ansvarsutkrävande som politiker verkar ställas inför.

Samarbetet som sker i kommunalförbundet verkar få en hög prioritet då både 
tjänstemän och politiker värdesätter det. Det är här som lojalitetsaspekten kan 
störa kopplingen mellan det ansvarsutkrävande som medborgare ställer gentemot 
sina förtroendevalda. Överensstämmer inte viljan från kommunmedborgarna med 
den lojalitet politikerna har gentemot de andra förtroendevalda i kommunalförbundet 
(och medlemskommunerna) uppstår en spänning. Ska politikern tillgodose 
lojaliteten till väljarna eller de folkvalda från medlemskommunerna?

Ansvaret att hålla de regionala överenskommelserna blir en association som 
stabiliserar situationen, vilket ger upphov till en rutin för nätverket om vilken 
lojalitet som ska följas. Ett sådant förhållande verkar göra att det är viktigt för 
politikern att prioritera samarbetet i kommunalförbundet. Stabiliseringen verkar 
samtidigt också vara en möjlig spärr för invånare att kunna utkräva ansvar. Det 
sker när huvudinriktningen för kommunernas fysiska planering beslutas om i en 
arena där lojalitetsaspekterna komplicerar deras möjlighet till ansvarsutkrävande. 

I förlängningen skulle det kunna innebära att ett glapp uppstår i frågan 
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vem medborgare ska kunna utkräva ansvar av och få ett resultat genom 
ansvarsutkrävandet. Blir samarbetet inom kommunalförbundet prioriterat kan 
det bli verkningslöst om medborgare vill med sin röstsedel ändra riktningen på 
samarbetet. Om samarbetet mellan kommunerna kommer att vara prioriterat, sker 
verkligen en förändring om nya politiker med andra ideologiska utgångspunkter 
tillsätts i kommunalförbundet? Sammantaget kan det understrykas att det lokala 
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8. Slutsats
Inledningsvis kan det förklaras att kommunera ser de regionala överenskommelserna 
som en huvudinriktning för deras fysiska planering. Det görs däremot också 
avsteg gentemot dem. Förhållningssättet till överenskommelserna styrs till vilken 
utsträckning beslutsfattarna i kommunerna anknyts till dem. Detta beror på att den 
egenupprättade processen och överenskommelserna inom den är strikt tillägnad 
till politiker. Det här som en svårighet kan märkas om överenskommelserna 
ska överleva långsiktigt. Med tiden byts nyckelpersoner i de kommunala 
organisationerna ut. När en politiker ska ärva tidigare överenskommelser kan det 
innebära att förhållningsättet till dem förändras, vilket gör att överenskommelserna 
är känsliga till sin natur. För att överenskommelserna ska kunna bestå med tid 
verkar aktörerna tvingas till att fortsätta fatta uppgörelser i den egenupprättade 
processen som de nytillträdda politikerna upplever en delaktighet i.

Kommunerna har rätt till självstyre genom planmonopolet, men att se självstyret 
som en omöjlighet till regional fysisk planering kan ses mer nyanserat. 
Överenskommelserna verkar  påverka kommunernas fysiska planering, trots att de 
kan ses som bräckliga. Stabiliteten i överenskommelserna påverkas till huvudsak 
av tre faktorer: (1) Kommunpolitikernas åtaganden gentemot förtroendevalda från 
andra kommuner i samarbetet gör att det blir en hedersfråga att förhålla sig till 
och tillämpa överenskommelserna. De riskerar annars att tappa legitimitet och 
förtroende i samarbetet med kommunerna de ingått överenskommelserna med. 
(2) Politiker byts med tiden ut och deras anknytning till överenskommelserna kan 
variera. (3) Kommunens förhållningssätt påverkas av hur den politiska majoriteten 
i kommunen ser på överenskommelserna. Har ett politiskt samarbetsparti en annan 
inställning till dem verkar en förhandling uppstå mellan de förtroendevalda, vilket 
kan ge anledning till att kommunen gör avsteg.

Överenskommelserna tillskrivs ett värde av både kommunpolitiker och tjänstemän, 
vilket handlar om värdesättningen att kommunerna har lyckats besluta om dem. 
Vikten läggs i att överenskommelserna stärker tilliten till det regionala samarbetet 
och att en likartad tankestruktur anses blivit etablerad. Det sker särskilt i situationer 
där de anknyter sig till gemensamma rumsliga bilder och ett språk. Metaforen med 
rumsliga och språkliga dimensioner blir därför en viktig del identitetsskapandet 
som aktörerna samlas kring. I förlängningen uttrycker det ett värde att individer ser 
sig om i sammanhang som går utanför kommunernas egna administrativa gränser.

Invånares möjlighet till ett tillträde blir utesluten då överenskommelserna tillägnas 
en strikt politisk sfär. De uttrycks istället av politikerna och tjänstemännen komma 
i kontakt med överenskommelserna genom de byråkratiskt förbestämda processer 
som tillhör olika kommunala planinstrument. Det innebär att invånarnas tillträde 
till den fysiska planeringen sker i ett sammanhang när huvuddragen redan har 
beslutats. Av informanterna anges den demokratiska legitimiteten säkerställas 
genom ramarna för den representativa demokratin. När tillträdet för invånarna 
är uteslutet blir ansvarsutkrävandet en viktig del för ett lokalt demokratiskt 

av lojalitet att ta hänsyn till. Den ena lojaliteten handlar om att kommunpolitikerna 
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har ett ansvar gentemot sina väljare. Den andra lojaliteten uttrycks genom att 
kommunpolitikerna har ett ansvar gentemot politiker från andra kommuner att 
upprätthålla och tillämpa överenskommelserna. När det blir en hederssak för 
politikerna att hålla de överenskommelser som fattats kan de två lojaliteterna hamna 

ansvar av både deras väljare inom kommunen och politiker från andra kommuner.
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Laga kraft 10 mars 2011. Diarienummer: KS/2002:117.

Partille kommun. (2011a) Ortsanalys – ÖJERSJÖ. 2011-11-12.

Partille kommun (2011b) Detaljplan för bostäder i isfabriksområdet. 
PLANBESKRIVNING 2011-11-22. ANTAGANDEHANDLING. Laga kraft 10 
oktober 2012.

Partille kommun. (2012) Detaljplan för bostäder i Hultet, södra delen, Öjersjö. Partille 
kommun, Västra Götalands län. Planbeskrivning 2012-08-28. Laga kraft 10 september 
2014.
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Partille kommun. (2014a) Möjliga bostadsbyggnadsprojekt 2014-2018.

Partille kommun. (2014b) DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I 
HOSSABERGET, ÖJERSJÖ 4:5 M.FL. PLANBESKRIVNING 2014-05-20. Laga 
kraft 3 oktober 2014.

Partille kommun. (2015a) Detaljplan för bostäder och handel i Gökegård, Öjersjö 2:3 
 Planbeskrivning 2015-01-28. Normalt planförfarande (SAMRÅDSHANDLING) 

Diarienummer: KS/2012:211.

Partille kommun. (2015b) Detaljplan för skola och bostäder i Hägnekreken, Öjersjö 6:3 

(ANTAGANDEHANDLING) Diarienummer: KS/2013:27. Laga kraft 7 
augusti 2015.

Stenungsunds kommun
Stenungsunds kommun (2012a) Bostadsförsörjningsprogram för Stenungsunds kommun 
2012-2015. KF 2012-05-21 § Diarienummer: 0173/10.

Stenungsunds kommun (2012b) Markpolicy och markanvisningspolicy – för 
Stenungsunds kommun. 13-01-06.

Intervjuer
Politiker A – 2016-03-31. Politiker på kommun som tillhör Göteborgsregionens 
kommunalförbund.

Politiker B – 2016-04-05. Politiker på kommun som tillhör Göteborgsregionens 
kommunalförbund.

Politiker C – 2016-04-14. Politiker på kommun som tillhör Göteborgsregionens 
kommunalförbund.

Tjänsteman 1 – 2016-04-13. Tjänsteman på kommun som tillhör 
Göteborgsregionens kommunalförbund.

Tjänsteman 2 – 2016-04-21. Tjänsteman på kommun som tillhör 
Göteborgsregionens kommunalförbund.

Tjänsteman 3 – 2016-04-22. Tjänsteman på kommun som tillhör 
Göteborgsregionens kommunalförbund.

Samtliga intervjuer är transkriberade och förvaras hos författaren.

Figurer, kartor, tabeller och textrutor

Figurer
Figur 1. Soft planning. (Allmendinger & Haughton 2010:810)

utvecklad utifrån Callon 1986) (David Eriksson 2016-02-23)

Figur 3.  Lyckas de regionala överenskommelserna att skapa ett gemensamt soft 
space mellan kommunalförbund och kommuner? (Konceptuellt utvecklad utifrån 
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Allmendinger & Haughton 2010:810) (David Eriksson 2016-04-07)

Figur 4. GR:s strukturbild med de gröna kilarna som ett element i regionens 
huvudstruktur (GR 2008:1)

Figur 5. Uppsatsens analysramverk. (David Eriksson 2016-04-28)

Figur 6. Strukturbildens huvuddrag. (GR 2008:1)

Figur 7. Mobilisation av regionala överenskommelser leder potentiellt till en 
ny process av associationer till nätverket utav politiker inom de kommunala 
organisationerna. (Konceptuellt utvecklad utifrån Callon 1986) (David Eriksson 
2016-04-18)

Figur 8. Två konkurrerande utgångspunkter som etablerar två potentiella nätverk. 
(Konceptuellt utvecklad utifrån Callon 1986) (David Eriksson 2016-05-02)

Figur 9. Två aspekter av lojaliteter och ansvarsutkrävande som politiker verkar 
ställas inför. (David Eriksson 2016-05-11)

Tabeller
Tabell 1. Överenskommelser som fattas i Rådslagsprocessen. (David Eriksson 
2016-02-29)

Tabell 2. Typer av undersökningsenheter och metoder för undersökningen. 
(David Eriksson 2016-02-29)

Tabell 3. Studerat antal kommunala plandokument. (David Eriksson 2016-02-29)

Kartor
Karta 1. Medlemskommunerna i GR. (© Lantmäteriet: I2014/00566)

Textrutor
Textruta 1. Frågor för undersökning av Rådslagsprocessens överenskommelser. 
(David Eriksson 2016-02-20)

Textruta 2. Frågor för undersökning av kommunala dokument. (David Eriksson 
2016-02-20)

Textruta 3. Sammanfattning av 6.1 och underavsnitten. (David Eriksson 2016-04-
30)

Textruta 4. Sammanfattning av 6.2 och underavsnitten. (David Eriksson 2016-04-
30)

Textruta 5. Sammanfattning av huvudavsnittet 6.3. (David Eriksson 2016-04-30)

Textruta 6. Sammanfattning av 6.4 och underavsnittet. (David Eriksson 2016-04-
30)
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Bilaga 1 – intervjuguide
Nedan följer den intervjuguide som varit ett ramverk för de genomförda intervjuerna. 

Frågorna ska av denna anledning snarare ses som riktlinjer för vilka frågor som ställs. 
Tilltänkta följdfrågor är markerade genom parenteser. 
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Kommentarer:Om intervjupersonen
Vad har du för roll i er organisation?

Hur kommer du i kontakt med kommunens planering?

Hur ser du på din kommuns arbete med regionalt perspektiv på planeringen?

Mobilisering/leverering av överenskommelserna
Kommer du i kontakt med Rådslagsprocessens överenskommelser i ditt arbete? 
(hur arbetar ni med den i er egen planering?)

Ser du några styrkor i Rådslagsprocessen (och överenskommelserna)?

Ser du några brister i Rådslagsprocessen (och överenskommelserna)?

Vilken roll har överenskommelserna från Rådslagsprocessen för er verksamhet?

Vilket värde har strukturbilden för dig?

Använder ni er av strukturbilden i er egen planering? (På vilket sätt?) 

Hur ser du på att kommunerna ska följa överenskommelserna? (med strukturbilden) 
(förtydliga med kommunens rätt till planmonopol)

När jag jämför strukturbilden och ert bostadsförsörjningsprogram (exempelvis) ser det ut 
som om ni lämnar det öppet för att planera i en av strukturbildens gröna kilar, hur ser du 
på det? 
(Har det funnits andra avvägningar som påverkat?)

Deltagande för invånare i Rådslagsprocessen
Var du delaktig i Rådslagsprocessen? (Hur gick den till?)

Vilka ser du som var delaktiga i Rådslagsprocessen?

Vilken möjlighet hade invånarna att delta i Rådslagsprocessen?

Om kommunen styrs av Rådslagsprocessen – hur ser du på att invånarna ska förhålla sig 
till exempelvis strukturbilden?

Hur skulle du se på att invånare kan påverka innehållet i överenskommelsen? (Ser du på 



Har ni funderat på att ta överenskommelserna på dialog med invånare?

Övrigt
Finns det något som vi inte diskuterat du skulle vilja lyfta fram?

Kommentarer:
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