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Förord 

Detta examensarbete är ett avslut för mina studier på 

Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet 

omfattar 15 högskolepoäng på Cnivå.  

Ett stort tack riktas till min handledare Ross Nelson, universitetslektor på 

akademin för teknik och miljö vid Högskolan i Gävle som bistått med stöd och 

handledning under hela arbetsprocessen. 

Jag vill även rikta ett stort tack till intervjupersonerna i studien som ställde 

upp med ovärderlig kunskap och engagemang.  
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Sammanfattning 

Kommunernas översiktsplaner ska enligt gällande lag (SFS 2007:713) 

samordnas med det regional tillväxtarbetet. Samtidigt förekommer det idag 

stora svårigheter kring att skapa en koppling mellan den kommunala och 

regional nivån. Syftet med studien är att granska hur Region Örebro län och 

Region Jönköping län samt kommuner inom regionerna valt att utveckla ett 

samarbete mellan den regionala och kommunala nivån. Målet med studien är 

att skapa kunskap som utvecklar förutsättningar för ett samarbete mellan 

kommunala översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin. Studiens 

metoder grundas i kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

tjänstepersoner inom de valde regionerna och kommunerna. Parallelt har även 

analyser av dokument genomförs för att skapa ett generellt perspektiv. Region 

Örebro län och Region Jönköping län innehar ett pågående arbete av 

strukturbilder för regionen där målet är att skapa en starkare koppling mellan 

och gentemot kommuner. Resultatet visar att respektive aktör har ett behov 

av en mer samordnad regional planering där de främsta metoderna för 

samordning anses vara dialog och mötesplatser. I varierande grad förekommer 

det idag samarbete inom olika behovsområden som exempelvis turism, 

utbildning och kommunikationer. Resultatet visar även att samarbetet mellan 

kommuner och region är av betydelse för att exempelvis kunna möta särskilda 

samhällsutmaningar som ett lågt befolkningsantal. Förordningen (2007:713) 

om regionalt tillväxtarbete anses ha skapat en medvetenhet om samarbete 

mellan kommuner och regioner. Dock upplevs kunskapen kring hur 

samarbetet ska ske rent praktiskt saknas inom kommuner och regioner vilket 

leder till svårigheter. Den bristande kunskapen gällande hur samarbetet ska 

utföras rent praktiskt och hur arbetsprocessen skall generera i handlingskraft 

innebär ett hinder för aktörerna. Det finns en vilja och ett uttalat behov av 

ökat samarbete men det saknas idag såväl arbetsmetoder och mälsättningar för 

detta samarbete.   
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Abstract 

 

The Swedish regulation (2007:713) illustrate that the strategic plans of the 

municipalities should be synchronized with the regional development work. 

Today there are difficulties in creating a relationship between the 

municipalities and the regional level. The purpose of this study is to examine 

how Örebro county and Jönköping county have chosen to develop a 

collaboration with the municipalities. The aim is to present methods to 

develop cooperation between the municipal and regional level. The methods 

of this study are based on qualitative semi-structured interviews. The 

interviews have been done with one person from each selected region and 

municipality. The results show that the actors find a need for a more 

synchronized regional planning, where the main methods to develop a 

cooperation are dialogue and meeting places. Örebro county and Jönköping 

county has an ongoing work of structural images of the region. The goal of the 

structural images is to create a stronger link towards the municipalities. The 

results show that cooperation between the actors are of great value. There are 

a present cooperation in various areas such as tourism, education and 

commuting. The results also show that the cooperation between the actors is 

important to meet challenges as for example a low population. The Swedish 

regulation (2007:713) about regional development has created an awareness 

of the connection between regions and counties. However, the knowledge 

about how to work with the cooperation is lacking in municipalities and 

regions and the lack of knowledge leads to difficulties. There is a will and a 

need for increased cooperation, but there are no working methods or goals for  

the regional partnership.  
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1 Inledning 

Vad krävs för att möta dagens och framtidens utmaningar? Samhället står idag inför 

många prövningar som bland annat bostadsbrist och urbanisering, därför menar 

Kärrholm (2009) att det förekommer ett behov av samarbete mellan den 

kommunala och regionala planeringen. Boverket (2016) beskriver att dagens och 

framtidens samhällsutmaningar är kopplat till demografi och globalisering och därför 

bedöms även ett samarbete mellan den regionala och kommunala nivån vara av 

betydelse. Kommunerna innehar planmonopol där planering styrs av plan- och 

bygglagen, kommunerna utformar bland annat översiktsplaner som är ett 

vägledande dokument för hur hela kommunen skall utvecklas. Boverket (2016) 

beskriver att regionen bland annat skall arbeta för att utveckla regionala 

utvecklingsstrategier som fungerar som ett överordnat regionalt styrdokument för 

hela regionen. Förordningen (2007:713) visar att kommunernas översiktsplaner ska 

samordnas med det regionala tillväxtarbetet. Utifrån förordningen beskriver 

Kärrholm (2009) att en gemensam regional utvecklingsstrategi är mycket ovanligt i 

svensk planering och att betydelsen av samordning blir allt viktigare. 

Eftersom både den regionala nivån och de kommunala översiktsplanerna behandlar 

utvecklingsfrågor menar Boverket (2008) att samarbetet mellan dem är dessa nivåer 

är av stor vikt för att nå tillfredsställande resultat. Westholm (2008) diskuterar som 

Sveriges kommuner och Landsting (2008) att det förekommer ett behov av ett mer 

samordnat regionalt utvecklingsarbete. Det bedöms inom den globaliserade världen 

vara viktigt att agera utifrån större sammanhang och genom gränsöverskridande 

samarbete. En av anledningarna till att samarbetet inom de flesta kommuner och 

regioner är svagt beskrivs vara att det regionala och mellankommunala perspektivet i 

översiktsplaner ej är tillräckligt utvecklat och att samspelet mellan dokumenten 

därför blir svårkopplade (Boverket, 2014). Det saknas idag forskning som påvisar 

hur ett positivt samarbete skall gå till och vilka metoder som anses lämpliga för 

samarbete (Boverket, 2016, Galland, 2012 och Magnusson, 2011). 

Region Örebro län (2016) beskriver att ett regionalt samarbete är av stor betydelse 

för att kunna skapa målbilder för regionen. Inom det regionala arbetet beskrivs det 

även vara viktigt att integrera det kommunala planeringsarbetet för att uppnå en 

tillfredsställande regional utvecklingsstrategi. Region Jönköping län (2017) menar 

att det regionala utvecklingsuppdraget bland annat handlar om att skapa ett 

samarbete gentemot kommuner. Frågor som berör länets tillväxt och dess 

utveckling bedöms vara viktiga aspekter att integrera inom den regionala 

utvecklingsstrategin.  
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1.1 Syfte och mål  

Syftet med studien är att granska hur regioner och kommuner valt att tolkat 

uppdraget att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och 

kommunernas översiktsplaner (ÖP). Målet är vidare att kunna bedöma vilka 

metoder som anses vara lämpliga för att ett samarbete mellan kommunala 

översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin skall kunna utvecklas.  

1.2 Frågeställningar  

De frågeställningar som skall besvaras i studien är:   

1. Hur arbetar Region Örebro län och Region Jönköping län samt 

kommunerna med att koppla samman den regionala utvecklingsstrategin och 

de kommunala översiktsplanerna? 

2. Vilka metoder och redskap anses lämpliga för att skapa ett samarbete mellan 

den regionala utvecklingsstrategin och kommunernas översiktsplanering? 

3. Hur ser behovet ut av en mer samordnad regional planering?  

1.3 Urval 

Region Örebro län och de två tillhörande kommuner Örebro och Karlskoga samt 

Region Jönköping län och de två tillhörande kommuner Jönköping och Värnamo är 

centrala aktörer inom studien. Dessa två regioner samt fyra kommuner innehar ett 

varierat arbete mellan översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin. 

Region Örebro län (2016) beskriver att regionen innehar ett starkt och utvecklat 

samspel gentemot kommunerna. Dock innehar inte Region Jönköpings län ett 

utvecklat samarbete och därför anses de valde regionerna som passande för studien. 

Örebro och Jönköping kommun är regioncentra för respektive kommun samtidigt 

som både Karlskoga och Värnamo kommun innehar svårigheter med ett mindre 

befolkningsantal. Det förekommer både likheter och olikheter mellan aktörerna och 

dess syn på behovet och lämpliga metoder för ett samarbete.  

1.4 Studiens betydelse  

Studien har för avsikt att vara generellt användbar inom samhällsplanering för att nå 

en ökad lärdom om samarbetet mellan den kommunala och regional nivån. 

Innehållet är därför inte begränsad till enskilda regioner eller kommuner. Samtidigt 

avser studien skapa en generell kunskap kring vilka metoder och redskap som anses 

vara betydelsefulla för att uppnå ett lämpligt samarbete. Studiens innehåll redogör 

även behovsområden där en mer samordnad planering efterfrågas vilket anses 

passande för såväl kommuner som regioner eller exempelvis konsulter inom 

regional utveckling.  
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2 Teori 

I detta stycke redovisas en teoretisk bakgrund för studiens ämne. Inledningsvis 

beskrivs den kommunala samt regionala planeringen och dess innebörd. Vidare 

redovisas värdet av att koppla samman den regionala och kommunala nivån samtidigt 

som internationella exempel av samarbetet lyfts fram. Slutligen beskrivs 

problematiken av kopplingen mellan aktörerna.  

2.1 Kommunal- och regionalplanering 

Kärrholm (2009) beskriver att planer och plandokument omfattar olika delar av 

samhället. Planer kan reglera mindre områden såsom ett bostadsområde samtidigt 

som de kan omfatta större urbana områden som ett helt län. Hoch (2009) menar att 

planer skapas för att vägleda samhällsutvecklingen där riktlinjer utformas för att 

uppnå olika mål. Samtidigt menar Hoch (2009) att fysiska planer utformas när vi 

stöter på svårighet som inte passar in i våra dagliga rutiner. Planeringsdokument 

hjälper samhället att ta beslut inom en ram av praktiska bedömningar kring 

stadsutvecklingen. Galland (2012) beskriver att planeringsåtgärder tidigare 

behandlade socioekonomiska skillnader inom samhället men att syftet med dagens 

samhällsplanering istället handlar om att främja konkurrens och tillväxtstrategier. 

I Sverige har kommuner planmonopol där planering styrs av plan- och bygglagen 

(SFS, 2010:900). Boverket (2016) beskriver att kommuner utformar detaljplaner, 

områdesbestämmelser och översiktsplaner som bland annat redogör hur mark- och 

vattenområden bör användas. Detaljplaner är lagligt bindande och skapas exempelvis 

när ny utformning skall ske i tätort eller inom annan sammanhållen bebyggelse. 

Översiktsplanen är ett vägledande dokument som redogör hur hela kommunen skall 

utvecklas. I plan- och bygglagen beskrivs det att kommunen inom översiktsplaner 

skall redovisa hur de tagit hänsyn till och samordnat regionala utvecklingsmål inom 

planen (Boverket 2016). Montin och Granberg (2013) menar att den kommunala, 

avgränsade och administrativa organisationen allt mer kompletteras med ett 

överkommunalt samarbete som inte är lika bestämt geografiskt. Granberg och 

Montin (2013) lyfter fram samverkansspåret som en faktor som präglar den 

kommunala planeringsframtiden. Samverkansspåret innebär att kommunernas 

samverkan kommer att stärkas. De menar att de administrativa gränserna kommer 

minska på grund av en starkare interkommunal samverkan och en starkare makt från 

regional nivå.  
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (2017) beskriver att det totalt är 14 av 

Sveriges 21 län som idag bildat en region. Regionerna har samma uppdrag att bland 

annat arbeta med kollektivtrafik och regional tillväxt. En region styrs av 

regionfullmäktige som är ett direktvalt parlament. I tidigare län förekom tre 

regionala organisationer, landstinget, regionförbundet och länsstyrelsen. Landstinget 

och regionförbundet ersätts av regionfullmäktige och på så vis skapas en 

regionbildning (SKL, 2017). Medborgarna kan demokratiskt genom allmänna val 

påverka den politiska organisationen. Vidare beskrivs regionbildning resultera i 

positiva effekter som exempelvis att samverkan mellan regionen och dess kommuner 

kan stärkas.  

Boverket (2016) beskriver regional utveckling genom att planering sker utifrån 

större geografiska områden där utvecklingsstrategier upprättas över länets 

kommungränser. Regionen skall utveckla regionala utvecklingsstrategier (RUS) som 

skall fungera som ett överordnat regionalt styrdokument för hela regionen. Regional 

planering handlar om att se övergripande samband mellan flera kommuner eller län. 

(Boverket 2016) 

Enligt Stimson, Roberts och Stough (2006) är begreppet regional utveckling ett 

multidisciplinärt begrepp som bland annat innefattar geografi, politik och ekonomi. 

Westholm (2008) beskriver att en region kan vara administrativt avgränsad där det 

politiska mandatet följs. Det förekommer även funktionella regioner som följer 

arbetsmarknadsregionen där avgränsningen bland annat präglas av människors 

aktivitet. Samtidigt kan också en region avgränsas utifrån naturgeografiska 

förhållanden som exempelvis vattendrag. Westholm (2008) menar att regional 

utveckling handlar om att skapa ett varumärke som sedan skall jämföras och 

konkurrera med andra regioner. Författaren värdesätter även att regioner skapar ett 

varumärke för att regioner skall inneha en starkare ställning inom den globaliserade 

världen.  
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2.2 Gemensamt regionalt utvecklingsarbete 

Vidare förklarar Kärrholm (2009) att planering och utformning av hållbara 

samhällen utgår ifrån olika skalor. Samhället består av rumsliga skalor som bland 

annat styrs av lagar, myndigheter och den bebyggda miljön. Både Bromley (2001) 

och Kärrholm (2009) beskriver att hållbarhet är en grundläggande och gemensam 

faktor vid planering utifrån olika skalor. Planerare bör därför finna hållbara lösningar 

utifrån breda perspektiv där regionalplanering är en viktig utgångspunkt för att möta 

samhällets utmaningar. Planering bör enligt Hoch (2009) och Bromley (2011) utgå 

ifrån en fysisk kommunal skala samtidigt som det regionala utvecklingsarbetet bör få 

bredare utrymme inom planeringsfrågor. Samhället står inför utmaningar som bland 

annat bostadsbrist och klimatförändringar, därför är värdet av att skapa samspel 

mellan kommunal- och regionalplanering avgörande (Kärrholm 2009). Boverket 

(2014) menar att staten innehar förväntningar på att kopplingen mellan den fysisk 

kommunal planeringen och den regionala utvecklingsstrategin skall utvecklas. 

Förordningen (2007:713) visar att kommunal översiktsplanering och det regionala 

tillväxtarbetet skall samordnas.  

Boverket (2014) beskriver att regeringen i en skrivelse poängterat att den regionala 

utvecklingsstrategin skall resultera i en förbättrad och förenklad samordning mellan 

planer och strategier inom olika nivåer. Utifrån förordningen beskriver Boverket 

(2016) att en grundläggande faktor i det regionala tillväxtarbetet är att utforma en 

regional utvecklingsstrategi (RUS). Syftet med RUS är att utveckla och stärka ett 

tillgängligt och hållbart samhälle för hela länet. Boverket (2016) förklarar att 

kopplingen mellan översiktsplaner och det regionala utvecklingsarbetet brister. 

Enligt Magnusson (2011) har den regionala planeringen under många år varit svag på 

grund av att dess planer inte är juridiskt bindande. Samtidigt förklarar Magnusson 

(2011) att kommuner inte stödjer eller deltar i processen att koppla samman 

planerna. Vidare menar Kärrholm (2009) och Bromley (2011) att ett samspel inom 

utvecklingsstrategier är av stor betydelse för både enskilda kommuners och 

regioners tillväxtarbete där exempelvis infrastruktur, utbildningsmöjligheter och 

sysselsättning kan utvecklas.  
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Kärrholm (2009) och Magnusson (2011) redogör att samverkan kan skapa hållbara 

samhällen samt att en stark regionalplanering blir allt viktigare eftersom människor 

bland annat tenderar att pendla mer över kommungränser. Samtidigt är turismen en 

växande bransch där regional infrastruktur och attraktionskraft även är 

grundläggande för enskilda kommuner. Forskning inom hållbar planering beskrivs av 

både Kärrholm (2009) och Hoch (2009) utgå från mindre områden inom staden och 

inte utifrån regionala perspektiv. Därför diskuterar Bromley (2011), Kärrholm 

(2009) och Hoch (2009) betydelsen av att kunna planera och koppla samman olika 

delar av samhället. En av dagens utmaningar är till exempel att utveckla 

landsbygdsområden, därför menar Bromley (2001) att planering på regional nivå är 

centralt för att stärka dessa områden. Vidare menar författaren att regionalplanering 

är sällsynt men att dess funktion blir allt viktigare för tillväxten av såväl kommuner 

och län. Det handlar om att se till en bredare arbetsmarknad och näringsliv samt 

människors rörelse som sträcker sig utanför kommungränserna.  

Petersson (2013) diskuterar dagens och framtidens samhällsproblem kräver ett 

lämpligt samarbete inom större geografiska områden för att skapa kraftiga regioner 

som kan hävda sig både internationellt och inom den europeiska konkurrensen. 

Tillväxtanalys (2013) betonar att Sverige är beroende av den globala utvecklingen 

och den internationella konkurrenskraften. Utifrån detta beskrivs kopplingen mellan 

kommunala översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin vara av stor 

betydelse eftersom samarbetet resulterar i resultatspridning både på lokal och 

regional nivå. Samtidigt beskrivs också förutsättningarna för genomslag och synlighet 

inom den globala världen kunna öka en starkare koppling utvecklas.  

Boverket (2016) menar bland annat att samordning mellan aktörerna bidrar till 

ökade möjligheter att bemöta samhällsutmaningar. Dessa samhällsutmaningar 

beskrivs bland annat vara kopplat till demografi, globalisering och regionförstoring.  
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2.3 Internationella exempel  

Till skillnad från Bromley (2011), Hoch (2009), Magnusson (2011) och Kärrholm 

(2009) menar Galland (2012) att den regionala planeringen redan har stort 

inflytande inom många europeiska länder. Galland (2012) beskriver därefter att 

kommunal- och regionalplanering allt mer samspelar vid utvecklingsfrågor. Det 

förklaras vara grundläggande att planera för allmänna intressen utifrån olika 

perspektiv för att uppnå hållbara mål och förbättrande samhällsfunktioner. Galland 

(2012) redogör att den danska regeringen år 2002 utformade en regional 

planeringskommitté med syftet att granska hur den regionala planeringen i landet 

kunde utvecklas och stärkas. Slutsatsen var att den regionala planeringen stod inför 

många utmaningar som behövde samordnas med planer på lokal samt nationell nivå. 

Samordning mellan olika planer och aktörer är avgörande för att uppnå 

hållbarhetsmål (Galland, 2012). Författaren lyfter fram värdet av att regioner bör 

finna utvecklingsstrategier för att uppnå tillväxt och hållbarhet för såväl regioner och 

kommuner. I Danmark upprättades ett kontaktråd för att främja kommunala 

intressen på regionalnivå. Det fanns samtidigt viljor från kommuner att de enbart 

skulle utforma strategier på både lokal- samt regionalskala. Utifrån detta poängterar 

Galland (2012) att det är avgörande att finna ett lämpligt samarbete mellan planer 

för att utforma strategier kring gemensamma intressen som gynnar både kommuner 

och län. Tillväxtanalys (2013) diskuterar att det regionala perspektivet i Finland 

innehar ett stort inflytande inom den kommunala planeringen. Det beskrivs också 

att samarbetet skapar möjlighet för ökad integration mellan den fysiska planering 

och de regionala tillväxtstrategierna. I Norge förekommer en aktiv dialog mellan 

kommuner och regioner om vilka planer och strategier som behöver utformas på 

både den regionala och delregionala nivån. Tillväxtanalys (2013) diskuterar vidare 

att det inom de svenska förhållandena ej förekommer något utarbetat samspel eller 

initiativ till samarbete.  

2.4 Problematiken idag 

Magnusson (2011) diskuterar att kommunal planering har starkare ställning i 

relation till regionalt utvecklingsarbete och att anledningen är den långa historien av 

kommunernas starka planmonopol i Sverige. Många kommuner efterfrågar ett 

regionalt samarbete för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar.. 

Boverket (2014) beskriver att det förekommer en debatt om en mer samordnad 

regional planering men att plan- och bygglagen enbart innehar bestämmelser om att 

Stockholms län skall bedriva regionalplanering.  
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Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2016) redogör att en gemensam och 

samlad bild över en regions utveckling är avgörande för framtiden och dess 

utmaningar som exempelvis bostadsbrist och klimatpåverkan. Boverket (2014) 

beskriver att det inom flera kommuner saknas kännedom och kunskap om det 

regionala tillväxtarbetet. Inom främst mindre kommuner saknas planeringsresurser, 

kompetens och erfarenhet att arbeta kring det regionala perspektivet istället finns 

enbart resurser och kompetens för översikts- och detaljplanering. Boverket (2014) 

diskuterar vidare att de regionala utvecklingsstrategierna ofta innehar övergripande 

riktlinjer med allmänna innehåll vilket resulterar i att dokumenten saknar relevans 

för kommunerna. Samtidigt innehar RUS inget fysiskt perspektiv vilket kan försvåra 

kopplingen mot de kommunala översiktsplanerna.  

Att samordna översiktsplanering med det regionala utvecklingsarbetet beskrivs 

enligt Boverket (2016) vara en viktig utgångspunkt för att nå en hållbar utveckling 

för hela samhället. Det poängteras även att ytterligare kunskap kring ett gott 

samarbete är viktigt för kommuner och län. Att skapa lärdom om hur gemensamma 

strategier ska utvecklas är betydelsefullt inom samhällsplanering. Boverket (2014) 

beskriver att utmaningen handlar om att skapa ett lämpligt samarbete med en 

utarbetat gemensam bild för regionen. Vidare diskuterar även Galland (2009) och 

Magnusson (2011) att ytterligare kunskap och forskning inom samarbetet är viktigt 

för att förstå dess fördelar samt nackdelar. Forskning visar att det saknas konkret 

kunskap om hur kommunala planer och det regionala utvecklingsarbetet kan 

samspela. Det saknas enligt Boverket (2016), Galland (2012) och Magnusson (2011) 

forskning som påvisar hur ett positivt samarbete skall gå till och vilka metoder som 

anses lämpliga för samarbete.  
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs Region Örebro län och de två tillhörande kommuner Örebro 

och Karlskoga samt Region Jönköping län och de två tillhörande kommunerna 

Jönköping och Karlskoga.  

3.1 Region Örebro län 

Region Örebro län (2016) förklarar att regionen arbetar tillsammans med bland 

annat kommuner och näringslivet för att skapa tillväxtstrategier för hela regionens 

utveckling. Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro startade år 2015 den 

nya organisationen, Region Örebro län. Till regionen hör 12 kommuner och det 

totala befolkningsantalet år 2016 var enligt regionen 288 150 invånare. 

Verksamhetsområdet Trafik och samhällsplanering arbetar aktivt för en hållbar 

samhällsplanering inom regionen. Region Örebro län (2017) beskriver även att det 

regionala planeringsarbetet är av stor betydelse där det är viktigt att integrera den 

kommunala planeringen med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Region 

Örebro län (2016) lyfter även fram att det regionala utvecklingsarbetet bland annat 

handlar om skapa och föra dialog gentemot kommunal fysisk planering och 

aktörernas arbete. År 2010 presenterade regionförbundet en regional översiktsplan 

(RÖP) för Örebros län. Dokumentet är underordnad den regionala 

utvecklingsstrategin men innehållet är kopplat till kommunala översiktsplaner och 

regional utveckling. Begreppet region utifrån Region Örebro läns karaktär handlar 

om de administrativa gränserna som styrs av politiska församlingar. (Region Örebro 

län, 2017) 

3.2 Örebro kommun 

Örebro kommun (2016) är Sveriges sjunde största kommun med ett 

befolkningsantal på cirka 146 600 invånare. Vidare beskrivs Örebro ha ett starkt och 

centralt läge i Sverige med cirka 20 mil till Stockholm respektive 30 mil till 

Göteborg. Örebro kommun (2016) menar att kommun i den globala utvecklingen 

bland annat är i behov av ett regionalt, mellankommunalt och internationellt 

samarbete. Kommunen beskriver vidare att dess centralort även har stor betydelse 

för hela Örebroregionen och att kommunens utveckling också kan gynna andra 

kommuner.  
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3.3 Karlskoga kommun 

Karlskoga kommun (2017) redovisar att det i kommunen bor 30 496 personer och 

att Karlskoga även innehar ett bra geografiskt läge där kommunen ligger inom en 

radie av 30 mil till Stockholm, Göteborg och Oslo. Kommun tillhör även Region 

Örebro län och jämfört med Örebro kommun innehar Karlskoga betydligt färre 

invånare. Dock är Karlskoga kommun enligt Region Örebro län (2016) ändå 

regionens näst största kommun beräknat på folkmängden. Vidare beskriver 

Karlskoga kommun (2011) att samverkan både mellan regioner och mellan 

kommuner är avgörande för att kunna bemöta svårigheter och problem som en liten 

befolkningsmängd för med sig. Kommunen belyser och efterfrågar ett passande 

samarbete gentemot regionen och gentemot andra kommuner.  

3.4 Region Jönköping län 

Region Jönköpings län (2017) beskriver att det regionala utvecklingsuppdraget 

innebär att skapa samarbete mellan exempelvis kommuner och högskola. Inom detta 

arbete är det även betydelsefullt att skapa mötesplatser och nätverk samtidigt som 

den regionala utvecklingsstrategin är ett viktigt strategiskt dokument för regionens 

utveckling. Regionen diskuterar vidare att frågor som berör länets tillväxt och dess 

utveckling är centrala delar inom arbetet. Region Jönköpings län (2017) beskriver 

att det totalt finns det 13 kommuner och att antalet invånare i regionen år 2016 var 

352 735 personer. Verksamhetsområdet Trafik och samhällsplanering arbetar inom 

det regionala utvecklingsarbetet med att bland annat skapa en attraktiv och 

tillgänglig region. Den regionala utvecklingsstrategin innehar bland annat strategier 

om att skapa bra kommunikationer och bostäder samtidigt som jobb och livsmiljöer 

är viktiga tillgångar för regionen. Vidare diskuterar också Region Jönköping (2017) 

att invånare inom regionen når 80 procent av Sveriges resterande befolkning inom 

en radie på 35 mil. Det geografiska läget är starkt gentemot Norge och Danmark 

och därför anses läget vara unikt i mitten av Skandinavien. Region Jönköping län är 

avgränsat efter det administrativa som styrs av det politiska mandatet (Region 

Jönköping län, 2017). 

3.5 Jönköping kommun 

Jönköping kommun är den största kommunen inom Region Jönköpings län och 

enligt Jönköping kommun hade kommunen år 2016 ett befolkningsantal på 135 300 

invånare. Kommunen diskuterar vidare att de präglas av en stark befolkningstillväxt 

med en ökning på cirka 1000 invånare per år. Jönköping kommun (2016) beskriver 

att kommunen innehar en stor betydelse inom den regionala tillväxten samtidigt 

som kommunen även är beroende av regionens tillväxtarbete.  
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Vidare beskrivs kommunen som ett attraktivt regioncentrum där kommunen 

diskuterar att aspekter som bidrar till en förstärkt kommun och region är viktiga 

utvecklingsfaktorer. Jönköping kommun menar bland annat att en tillgänglig 

kollektivtrafik är av stor betydelse för den regionala arbets- och bostadsmarknaden.  

3.6 Värnamo kommun 

Värnamo kommun (2017) redovisar att kommunen år 2016 hade en 

befolkningsmängd på totalt 33 906 invånare samtidigt som kommunen strävar efter 

ett större antal Värnamobor vilket bidrar till att kommunen växer. Kommunen 

diskuterar att målet för 2035 är att Värnamo skall uppnå ett befolkningsantal på 40 

000 invånare. För att målet skall uppnås beskriver Värnamo kommun (2017) att 

bostäder, aktiviteter och jobb är viktiga utvecklingsfaktorer. Värnamo kommun är 

Region Jönköpings län andra största kommun men jämfört med Jönköpings 

kommun innehar Värnamo ett betydligt mindre antal invånare. Värnamo kommun 

(2017) beskriver att den översiktliga planeringen inom kommunen bland annat 

fokuserar på att skapa en attraktiv kommun med goda kommunikationer samtidigt 

som utvecklingen skall främja en hållbar tillväxt.  
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4 Metod och material  

Inom detta stycke beskrivs arbetets olika metoder, studien grundas på 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer samt litteraturstudie. Variation genom 

intervjuer och material har varit centralt för att uppnå legitimitet inom arbetet 

samtidigt som det varit viktigt att skapa perspektiv kring frågeställningarna. 

Alvesson och Kärreman (2012) diskuterar värdet av kreativa metoder där det 

centralt att inneha variation inom studien genom ett blandat underlag.  

Eliasson (2010) beskriver också värdet av att använda olika intervjuer och ett brett 

materialunderlag. Författaren menar att det på ett smidigt sätt går att kombinera 

metoder och material inom de kvalitativa metoderna och att dess funktion därför är 

flexibel. Kombinationen av blandade intervjuer och material har både skapat 

flexibilitet och ett starkt underlag för studien samtidigt som metoden genomförts 

opartiskt och strukturerat. Alvesson och Kärreman (2012) diskuterar att insamlat 

data ger underlag för olika tolkningar och forskningsresultat och att opartiskhet 

därför är viktigt vid utförandet av metoderna. Vid utförandet av metoderna och 

inom materialet har det funnits en medvetenhet om det som Alvesson och Kärreman 

(2012) diskuterar, därför har bearbetningen av datamaterialet varit grundläggande 

för att skapa rättvisa tolkningar och ett starkt forskningsunderlag. Valet av kvalitativa 

metoder anses mest lämpad för arbetet och dess process där syftet är att uppnå ett 

djup kring metoderna och forskningsresultatet samt att söka ett sammanhang. 

Metodvalet anses också fungera bäst ihop med den teoretiska bakgrund som 

undersökningen innehåller vilket också Eliasson (2010) beskriver är av betydelse. 

Metoden och materialet har under hela arbetet varit kopplad till de olika 

forskningsfrågorna och studiens syfte samt mål.  
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4.1 Urval 

Utifrån bakgrunden som redovisats för vardera region och kommun anses valet av 

aktörer vara passande för studien och dess frågeställningar. Urvalet har skett med 

utgångspunkt i hur aktörerna arbetar för en ökad samverkan samtidigt som 

aktörerna även redogör att de finns ett behov av ett ökat samarbete. Det 

förekommer både likheter samt olikheter mellan regionerna och kommunerna vilket 

anses relevant för studiens arbetsprocess och dess underlag. Bakgrundsarbetet visar 

att Region Örebro innehar ett starkare och mer utvecklat samarbete mellan RUS 

och kommunala översiktsplaner. Samtidigt visar även bakgrundsarbetet att Region 

Jönköpings län inte har utvecklat ett liknande samarbete. Därför anses de två valda 

regionerna intressanta att undersöka och analysera samtidigt som de bidrar till ett 

starkt underlag för studien. Det anses även grundläggande att studien utöver 

regionerna ser till det kommunala perspektivet. Örebro- och Jönköpings kommun 

är regioncentra för respektive region och anses som två centrala kommuner för 

undersökningen. De två kommunerna diskuterar även att de innehar en stor 

betydelse inom respektive region. Beräknat på folkmängd har Värnamo- och 

Karlskoga kommun ett liknande befolkningsantal samtidigt som båda kommunerna 

diskuterar strategier som kan öka befolkningsmängden. Valet av de olika 

kommunerna grundas i att de både förekommer likheter och olikheter samtidigt som 

de utgör ett starkt underlag för studiens och dess syfte. 
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4.2 Analys av dokument 

För att kunna tolka och undersöka de valda regionernas samt kommunernas arbete 

kring kopplingen mellan RUS och kommunala översiktsplaner har ett varierat 

material varit grundläggande för studien. Varje kommuns översiktsplan samt 

regionernas utvecklingsstrategier har undersökts och tolkats samtidigt som de 

utgjort ett viktigt underlag för studien. Dokumenten har även varit centrala vid 

insamlingen av bakgrundsinformation för intervjuerna. Utifrån översiktsplanerna 

och de regionala utvecklingsstrategierna har även efterfrågan och behovet kring en 

mer samordnad planering kunnat granskas. Justen och Mik-Meyer (2011) beskriver 

att det är av stor betydelse att skapa ett urval inom dokument och litteratur för att 

uppnå ett väsentligt underlag i förhållande till studiens problemställning. Författarna 

menar att det vid olika tillfällen ej anses meningsfullt att läsa och ta hänsyn till ett 

helt dokument eftersom alla delar inte är relevant. Därför bedöms inte allt innehåll i 

översiktsplanerna och de regionala utvecklingsstrategierna vara relevant. 

Dokumenten från de enskilda aktörerna är antagna och publicerade under olika 

tidsförlopp. För studien ansågs dokumenten vara utformade under relevanta 

tidsperioder där de enskilda översiktsplanerna är antagna mellan åren 2002 – 2016. 

Den regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköpings län fastställdes år 2013 

och för Region Örebro län har utvecklingsstrategin varit en vägvisare sedan 2010. 

De olika dokumenten skapar förståelse för studien och dess fortsatta metod.  

Parallellt med granskningen av aktörernas planeringsdokument utfördes också 

studier av statliga rapporter. Dessa dokument hämtades från Boverket samt Sveriges 

Kommuner och Landsting. Direktiven och rapporterna innehöll information om 

antingen regional- eller kommunal planering samt kopplingen och behovet mellan 

aktörerna. Dokumenten gav en större generell förståelse för studiens 

problemformuleringar och ansågs därför passande för att skapa ett starkt och 

varierande underlag. Justen och Mik-Meyer (2011) diskuterar att ett varierat 

materialunderlag är centralt för uppnå förståelse för problemställningar och för att 

kunna analysera samt jämföra olika dokument. Utifrån de kommunala 

översiktsplanerna, de regionala utvecklingsstrategierna samt från de statliga 

dokumenten kunde jämförelser och reflektioner skapas och därefter kunde likheter 

och olikheter inom datamaterialet uppfattas.   
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4.3 Intervjuer 

För att skapa förståelse och för att få svar på frågeställningarna inom studien har 

intervjuer som metod varit av stor betydelse. Intervjuerna skapade en god förståelse 

för hur Region Jönköping samt Region Örebro och dess kommuner valt att tolka 

uppdraget med att koppla samman regional utvecklingsstrategi och kommunala 

översiktsplaner. Samtidigt uppnåddes en vidare förståelse och kunskap av 

regionernas och kommunernas planeringsarbete samt åsikter inom ämnet. 

Intervjuerna har genomförts utifrån kvalitativa semistrukturerade intervjuer där 

strukturen och dess innehåll anpassats till de enskilda individerna och dess bakgrund. 

Därför har heller inte intervjuerna varit identiska utan frågorna har anpassats efter 

varje situation. Justen och Meyer (2011) beskriver att semistrukturerade intervjuer 

är en metod som undersöker både ny kunskap samtidigt som reflektioner från 

intervjupersonerna sker. Valet av semistrukturerade intervjuer som metod för 

datainsamling skapade ett underlag av ny kunskap samtidigt som reflektioner från 

intervjupersonerna var betydelsefullt. I kommande stycken beskrivs intervjuerna 

som en datainsamlingsmetod mer utvecklat. De olika stegen diskuteras och redovisas 

för att skapa en förståelse för studiens metodologi.   

4.3.1 Bakgrundsarbetet för intervjuerna  

Inledningsvis skapades kunskap kring kvalitativa intervjuundersökningar, dess syfte 

och tillvägagångssätt. Med hjälp av litteratur skapades kunskap och idéer för studiens 

datainsamling och metodens tillvägagångssätt. Parallellt med bakgrundsarbetet 

skapades kontakt med de intervjupersoner som var aktuella för studien och dess 

frågeställningar. Valet av att använda en intervjuperson från vardera region och 

kommun ansågs borga för ett tillräckligt starkt underlag med hänsyn till studiens 

omfattning och målsättning. I bilaga 1 redovisas intervjupersonernas befattning, 

erfarenhet etcetera. De personer som intervjuades ansågs ha en yrkesroll som ger 

dem tillräckligt god insyn i översiktsplanering och regional planering. Valet av 

intervjupersoner grundas i deras nyckelpositioner inom organisationen. 

Respondenterna presenteras anonymt i studien för att säkerställa deras integritet.  
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För respektive intervju skapades den första kontakten via email. Mejlet innehöll en 

kortare personlig presentation med bakgrundsinformation och därefter beskrevs 

bland annat studiens bakgrund, syfte och dess upplägg. En förfrågan och önskemål 

om intervju redogjordes och samtidigt förklarades upplägget, dess tid och vad som 

skall hända med intervjun samt hur intervjun kommer publiceras. Justen och Meyer 

(2011) beskriver att intervjupersonerna gärna skriftligt skall få ta del av studien 

syfte, hur undersökningen kommer användas och vilka som får lov att läsa 

intervjuerna. Vidare upprättades även en överenskommelse om att 

intervjupersonerna skulle få ta del av en intervjusammanfattning för att kunna 

godkänna tolkningen av svaren samt för att kunna tillägga eller omformulera 

innehållet. Att dela sammanfattningen uppfattades som tryggt från båda parter och 

intervjupersonerna uppskattade att få ta del av tolkning innan de användes inom 

studien.  

Parallellt skapades en semistrukturerad intervjuguide med olika teman och 

huvudfrågor. Frågorna och strukturen inom intervjuguiden omarbetades för att 

uppnå ett passande innehåll i förhållande till studiens problemställning och dess 

syfte. När intervjuguiden var klar utfördes två olika pilottestintervjuer för att 

undersöka om frågeställningarna var klart formulerade och hur intervjupersonen 

tolkade frågeställningarna samt intervjuns struktur. Efter de två olika pilottesterna 

omarbetades även intervjuguiden ännu en gång, frågeställningar ändrades och togs 

bort samt att ordningen på frågorna strukturerades om. Pilotintervjuerna testades på 

personer som det ej finns någon släkt-, vänskap- eller familjerelation till. En av 

individerna var insatt i ämnet och tanken med de två pilottesterna var att skapa ett 

scenario liknande studiens riktiga intervjuer.  

4.3.2 Frågorna inom intervjun 

Arbetet kring frågorna inom de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna skapades 

utifrån studiens syfte och mål samt studiens teoretiska bakgrund. Vid arbetet av 

frågorna har relationen och sambandet gentemot forskningsfrågorna också varit av 

stor betydelse för att skapa ett enhetligt arbete med ett starkt underlag. 

Inledningsvis frågades intervjupersonerna om de ville delta i studien genom namn 

eller enbart genom befattning och arbetsplats. Detta hade även diskuterats vid email 

konversationen men klargjordes ännu en gång vid starten av intervjun för att skapa 

tillit och klarhet. Därefter påbörjades varje intervju genom liknande frågorna 

oberoende på vem respondenten var.  
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Dessa frågor berörde bakgrundsinformation om intervjupersonen som bland annat 

handlade om erfarenhet inom samhällsplanering och personens nuvarande  

befattning. Frågorna anses relevanta för intervjun och studien eftersom att de skapar 

en uppfattning av intervjupersonens arbetslivserfarenhet inom ämnet. Även Justen 

och Meyer (2011) diskuterar att denna typ av frågor är viktiga inledande frågor vid 

en intervju för att skapa förståelse för intervjupersonen och individens bakgrund. 

Tanken och valet bakom de använda frågorna inom intervjun var att skapa en 

förståelse för hur Region Örebro län och Region Jönköping län samt de två 

kommuner inom respektive region valt att tolka uppdraget att koppla samman den 

regionala utvecklingsstrategin och kommunala översiktsplaner. Vidare grundar sig 

också frågorna kring hur aktörerna anser att kopplingen bör se ut för lämpligt 

samarbete. Frågorna inom intervjun skapades också för att utforska inom vilka 

områden de anser att ett behov finns av en mer samordnad regional planering.  

Antalet frågor per intervju har varierat beroende på om intervjufrågor skapades till 

personer som arbetar inom den regionala organisationen eller inom kommun. De 

olika frågorna beror på att aktörernas arbete är olika och därför krävdes anpassade 

frågor gentemot aktörernas uppdrag. Metodarbetet resulterade i totalt 11 frågor för 

intervjupersonerna som representerade Region Örebro samt Region Jönköping. För 

de fyra kommunerna skapades totalt nio frågor. Vid metodarbetets början 

utformades totalt fem frågor för vardera aktör men efter ökad förståelse krävdes 

ytterligare frågor för att skapa ett starkt underlag för studien och dess innehåll. I 

bilaga 2 redovisas frågorna som användes vid intervjuerna. Justen och Meyer (2011) 

beskriver att semistrukturerade intervjuer innehar olika huvudfrågor men att temat 

för intervjuerna är densamma samtidigt som metoden även ger utrymme för öppna 

diskussioner. Varje intervju inom denna studie utgår från liknande tema men 

intervjuerna har också givit utrymme för följdfrågor och dialog för att skapa ett 

givande och utvecklande samtal.  

4.3.3 Utförandet av intervjuer 

Intervjuerna utfördes via telefon efter överenskommelse med respondenterna om 

datum och tid. Tre olika steg skapades vid utförandet av intervjuerna för att 

strukturen skulle vara tydlig både för intervjupersonerna och för studiens validitet. 

Det första steget innebar att studiens syfte återberättades samtidigt som etiska 

aspekter diskuterades där också bakgrundsinformation om tjänstepersonerna 

inhämtades. Inom detta steg beskrevs även den beräknade tiden för intervjun vilket 

också Justen och Meyer (2011) menar är av betydelse för en lyckad och strukturerad 

intervju.  
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Den andra fasen innebar att intervjuns huvudfrågor ställdes där svaren tolkades och 

diskuterades. Inom denna fas tillkom också följdfrågor och diskussioner för att 

uppnå ett starkt datamaterial. Justen och Meyer (2011) beskriver även att det är 

positivt att ta pauser och uppträda lugnt och dessa aspekter var även centrala delar 

vid utförandet av intervjuerna. Det tredje steget innebar att avsluta intervjun och 

det gjordes bland annat genom att granska intervjuguiden och se att varje huvudfråga 

hade ett svar. Det diskuterades också om det fanns relevanta dokument för studiens 

frågeställningar och syfte som aktörerna kunde dela med sig av. De dokument och 

presentationer som respondenterna fann relevant tilldelades sedan via email.  

Vidare förklarades att en sammanfattning av intervjun skulle ske där en tolkning av 

svaren sammanställdes. Det beskrevs också att intervjupersonerna skulle få ta del av 

sammanfattningen där de gavs möjlighet till vidareutveckling, komplettering eller 

andra synpunkter. Att låta respondenterna ta del av sammanfattningen ansågs som 

mycket betydelsefullt för att undvika eventuella missförstånd kring tolkningen. 

Sammanfattningarna ställdes samman på dator och skickades till intervjupersonerna 

via mail. Efter att intervjupersonerna tagit del av sammanfattningen ändrades 

eventuella kommentarer från aktörerna och när respondenterna godkänt 

sammanfattningen uppfattades innehållet bidra till ett enhetligt och trovärdigt 

underlag.  

De sex olika intervjuerna varierade i tid och tog mellan 30-50 minuter att 

genomföra. Intervjumaterialet antecknades för hand och sammanfattningen sparades 

digitalt för att senare kunna analyseras och bearbetas. Eftersom intervjuguiden var 

relativt strukturerad fungerade det bra att föra anteckningar för hand. Eliasson 

(2010) menar att det också kan vara positivt att spela in intervjuer för att därefter 

kunna använda citat. Samtidigt menar också författaren att det är en än mer 

tidskrävande metod när intervjun senare skall sammanfattas och bearbetas. Valet av 

att anteckna intervjuerna för hand uppfattades passande för studien och dess metod. 

 

4.3.4 Bearbetning av datainsamlingen  

Bearbetning och analysering av intervjumaterialet var den del inom metoden som 

krävde mest tid och struktur. De olika sammanfattningarna från vardera intervjun 

bearbetades och analyserades där de fastställda sammanfattningarna bidrog till 

enkelhet för analyseringen. Det ansågs viktigt att skapa en typ av distans till 

datainsamlingen för att ständigt inneha opartiskhet och trovärdighet inom studien. 

Eftersom sammanfattningarna av respektive intervju tilldelades de enskilda 

personerna skapades en distans till innehållet vilket uppfattades som betydelsefullt. 

Att skapa en distans till datamaterialet och för att ständigt uppnå opartiskhet 

diskuterar även Justen och Meyer (2011) vara av betydelse.  
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Det första momentet innebar att analysera varje enskild intervju och granska vad 

svaren egentligen handlade om. Det innebar därför att respektive intervju 

undersöktes ett par gånger för att uppfatta nyckelord och intervjuns innehåll. 

Därefter antecknades nyckelord utifrån varje enskild intervju för att uppnå förståelse 

för datainsamlingen och dess relevans gentemot forskningsfrågorna och studiens 

problemställning. Utifrån nyckelorden kunde även en röd tråd genom intervjuerna 

uppfattas och olika intervjuer kunde även kopplas ihop genom att likheter och 

olikheter uppfattades. Analyseringen fokuserade även på att finna teman inom 

datamaterialet där kopplingar gentemot studiens syfte och teoretiska bakgrund 

utfördes. För att ständigt åstadkomma ett enhetligt underlag var utgångspunkten för 

bearbetningen och analyseringen studiens syfte och dess frågeställningar. Justen och 

Meyer (2011) beskriver även att det vid kvalitativa analyseringar är centralt att 

validitet uppnås och att arbetet täcker studiens syfte samt problemställningar. Att 

uppnå validitet och förståelse för respondenternas uttalanden var grundläggande vid 

bearbetningen av datainsamlingen.  
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5 Resultat 

Resultatet grundas utifrån frågeställningarna och studiens syfte. Det bearbetade 

resultatet presenteras i detta stycke där studiens huvudpoäng redovisas. Intervjuerna 

beskrivs utifrån de enskilda regionerna och kommunerna där kopplingar till 

aktörernas RUS och ÖP framställs. Aktörernas arbete kring uppdraget redogörs 

samtidigt som lämpliga metoder för ett ökat samarbete beskrivs. Det generella 

behovet av en mer samordnad regional planering framförs även. Inledningsvis 

presenteras resultatet utifrån ett generellt perspektiv för att öka uppnå ett bredare 

resultat och därefter redogörs resultatet utifrån intervjuerna.  

5.1 Generellt perspektiv 

Boverket (2008) beskriver att samverkan mellan regionala utvecklingsstrategier och 

kommunala översiktsplaner är ovanligt förekommande. En av anledningarna 

beskrivs vara att det regionala och mellankommunala perspektivet i översiktsplaner 

ej är tillräckligt utvecklat och att samspelet mellan dokumenten därför blir 

svårkopplade. Enligt Boverket (2008) finns det inga bestämmelser inom plan- och 

bygglagen (PBL) som beskriver hur innehållet i översiktsplanerna skall förhålla sig 

till de regionala utvecklingsstrategierna. Därför poängterar Boverket att det inom 

PBL krävs en skrivning om att kommunala översiktsplaner skall ta hänsyn till 

strategier och planer på regional nivå. Om en skrivning förekommer anses konkreta 

metoder för samarbete kunna utvecklas. Boverket (2008) poängterar att det krävs 

en förbättrad dialog mellan kommuner och regioner för att underlätta ett lämpligt 

samarbete mellan översiktsplaner och den regionala utvecklingsstrategin. Samtidigt 

förekommer det dialoger inom speciella sakfrågor som exempelvis kollektivtrafik 

och boendefrågor. Dock menar Boverket att det ej påträffas konkreta 

överensstämmelser mellan den kommunala nivån och det regionala perspektivet. 

Det förekommer även allmänna överensstämmelser där kommuner och region 

exempelvis kan diskutera förbättringar av infrastruktur men vanligen finns då även 

strategier som går isär. 

Boverket (2016) beskriver att det inom majoriteten av de regionala 

utvecklingsstrategierna förekommer få diskussioner om mellankommunala frågor 

även fast det ligger inom det regionala perspektivet att se till dessa frågor. Samtidigt 

menar Boverket (2014) att det även krävs ett ökat intresse för ett regionalt rumsligt 

perspektiv från den regionala nivån. Det krävs att regioner utvecklar dokument 

utifrån ett rumsligt och geografiskt perspektiv där regionens utvecklingskraft 

diskuteras. Boverket (2016) menar att om det skapas ett mer geografiskt perspektiv 

från den regionala nivån anses även metoder för samarbete och dess gemensamma 

framtiden kunna utvecklas.  
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Samtidigt skapas också ett värde från kommuner om det rumsliga och geografiska 

perspektivet redogörs. Det geografiska innehållet kan bidra till ett gemensamt 

kunskaps- och planeringsunderlag som ger kommuner en enhetlig bild av regionen 

och dess förutsättningar. En metod för att utveckla ett gemensamt regionalt 

perspektiv beskrivs enligt Boverket (2014) främst vara en fördjupad dialog.  

Många av de kommunala översiktsplanerna lyfter fram mellankommunala frågor 

men enligt Boverket (2016) är beskrivningarna otillräckliga och dåligt utvecklade för 

att kunna skapa ett generellt perspektiv mellan kommuner. Boverket (2014) betonar 

även värdet av att kommuner innehar aktuella översiktsplaner. Det beskrivs 

förekomma ett tydligt mönster där mindre kommuner med svag 

befolkningsutveckling tenderar att ej aktualisera översiktsplanerna eller arbeta fram 

en ny översiktsplan. Samtidigt menar Boverket (2014) att det inom större 

kommuner med starka tillväxtområden skapas uppdateringar av översiktsplanen som 

i sin tur kan bidra till ett mer aktuellt samarbete. Att diskutera mellankommunala 

frågor beskrivs vara nödvändigt både inom översiktsplaner och inom regionala 

utvecklingsstrategier för att utveckla gemensamma strategier som underlättar och 

stimulerar bilden av regionen (Sveriges kommuner och Landsting 2008). Eftersom 

både den regionala nivån och de kommunala översiktsplanerna behandlar 

utvecklingsfrågor anser Boverket (2008) att samarbetet mellan dem därför är 

centralt. Boverket (2014) diskuterar att det inte enbart är översiktsplanens 

aktualitet, bristande innehåll av strategier och redovisningen av överkommunala 

frågor som försvårar samarbetet. Det handlar också om att översiktsplanen och den 

regionala utvecklingsstrategin ej överensstämmer tidsmässigt. Boverket (2014) 

menar därför att den bristfälliga överensstämmelsen tidsmässigt försvårar dialogen 

mellan aktörerna samt att användbarheten av dokumenten försämras. När dialog 

försvåras beskrivs även samarbetet och gemensamma ställningstaganden försvagas. 

Sveriges Kommuner och Landsting (2008) menar att det från regionerna också krävs 

att den regionala utvecklingsstrategin aktualiseras för att öka samtidighet och dialog.  

Boverket (2016) beskriver att det finns behov av en god dialog mellan kommunala 

planeringsfrågor och det regionala perspektivet vilket kan bidra till ökade 

förutsättningar att lyfta fram gemensamma och viktiga planeringsfrågor. Samsyn 

resulterar i starkare handlingsutrymme och resurser som därefter kan skapa 

möjlighet till att gemensamt arbeta för viktiga planeringsfrågor inom regionen. 

Sveriges Kommuner och Landsting (2008) menar att det finns ett stort behov av ett 

mer samordnat utvecklingsarbete mellan kommuner och regioner. Eftersom den 

globaliserade världen blir allt viktigare finns behov av att kommuner och regioner 

agera utifrån ett större sammanhang och genom gränsöverskridande samarbete.   
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Boverket (2014) bedömer att ett ökat samarbete skapar förutsättningar för en 

hållbar regional tillväxt. En stark regional tillväxt beskrivs bland annat handla om 

konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och dessa tre aspekter anses 

avgörande både för enskilda kommuner och för den regional utvecklingen. Sveriges 

kommuner och Landsting (2008) menar att kommuner behöver skapa ett värde 

inom samarbetet för att kopplingen skall bli möjlig. Boverket (2014) diskuterar att 

ett rumsligt och geografiskt dokument kan utgöra en starkare regional kompetens 

där kommuner kan ta del av ett nationellt och regionalt planeringsunderlag. Det 

underlättar i sin tur det kommunala planeringsarbetet eftersom kommuner kan 

nyttja den regionala kompetensen. Samtidigt menar Boverket (2014) att ett 

gemensamt planeringsunderlag bidrar till att det inte krävs att varje kommun 

behöver skaffa sig en regional omvärldskunskap.  

5.2 Resultat av intervjuer 

Resultatet av respektive intervju redovisas i figur 1. Figuren utgår ifrån tre olika 

teman där det bearbetade resultatet redovisas utifrån de enskilda aktörerna. 

Huvudfrågorna som redogörs är hur aktörerna arbetar inom uppdraget, vilka 

metoder som anses lämpliga för ett samarbete samt om aktörerna finner något behov 

av en mer samordnad regionalplanering. I figuren har regionerna tilldelats en blå 

färg, kommunerna inom Region Örebro län har givits en orange färg och 

kommunerna inom Region Jönköping län har tilldelats en grön färg. Att tilldela 

aktörerna respektive färger bidrar till en tydligare tolkning och skapar ett konkret 

samband. Vidare inom detta stycke beskrivs resultatet skriftligt utifrån varje region 

och kommun.  

 

Figur 1.Beskrivning av respondenternas svar vid intervjuerna.  
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Region Örebro 
Sektionssamordnaren på Region Örebro (personlig kommunikation, 11 april 2017) 

menar att kopplingen mellan den regionala utvecklingsstrategi och kommunala 

översiktsplaner kan bidra till att uppnå olika regionala mål genom att klargöra 

mellankommunala samband inom regionen. Redan år 2009 innan det statliga 

direktivet upprättades beskriver sektionssamordnaren att regionförbundet tog 

initiativ till samordning. Det skapades initiativ att koppla samman utrymmet mellan 

den kommunala och regional nivån och arbetet resulterade i en regional 

översiktsplan (RÖP). Region Örebro Län innehar ett pågående arbete med 

strukturbilder för regionen där målet är att koppla samman det kommunala och 

regionala perspektivet inom en fysisk dimension. Samtidigt arbetar även regionen 

med en ny regional utvecklingsstrategi där syftet enligt Region Örebro län (2017) är 

att skapa den bästa framtiden för de som bor och verkar inom regionen. 

Sektionssamordnaren beskriver att regionen inom det nuvarande arbetet kan dra 

flera lärdomar från den regionala översiktsplanen och den nuvarande regionala 

utvecklingsstrategin. Sektionssamordnaren menar att Region Örebro tillgodoser 

uppdraget och att samarbetet idag mellan regionen och kommunerna är positivt.  

Vid arbetet av RÖPen förekom svaga resurser och en svag relation gentemot 

kommunerna och sektionssamordnaren menar att den kommunala förankringen var 

bristande. Vid det nuvarande arbetet av den regionala utvecklingsstrategin och 

strukturbilderna förekommer fokus på samarbetet med och mellan de olika 

kommunerna. Samarbetet skapas genom att regionen bland annat anordnar möten 

och dialogtillfällen där möjlighet till diskussioner och idéer ges. Inom regionen finns 

en befintlig dialogform som benämns ArenaRÖP som både används vid arbetet av 

den regionala översiktsplanen samt inom det nuvarande arbetet av strukturbilderna. 

Inom ArenaRÖP sker diskussioner och samarbete mellan tjänstepersoner från 

regional- samt kommunal nivå. Sektionssamordnaren menar att de kommunala 

åsikterna och idéerna är betydelsefulla för utformningen och innehållet i bland annat 

strukturbilderna som skall verka som en länk mellan den regionala nivån och den 

kommunala. Sektionssamordnaren beskriver att samarbetet och innehållet i 

strukturbilderna skall anstå de kommunala översiktsplanerna och kommunernas 

olika behov. Samarbetet skall bidra till enkelhet och underlätta vid det kommunala 

utvecklingsarbetet och därför beskrivs det vara viktigt att innehållet är nära kopplat 

till de kommunala översiktsplanerna.  



 

 
24 

Samtidigt poängterar även sektionssamordnaren att samarbetet och arbetet kring 

strukturbilderna ej skall skapa några tvingande beslut eftersom det är kommunerna 

som innehar planmonopol. Det är kommunerna som skall planera för mark- och 

vattenanvändningen och det är därför inte regionens uppgift att upprätta strategier 

på plankartnivå. Enligt sektionssamordnaren är kommunernas planmonopol en av 

anledningarna till att Region Örebro väljer att utforma strukturbilder med rumsliga 

strategier för att samarbetet skall anses som passande utifrån det regionala och 

kommunala perspektivet. Sektionssamordnaren efterfrågar inte något ramverk för 

hur samarbetet och kopplingen kan skapas. Dock beskrivs det positivt om det 

förekommer dokument eller modeller om hur ett rumsligt perspektiv mellan den 

kommunala och regional nivån kan se ut. Ett dokument som exempelvis beskriver 

hur samordningen skall se ut och hur processen för att nå ett samarbete kan 

utvecklas. Sektionssamordnaren beskriver vidare att det generellt finns ett behov av 

en mer samordnad regional planering där kommungränserna ej fungerar i praktiken 

och inom människor liv. Det är därför grundläggande att se till de geografiska 

mönster samt människor beteende och val inom vardagslivet. Sektionssamordnaren 

poängterar därför att ett samordnat regionalt perspektiv är grundläggande för 

enskilda kommuner och för regionen i helhet.  

 

Örebro kommun 

Översiktsplaneraren på Örebro kommun (personlig kommunikation, 12 april 2017) 

beskriver att det främst är regionen som skall utveckla ett samarbete mellan den 

kommunala nivån och den regionala. Kommunens ansvar kring uppdraget är istället 

att vid översiktsplaner samordna strategier med grannkommuner och med regionen. 

För att regionen skall kunna utvecklas menar översiktsplaneraren att samverkan är 

centralt samtidigt som utvecklingen i respektive kommun kan stärkas. Det beskrivs 

vara viktigt att kommuner och regioner arbetar efter liknande behov och budskap 

för att uppnå enhetliga strategier. Översiktsplaneraren på Örebro kommun menar 

att kommunen inte hade någon stor delaktighet vid arbetet av den regionala 

översiktsplanen dock beskrivs det att kommunen och innehållet i den regionala 

översiktsplanen ändå synkade bra. Samtidigt skapade översiktsplaneraren en 

uppfattning om att många andra kommuner inom regionen ansåg att RÖPen 

fokuserade på utvalda kommuner som ansågs vara av större betydelse inom 

regionen. Översiktsplaneraren är positiv till relationen mot regionen och uppskattar 

det pågående arbetet av strukturbilder. Översiktsplaneraren ställer sig även positiv 

till forumet ArenaRÖP och finner dialogmötena som viktigare än själva produkten.  
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Om kommuner finner innehållet i strukturbilder som passande anses arbetet kunna 

skapa goda underlag för kommunala översiktsplaner där en gemensam och samlad 

bild över regionen kan utvecklas. För att ett lämpligt samarbete skall utvecklas bör 

regionen enligt översiktsplaneraren arbeta som en samlad part som därefter 

upprättar tillställningar för dialog och diskussion. Översiktsplaneraren värdesätter 

dialoger för att utveckla ett samarbete och anser att diskussion och samtal är 

viktigare än att regionen skall ta fram en produkt som exempelvis en regionalplan. 

Samtidigt poängterar översiktsplaneraren att regionen bör arbeta mer för att få 

gehör för strukturbilderna och dess innehåll vilket kan bidra till att kommunerna 

värdesätter innehållet och därefter skapar kopplingar till översiktsplanerna.  

När det handlar om hur kommunen skall arbeta inom uppdrag känner inte 

översiktsplaneraren till att något ramverk eller riktlinjer har efterfrågats. Det är 

istället viktigt att se till olika kommuners behov och förutsättningar och därför kan 

inte ramverk eller riktlinjer passa alla kommuner. När det handlar om 

översiktsplanering har kommuner olika behov om vad en ÖP skall lösa och 

detsamma gäller kopplingen till den regionala nivån. Samtidigt diskuterar även 

översiktsplaneraren att det är viktigt att samarbetet och de olika dokumenten 

samspelar tidsmässigt. Örebro kommun arbetar med en ny översiktsplan men 

regionens arbete med en ny regional utvecklingsstrategi och strukturbilder har 

kommit efter. Om de olika dokumenten hade samspelet mer tidsmässigt menar 

översiktsplaneraren att Örebro kommun kunde skapat ett större samband och 

därefter använda RUS samt strukturbilder som ett underlag.  

Översiktsplaneraren ställer sig positiv till samarbetet och menar att regionens arbete 

kan fungera som en kvalitetskontroll gentemot översiktsplanerna och kommunernas 

strategiska arbete. Samtidigt diskuterar Örebro kommun (2010) att den regionala 

betydelsen ökar samt att regionen innehar en allt viktigare roll eftersom 

nationsgränsernas betydelse minskar. Örebro kommun (2010) beskriver att det 

också i översiktsplanen är av stor betydelse att inneha kännedom om regionala 

trender och förutsättningar som kan påverka den fysiska planeringen inom 

kommunen. Översiktsplaneraren på Örebro kommun (personlig kommunikation, 

12 april 2017) menar att det ej skall förekomma generella bestämmelser om att den 

regionala planeringen skall stärkas. Det beskrivs finnas behov av en mer samordnad 

planering inom områden som bland annat berör pendling, utbildning och 

riksintressen.  
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Karlskoga kommun 

Samhällsplaneringschefen på Karlskoga kommun (personlig kommunikation, 18 

april 2017) beskriver att kommunens översiktsplan antogs år 2011 och att regionens 

arbete kring RÖP:en hade påbörjats men ej färdigställts. Kommunen hade tillgång 

till materialet i RÖPen men det var inte ett fastställt dokument de kunde förhålla sig 

till. Det pågår inte något arbete av en ny översiktsplan inom kommunen och därför 

finns det heller inget aktivt arbete kring kopplingen mellan översiktsplanering och 

det regionala tillväxtarbetet. Karlskoga kommun (2011) beskriver att det 

översiktliga planeringsarbetet bland annat har som utgångspunkt att utveckla ett 

regionalt samarbete exempelvis mot Örebro men också mot kommuner utanför 

Region Örebro län. Kommunen diskuterar vidare att en regional samverkan har stor 

betydelse för att kunna bemöta de svårigheter som ett litet befolkningsunderlag 

skapar. Genom en starkare samverkan beskrivs kommuner kunna påverka 

omvärlden på ett sätt som inte enskilda kommuner kan.  

Samhällsplaneringschefen på Karlskoga kommun (personlig kommunikation, 18 

april 2017) förklarar att RÖPen är tämligen strikt när det handlar om 

bostadsbebyggelse och dess innehåll ej stämmer överens med Karlskoga kommuns 

strategier. Vid arbetet av RÖPen finner samhällsplaneringschefen att det var få 

personer som var involverade från kommunerna och att många kommuner även var 

kritiska till innehållet i dokumentet.  

Vid regionens pågående arbete av den regionala utvecklingsstrategin menar 

samhällsplaneringschefen att samarbetet är mycket bredare och att betydligt fler 

personer inom kommunerna är delaktig i utvecklingsarbetet. Vid arbetet av 

strukturbilderna beskrivs också samarbetet vara positivt där dialog har skett inom 

det befintliga regionala forumet - ArenaRÖP. Inom forumet har idéer och 

diskussioner pågått mellan kommunerna och regionen och därefter har ett lämpligt 

samarbete utvecklats. Samhällsplaneringschefen ställer sig också positiv till att 

regionens representanter besökt alla kommuner och skapat seminarier för 

tjänstepersoner som normalt befinner sig längre ifrån den regionala arenan. 

Karlskoga kommun innehar också ett aktivt och noggrant arbete kring 

mellankommunala frågor och gentemot den regionala nivån. Samtidigt poängterar 

samhällsplaneringschefen att det regionala arbetet inte kan styra det kommunala 

planeringsarbetet eftersom det i slutändan är kommunerna som fattar beslut och 

inriktningar. 
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Dialogmöten, samverkansråd och forumet ArenaRÖP skapar ett lämpligt samarbete 

inom regionen samtidigt som samhällsplaneringschefen menar att det är positivt att 

alla kommuner inte behöver arbeta självständigt kring alla samhällsfrågor. 

Samhällsplaneringschefen på Karlskoga kommun (personlig kommunikation, 18 

april 2017) ställer sig positiv till samarbetet mellan den regionala nivån och den 

kommunala och efterfrågar därför inget ramverk eller riktlinjer för hur samarbetet 

kan se ut. Eftersom regionens 12 kommuner har olika utmaningar och 

förutsättningar beskrivs det vara viktigt med de dialogmöten som sker för att finna 

lösningar och utvecklingsstrategier som är lämpliga för den gemensamma regionen.  

Det beskrivs att behovet av samordning främst förekommer i Stockholmsregionen 

där det bland annat sker en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Men om en 

regionalplan skulle få en mer formell och lagstyrd form menar 

samhällsplaneringschefen på Karlskoga kommun att den regionala 

utvecklingsstrategin skulle kunna utvecklas och bli starkare gentemot den 

kommunala planeringen. Karlskoga kommun (2011) beskriver att det förekommer 

behov av samverkan inom olika områden som bland annat gymnasieskola och 

kollektivtrafik. För att en turism och besöksnäring skall kunna fungera inom 

kommunen poängteras det att de regionala samarbetet är en förutsättning. Utifrån 

samhällsplaneringschefens perspektiv förekommer det ingen generell problematik 

inom det regionala samarbetet, de frågor som innehar behov av ett samarbete 

diskuteras redan mellan kommuner och region. Genom ett regionalt samarbete blir 

distansen mellan kommunerna mindre och enligt samhällsplaneringschefen är det 

viktigt att kommuner inom samma region inte strider mot varandra. Det regionala 

samarbetet skall istället handla om att samverka och utveckla en attraktiv region som 

är konkurrenskraftig i förhållande till andra regioner i Sverige men också 

internationellt.  

Region Jönköpings län 
Samhällsplaneraren på Region Jönköpings län (personlig kommunikation, 26 april 

2017) beskriver att regionen är i uppstartsfasen av att skapa strukturbilder för 

regionen. Kommunerna innehar planmonopol och skall utforma översiktsplanerna 

dock menar samhällsplaneraren att det är regionens uppdrag att koppla och skapa 

samarbete mellan de kommunala översiktsplanerna och den regionala 

utvecklingsstrategin. Målet med strukturbilderna och uppdraget är att främja och 

utveckla ett samarbete mellan kommunerna samt mellan kommuner och region. 

Region Jönköpings län (2016) beskriver att tanken med strukturbilder är att skapa 

en samlad bild över regionens kommuner inom olika områden som exempelvis 

bostadsmarknad, demografi och kompetensförsörjning.   
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Samtidigt handlar också arbetet kring strukturbilderna om att stärka kopplingen 

mellan RUS och kommunala översiktsplaner. Dock beskrivs det svårt att uppfatta 

hur arbetet kan gå till för ett lämpligt samarbete och det regionala mandatet anses 

otydligt. Tanken med strukturbilderna är enligt samhällsplaneraren att de skall 

kunna skapa ett underlag för kommunerna inom planeringsarbetet. Därför är de 13 

kommunernas delaktighet av stor betydelse samtidigt som det är centralt med lokal 

förankring inom arbetet av strukturbilderna.  

Genom samarbetet beskriver regionen att de tillsammans kan skapa en attraktiv 

region där de enskilda kommunerna får verktyg för att kunna utvecklas. Eftersom 

Region Jönköpings län är i startfasen av strukturbilderna beskriver 

samhällsplaneraren att regionen ej har utvecklat någon stark relation eller 

arbetsprocess gentemot kommunerna. Respondenten planerar att besöka regionens 

alla kommuner och introducera arbetet och dess innehåll. Dialog är viktigt både när 

det handlar om innehållet samt hur arbetet skall gå till. Samtidigt innehar även 

kommunerna ett ansvar för att kopplingen och samarbetet skall kunna ske. 

Samhällsplaneraren menar att det är viktigt att kommuner arbetar och för samtal 

med närliggande kommuner och skapar ett starkt överkommunalt samarbete. Vidare 

beskrivs det även att kommuner vid översiktsplaner bör arbeta och se över 

kommungränser för att skapa en starkare koppling gentemot den regionala nivån.  

För att skapa ett samarbete beskriver samhällsplaneraren att regionen kommer 

använda befintliga nätverk och mötesplatser för att skapa dialog kring 

utvecklingsarbetet. Kommunikation gentemot kommunerna anses grundläggande 

för att skapa förståelse kring vilket underlag som strukturbilderna bör utgå ifrån. 

Respondenten på Region Jönköpings län (personlig kommunikation, 26 april 2017) 

anser att det förekommer svårigheter kring att få tjänstepersonernas tid eftersom de 

arbetar med egna kommunala uppdrag.  

Respondenten innehar förhoppningar om att det i framtiden kommer utvecklas 

nätverk som just diskuterar frågor som berör den gemensamma regionen. Men 

fokus handlar nu om att redogöra betydelsen för ett starkare samarbete som både 

anses kunna gynna enskilda kommuner och regionen. Samhällsplaneraren ställer sig 

positiv till ett tydligare ramverk eller riktlinjer kring hur uppdraget och det 

regionala mandatet skall förankras.  

Vidare beskrivs det även finnas ett generellt behov av en mer samordnad regional 

planering eftersom många kommuner är små. Det anses positivt att kommuner kan 

dra nytta av varandra genom att dela på olika funktioner Samhällsplaneraren 

beskriver att behovet kan se olika ut inom olika områden och lyfter fram näringslivet 

och utbildning som två områden där ett generellt behov av samordning behövs.  
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Jönköping kommun 

Chefen för översiktlig planering på Jönköpings kommun (personlig kommunikation, 

13 april 2017) beskriver att kommunen ej innehar någon konkret uppfattning om 

hur kommunen skall tolka eller arbeta utifrån uppdraget. I Jönköpings kommuns ÖP 

finns strategier utifrån kommunens perspektiv kring vilka frågor som innehar en 

regional betydelse och hur kommunen därefter skall arbeta. Inom översiktsplanen 

förekommer ett stycke - Regionen som beskrivs vara relativt innehållslös men som 

ändå skapar en vilja till att utveckla det regionala samarbetet. Jönköping kommun 

(2016) beskriver kommunen som regioncentrum och att utvecklingen inom 

kommunen även påverkar resterande kommuner inom regionen. Det anses därför 

viktigt att kommunerna arbetar gemensamt för att uppnå förenade mål och en 

attraktiv regional utveckling.  

Respondenten förklarar att ett regionalt samarbete skall fokusera på dialog, 

samverkan och förståelse för att öka kännedom om hur kommuner kan hjälpa 

varandra. Inom regionen beskrivs kommunernas roll vara av stor betydelse för att 

stärka regionen och för att kunna följa samhällsutvecklingen. Samtidigt menar också 

översiktsplaneraren att Region Jönköpings län är inte särskilt aktiv inom 

samverkansfrågor och från kommunens perspektiv finns önskemål om att regionen 

skall vara mer drivande kring samarbetet och samverkansfrågor. Respondenten 

beskriver det är problematiskt att förstå regionens roll inom planeringsarbetet 

eftersom regionen inte kan ställa krav för hur kommuner skall verka eller agera. När 

det handlar om överkommunalt samarbete menar översiktsplaneraren att 

kommuner är självständiga och innehar planmonopol men om det förekommer 

gemensamma frågor anses det positivt att samverka.  

Vidare efterfrågas inte något ramverk för hur samarbetet skall gå till utan exempel 

på vad samarbetet kan bidra till uppfattas istället som positivt. Chefen för översiktlig 

planering på Jönköpings kommun (personlig kommunikation, 13 april 2017) anser 

att regionens planeringsarbete skall handla om att utveckla strategier samtidigt som 

regionen skall stödja kommuner i diskussioner och dialoger. Jönköping kommun 

(2016) beskriver att regionens uppgift är att skapa en region som innehar ökad 

tillväxt och hög sysselsättning och därför anses regionens styrkor vara viktiga 

aspekter för Jönköping att ta tillvara på. Översiktsplaneraren beskriver att regionens 

arbete kan påverka kommuner vid arbetet av översiktsplaner om regionen 

identifierar värdefulla frågor samt strategier som även kommunerna delar värdet 

kring. Respondenten beskriver även att det kan förekomma svårigheter kring ett 

samarbete om kommunerna inte är i samma fas vid samma tillfälle inom olika 

planeringsområden.  
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Samtidigt menar chefen för översiktlig planering på Jönköpings kommun att det 

förekommer ett generellt behov av en mer samordnad planering eftersom avstånd 

minskar på grund av att kommuner är mer beroende av varandra. Behovet anses 

främst finnas inom kommunikation eftersom invånare allt mer väljer att pendla över 

kommungränser. Vidare beskrivs det även positivt om regionen redovisar styrkor 

samt svagheter inom regionen där kommunerna kan få stöd kring att se de enskilda 

kommunerna utifrån ett större sammanhang. Dock finns det svårigheter att veta 

vilken roll den regionala planeringen skall inneha eftersom det är kommuner som 

besitter planmonopol på den lokala nivån.  

Värnamo kommun 

Planeringsarkitekten på Värnamo kommun (personlig kommunikation, 18 april 

2017) beskriver att kommunen arbetar fram en ny översiktsplan där regionala frågor 

beskrivs och där kommunen diskuterar den regionala utvecklingsstrategin samt hur 

innehållet påverkar Värnamo kommun. Dock menar respondenten att det regionala 

perspektivet i översiktsplanen kan utvecklas. Det anses finnas svårigheter att 

samordna innehållet i RUS:en på grund av att innehållet ej är geografiskt kopplat till 

kommunerna. Planeringsarkitekten finner ingen kännedom om ett pågående arbete 

mellan RUS:en och den kommunala översiktsplaneringen utan det förekommer 

andra samarbeten exempelvis inom kollektivtrafiken och den regionala 

transportplanen. 

Önskemål om ett starkare samarbete skulle enligt planeringsarkitekten kunna 

utvecklas om kommunen bjuds in till samtal och dialog kring regionala frågor 

samtidigt som de även kan skapa kännedom om regionens situation och 

förutsättningar. Om Värnamo kommun vid arbetet hade tillgång till exempelvis en 

regionalplan eller strukturbilder menar planeringsarkitekten att kommunen kan 

använda regionala mål och strategier för att se om de stämmer överens med 

kommunens utvecklingsmål. Vid arbetet av översiktsplanen kan kommunen enbart 

arbeta utifrån de kommunala målen och den kommunala kunskapen. Det 

förekommer överkommunala samrörelser med grannkommuner där kommunala 

intressen diskuteras. Men planeringsarkitekten ställer sig även positiv till att skapa 

utvecklande dialoger med exempelvis Jönköpings kommun eftersom det är 

storstaden i regionen. Dock anses tid och resurser vara viktiga aspekter för att 

utveckla ett lämpligt samarbete mellan kommuner och gentemot regionen.  
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En regionalplan anses positivt men det krävs vid en sådan process att regionens alla 

kommuner kan delta inom arbetet och utifrån deltagandet kan dialoger och 

samarbete utvecklas. Vid ett samordnat arbete menar planeringsarkitekten att den 

regionala utvecklingsstrategin även skulle uppnå en annan innebörd där kommuner 

enklare kan förstå innehållet. Dock efterfrågas inte några regleringar kring 

samarbetet utan planeringsarkitekten ser främst att det förekommer en tydligare 

regionalstrategi som kommunen kan utgå ifrån vid planeringsarbetet. Om det 

förekommer en regionalplan menar planeringsarkitekten att det skulle skapa en ökad 

motivation kring uppdraget vid planeringsarbetet av Värnamos översiktsplan. Enligt 

planeringsarkitekten är det Region Jönköping läns uppgift och ansvar att skapa ett 

starkare samarbete inom regionen. Kommunerna kan inte samla regionen utan det 

beskrivs vara regionen som skall samordna kommunerna. Respondenten menar att 

ett starkare samarbete skulle påverka Värnamo kommuns enskilda framtid och dess 

utveckling. Eftersom Värnamo är en liten kommun anses samarbete kunna hjälpa 

kommunen att utifrån ett nationellt perspektiv synas mer och arbeta ihop med andra 

kommuner. Värnamo kommun (2002) diskuterar även att ett ökat regionalt samt 

överkommunalt samarbete kan utveckla enskilda kommuner där en 

befolkningsutveckling för hela kommunen samt regionen kan förväntas.  

Planeringsarkitekten menar att det finns ett generellt behov av en mer samordnad 

regional planering och lyfter fram tre exempel på olika behovsområden. Dessa 

behovsområden är kollektivtrafik, utbildning samt arbetsmarknad. Utifrån Värnamo 

kommuns perspektiv anses en regionplanering vara viktigt eftersom dess strategier 

ser till större geografiska sammanhang där kommunen kan arbeta utifrån ett bredare 

perspektiv. Värnamo kommun (2002) diskuterar att de överkommunala frågorna är 

viktiga inom kommunen och behov för samarbete finns bland annat inom 

infrastruktur och turism. Turism beskrivs inte fungera om kommuner enbart väljer 

att se till kommungränserna utan ett regionalt samarbete anses vara betydelsefullt 

för att utveckla en attraktiv region.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel beskrivs studiens diskussion där resultatet diskuteras gentemot den 

teoretiska bakgrunden. Det förekommer både likheter och olikheter mellan de valda 

aktörernas arbete kring samarbetet samtidigt som det finns en enhetlig uppfattning 

om ett behov av en mer samordnad regional planering. Kapitlet redogör även 

diskussionen mellan aktörerna om vem eller vilka som bär ansvaret för att ett 

samordnat utvecklingsarbete skall skapas. Svårigheterna mellan kopplingen 

diskuteras även och likaså olika behovsområden. Diskussionen avslutas med en 

metoddiskussion där studiens metod kritiskt granskas och diskuteras.  

6.1 Resultatdiskussion 

Det förekommer en tydlig uppfattning om att planer och strategier bör skapas 

utifrån olika perspektiv för att vägleda samhällsutveckling och för att skapa 

varierande mål inom olika planeringsnivåer. Hoch (2009) diskuterar att planer och 

strategier skapas för att vägleda samhällsutveckling där strategier bör utgå från olika 

perspektiv. Utifrån resultatet och den teoretiska bakgrunden skapas en uppfattning 

om att samarbetet mellan den kommunala och regionala nivån är betydelsefullt. 

Sektionssamordnaren på Region Örebro län menar att samarbetet är av betydelse för 

att uppnå både regionala och kommunala mål vilket även Hoch (2009) och Boverket 

(2014) poängterar. Dock saknas en konkret uppfattning vad som sker när 

kommuner och regioner uppnår gemensamma mål och det är heller inte något som 

diskuteras inom datainsamlingen. Det bedöms därför vara positivt att utveckla 

målbilder för att tydligt inneha en struktur kring vad kopplingen kan frambringa för 

respektive aktör.  

Respondenterna från Karlskoga och Värnamo kommun menar att samverkan mellan 

kommuner och den regionala nivån bidrar till att kunna bemöta svårigheter inom 

samhället som en liten befolkningsmängd för med sig. Liknande resonemang 

framkommer även från Hoch (2009) och Kärrholm (2009) som menar att planer och 

strategier utformas när aktörer stöter på problem. Det insamlade datat visar att de 

mindre kommunerna innehar ett starkare behov av regional samordning för att öka 

befolkningsantalet. De större kommunerna innehar istället en vilja till att utveckla 

den redan stora befolkningsmängden genom en regional samordning. Kan ett 

samarbete både gynna de små och stora kommunerna och därefter uppfylla 

respektive förväntningar? De mindre kommuner betonar att kopplingen skall lösa 

samhällsproblem medan de större kommuner prioriterar än mer tillväxt inom 

kommunen.  
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Utifrån resultatet finns en tydlig bild om att behov för samordning är relevant men 

samtidigt saknas både kunskap och kännedom om vad samarbetet konkret bidrar till. 

Samarbetet och kopplingen kan inte enbart fokusera på att kommuner skall inneha 

en regional koppling i översiktsplanen. Det krävs tydliga exempel kring hur 

samarbetet kan gynna enskilda kommuner med olika förutsättningar samtidigt som 

hela regionen även förväntas utvecklas. Antingen krävs det att kommuner och 

regioner gemensamt skapar visioner för hur samarbetet kan gynna aktörerna eller 

kunskap från statliga myndigheter kring vad samarbetet kan resultera i. Resultatet av 

intervjuerna bedöms skapa en uppfattning om att det är de mindre kommunerna 

som är i behov av en samordnad planering för att lösa olika samhällsproblem. Dock 

menar Boverket (2014) att det inom främst mindre kommuner saknas kännedom, 

kompetens och resurser om det regionala perspektivet. Bedömningen är att 

kännedom och vilja till samarbetet även saknas inom de större kommunerna 

samtidigt som de besitter starkare resurser för att delta i samarbetet. Om enbart de 

större kommunerna innehar resurser för att utveckla en koppling gentemot den 

regionala nivån bedöms dess utveckling blir än mer starkare i relation till de mindre 

kommunerna.  

Peterson (2013) diskuterar även att samhällsproblem som exempelvis urbanisering 

kräver ett lämpligt samarbete inom större geografiska områden för att kunna 

kraftsamla en gemensam bild av regionen. Både Kärrholm (2009) och Magnusson 

(2011) menar att ett samarbete krävs eftersom människor tenderar att pendla mer 

över kommungränserna. Kopplingen bedöms även utifrån datat kunna utveckla och 

stärka turism inom kommuner och regioner vilket intervjuerna och den teoretiska 

bakgrunden lyfter fram. En fungerande besöksnäring beskrivs enligt Hoch (2009) 

och Kärrholm (2009) ej fungera om inte en koppling förekommer mellan region och 

kommuner. Det handlar om att inneha tillgängliga kommunikationer med en 

fungerande infrastruktur inom en regional dimension för att skapa en utvecklande 

besöksnäring. Värdet av turismen resulterar också i betydelsen av attraktivitet inom 

kommuner och regioner och att samspelet därför är passande att utveckla. 

Tillväxtverket (2013) menar att ett gemensamt arbete skapar en bredare 

resultatspridning både på lokal och regional nivå. Kopplingen och ett samarbete ökar 

även förutsättningar för kommuner samt regioner att kunna hävda sig inom den 

globala utvecklingen och inom den internationella konkurrenskraften. 

Respondenterna från Region Jönköping län och Örebro kommun delar även ett 

liknande resonemang och menar att det är centralt att samarbeta med andra 

kommuner men också med regionen för att skapa en attraktiv regionen inom den 

nationella och internationella utvecklingen. 
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Boverket (2014) diskuterar vidare att ett samarbete och en starkare koppling även 

kan resultera i konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Dessa tre 

aspekter bedöms vara värdefulla att belysa för att skapa en konkret anblick av vad 

samordningen mellan aktörerna kan bidra till. Kärrholm (2009) och Sveriges 

kommuner och Landsting (2016) lyfter även fram att samordning och kopplingen 

mellan planer och kan bidra till konkurrenskraft inom den globala världen och 

därefter sysselsättning. Dock beskriver respondenten från Karlskoga kommun att 

det istället handlar om att kommuner inom samma region skall samarbete och inte 

konkurrera. Att kommuner inom samma region gemensamt kan hävda sig inom den 

globaliserade utvecklingen bedöms vara viktigt. En gemensam handlingskraft 

värderas vara starkare än att kommuner arbetar enskilt. Arbetsunderlaget och 

resultatspridningen innehar ett bredare perspektiv och kunskapsunderlag om fler 

kommuner arbetar ihop inom den globaliserade och konkurrenskraftiga 

utvecklingen. Det saknas utifrån intervjuerna tankar kring just en helhetssyn av 

samordningen och det blir än en gång tydligt att det finns svagheter inom 

kännedomen av samarbetet. Även från Region Örebro län och de två tillhörande 

kommunerna diskuteras ej något konkret resultat om vad egentligen samarbetet och 

dess dialog medfört.  

Det förekommer skillnader mellan resultatet av intervjuerna och det generella 

perspektivet kring vem eller vilka som besitter ansvaret för samarbetet och dess 

process. Respondenten från Örebro kommun menar att det är regionens ansvar att 

utveckla ett samarbete mellan de två perspektiven. Boverket (2016) beskriver 

istället att ansvaret för samarbetet och kopplingen infaller både kommuner och 

region. Enligt Boverket (2008) förekommer det svårigheter inom PBL eftersom det 

ej finns några bestämmelser som beskriver hur kommuner i översiktsplaner skall se 

till det regionala utvecklingsarbetet. Intervjupersonen från Värnamo kommun 

beskriver att kommuner ej kan samla regionen utan det är regionen som skall samla 

kommunerna. Samtidigt påträffas det även svagheter inom de valda kommunernas 

översiktsplaner där det regionala perspektivet är otillräckligt eller ej förekommande. 

Boverket (2016) poängterar att översiktsplaner innehar ett regionalt och 

mellankommunalt perspektiv men att beskrivningarna är otillräckliga och dåligt 

utvecklade. Det bedöms samtidigt vara problematiskt för kommuner kring hur de 

förväntas arbeta inom uppdraget eftersom PBL inte redogör bestämmelser. 

Samtidigt bör heller inte bestämmelser inom lagrum skapas om det inte upplevs 

nödvändigt, istället krävs vilja och engagemang från aktörerna om en koppling anses 

passande. Intervjupersonen från Jönköpings kommun beskriver bland annat att de ej 

har någon konkret uppfattning om hur de skall arbeta eller tolka uppdraget att 

koppla samman ÖP och regionala utvecklingsstrategier.  
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Om det inte finns ett konkret innehåll i översiktsplanerna angående det regionala 

perspektivet bedöms heller inte frågan vara prioriterad inom kommunerna. Det 

anses samtidigt vara positivt att exempelvis Värnamo och Jönköping kommun lyfter 

fram problematiken. Det krävs ansvar från kommunerna om hur de ska tolka 

uppdraget och förtydliga samarbetet inom översiktsplanerna. Samtidigt som det från 

den regionala nivån också behöver utvecklas mer konkret information kring varför 

samarbetet är viktigt och vad kopplingen kan resultera i.  

Resultatet av intervjuerna redovisar att det ej efterfrågas några riktlinjer kring hur 

kommuner skall arbeta för en starkare koppling mot den regionala nivån. Det anses 

problematiskt att kommuner ej efterfrågar några riktlinjer samtidigt som de heller 

inte innehar någon tydlig uppfattning kring hur de skall arbeta mot den regionala 

nivån. Om kommuner finner samarbetet som passande men saknar kunskap om 

processen bedöms det nödvändigt att utveckla erfarenhet exempelvis från riktlinjer. 

Samtidigt menar även Kärrholm (2011) att många kommuner efterfrågar en 

tydligare kännedom kring hur de skall arbete gentemot den regionala nivån i 

översiktsplanerna. Kommuner och regioner innehar olika möjligheter och 

förutsättningar men om kommuner och regioner finner ett behov av samarbete 

krävs det att aktörerna arbetar efter liknande behov och budskap för att uppnå 

enhetliga strategier.  

Vidare diskuterar Magnusson (2011) att kommuner innehar en starkare ställning i 

relation till det regionaltutvecklingsarbete där anledning beskrivs vara den långa 

historien av kommunernas planmonopol. Inom flera av Boverkets rapporter 

poängterades kommunernas planmonopol vilket även individerna från regionerna 

och kommunerna diskuterar. Respondenten från Region Örebro län beskriver bland 

annat att det regionala utvecklingsarbetet ej kan styra det kommunala 

planeringsarbetet eftersom det i slutändan är kommunerna som befattar 

inriktningar. Liknande resonemang finns även från bland annat intervjupersonen från 

Jönköping kommun som beskriver att regionen ej kan ställa krav på hur kommuner 

skall verka eller agera. Samtidigt handlar det inte om att regioner skall bestämma 

hur kommuner skall utvecklas eller bedrivas och tanken anses heller inte vara att 

regionen skall ta över det kommunala planmonopolet. Det handlar istället om att 

samarbetet kan resultera i ett gemensamt planeringsunderlag för kommuner. 

Intervjupersonen från Karlskoga kommun beskriver just att samarbetet bland annat 

kan skapa ökad förståelse för regionen och dess möjligheter samtidigt som samspel 

kan utveckla en gemensam bild för kommuner att förhålla sig till.  
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Ett liknande arbete och resonemang kan urskiljas utifrån resultatet där respektive 

region arbetar med strukturbilder. Boverket (2014) påpekar bland annat värdet av 

att utveckla ett geografiskt perspektiv för att skapa starkare koppling gentemot 

kommunernas fysiska och strategiska arbete. Intervjuerna med kommunerna påvisar 

även att ett behov och önskemål finns kring att RUSen och andra dokument skall 

inneha en mer geografisk koppling. Även Boverket (2014) beskriver att den 

regionala nivån innehar en svag och liten roll inom fysisk planläggning och att 

förhållandet gentemot den kommunala nivån därför blir svag. Att Region Örebro 

län och Region Jönköping län innehar ett pågående arbete med strukturbilder anses 

positivt. Utifrån regionernas pågående arbete bedöms en vilja förekomma till skapa 

en koppling gentemot den fysiska kommunala nivån. Samhällsplaneraren på Region 

Jönköping län beskriver att tanken med strukturbilder är att främja och utveckla ett 

samarbete mellan kommuner och gentemot regionen. Respondenten från Region 

Örebro län diskuterar att målet med strukturbilderna är att skapa en koppling 

mellan den kommunala och regionala nivån inom en mer fysisk dimension.  

Intervjupersonen från Region Jönköping län lyfter fram svårigheter inom det 

regionala uppdraget där det förekommer en otydlig uppfattning kring vad regionens 

roll inom samhällsplanering är. Datamaterialet bedöms även klargöra att synen på 

regionen och dess arbete är svårtolkade. Respondenten från Jönköping kommun 

innehar ingen kännedom om regionens arbete kring utvecklingen av en mer 

geografisk dimension. Det anses därför problematiskt att kommuner ej besitter 

insikt om regionens arbete och därför blir också ett samarbete svårt att utveckla. 

Innebörden av regionens arbete uppfattas vara svårtolkad och det bedöms därför 

vara viktigt att även regioner utvecklar en konkret kunskap och kännedom om det 

regionala utvecklingsarbetet för att det skall gynna både regionen och enskilda 

kommuner. En gemensam regional planering kan enligt Kärrholm (2009) och 

Bromley (2011) inneha stor betydelse för tillväxtarbetet där exempelvis 

utbildningsmöjligheter och sysselsättning kan utvecklas. Samtidigt förklarar 

Magnusson (2011) att kommuner inte stödjer eller deltar i processen att koppla 

samman planer och att arbetet från den regionala nivån därför blir komplicerad. 

För att ett samarbete skall utvecklas mellan kommuner och gentemot den regionala 

nivån innehar respektive intervju samt det generella materialet en enhetlig riktning. 

De metoder och redskap som anses passande för ett lämpligt samarbete kan tydligt 

påvisas. Mötesplatser och dialog är främst de aspekter som bedöms avgörande för att 

ett samarbete och en koppling skall utvecklas. Generellt inom Boverkets rapporter 

förekommer dialog som metod för att underlätta ett lämpligt samarbete mellan 

aktörerna.  
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Tillväxtanalys (2013) redovisade ett exempel från Norge där en aktiv dialog och 

inflytande från kommunerna förekommer gentemot den regionala nivån. Galland 

(2012) redogör även ett exempel från Danmark där ett kontaktråd upprättats för att 

främja kommunala intressen på regional nivå. Respektive intervjuperson påpekade 

även dialog och mötesplatser som metoder för att skapa ett lämpligt samarbete 

mellan aktörerna. Men är dialog en tydlig metod för att ett samarbete skall kunna 

utvecklas och vara passande för respektive kommun och region? Dialog anses vara en 

förutsättning för att ett samarbete och en koppling skall kunna utvecklas. Eftersom 

datainsamlingen redovisar dialog som en grundläggande aspekt inom samarbetet 

anses det problematiskt att det ändå inte beskrivs tydligare metoder för samarbetet. 

Det anses också problematiskt att det ej förekommer diskussioner kring vad dialoger 

skall resultera i. Förväntas kommuner uppnå ett starkare befolkningsantal genom 

dialoger eller en ökad besöksnäring genom samtal? Det bör därför också vara 

centralt att kommuner gemensamt och med regionala tjänstepersoner skapar 

metoder som genererar i praktiska resultat och handlingskraft. Att föra dialog kring 

hur bostadsbristen ska lösas är en självklar startpunkt för problematiken men det 

krävs ändå konkreta strategier eller delmål för hur de skall uppnås. Att 

datainsamlingen ej lyfter fram fler konkreta metoder än dialog och mötesplatser 

anses poängtera behovet av ytterligare kunskap inom ämnet.  

Det förekommer en tydlig vision om att ett samarbete är passande men vad innehar 

kommuner och regioner för mål med samarbetet? Det anses därför lämpligt att 

kommuner och regioner utvecklar en struktur för arbetet. Inom datamaterialet 

saknas tydliga strategier för vad samarbetet skall kunna generera i. Skapar enbart 

dialog och samtal arbete som resulterar i handlingskraft där aktörerna uppnår 

gemensamma strategier och beslut? Det saknas enligt Boverket (2016), Galland 

(2012) och Magnusson (2011) forskning som påvisar hur ett positivt samarbete skall 

gå till och vilka metoder som anses lämpliga för samarbete. 

Stimson, Roberts och Stough (2006) diskuterar SWOT-analys som ett värdefullt 

verktyg inom regional planering som skapar ett övergripande samband inom 

regionen. En SWOT-analys bedöms även passande vid utvecklandet av ett samarbete 

mellan aktörerna där regionens styrkor och svagheter samt möjligheter och hot kan 

diskuteras. Inom en SWOT-analys är dialog en förutsättning vilket bedöms 

grundläggande utifrån studiens datainsamling. Genom analysen skapas en tydlig 

struktur och arbetsprocess där konkreta strategier för regionen och kommuner kan 

utvecklas. Kommuner och region kan gemensamt påverka styrkor och svagheter 

samtidigt som de kan utveckla strategier för framtida möjligheter och hot. En 

SWOT-analys är ett exempel på en mer konkret metod för att utveckla en koppling 

där analysarbetet resulterar i tydliga strategier för hela regionen och dess 

kommuner. 
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Både Örebro samt Karlskoga kommun och Region Örebro län finner det pågående 

samarbetet som positivt. Vardera aktör beskriver därefter att det just är 

dialogtillfällen och möten som skapar samspel eftersom möjlighet till diskussioner 

och idéer ges. Det befintliga dialogforumet ArenaRÖP som förekommer inom 

Region Örebro län bedöms skapa ett samarbete inom regionen. Dock, diskuteras 

inte några konkreta resultat av dialogerna vilket anses vara problematiskt. Vardera 

aktör bör ha kännedom om vad samarbetet resulterar i för att de skall finna 

samordningen som betydelsefullt.   

Inom Region Jönköpings län och mellan Jönköping samt Värnamo kommun 

förekommer ej något aktivt samarbete mellan aktörerna. Dock ställer sig respektive 

intervjupersonerna positiv till ett starkare samarbete genom dialog, förståelse och 

samverkan. I det uppstartande arbetet av strukturbilder värdesätter 

intervjupersonen från Region Jönköpings län dialog mellan kommuner och 

gentemot regionen för att skapa en uppfattning om arbetsinnehållet samt dess 

process. För att aktörerna ska kunna utveckla ett samarbete genom dialog och 

förståelse är det nödvändigt att de finner konkret kunskap om metodarbetet. 

Samtidigt upplevs också viljan till samverkan vara centralt för att ens utveckla ett 

dialogform som är passande för respektive aktör. Ett andra alternativ är att 

aktörerna gemensamt anlitar konsulter eller personer med kännedom inom ämnet 

för att skapa kunskap och erfarenhet om hur dialogtillfällen kan generera i resultat 

och handlingskraft.  

Den enhetliga diskussionen kring att dialogtillfällen krävs för ett ökat samarbete 

bedöms främst handla om att samverkan skall ske inom de administrativa gränserna. 

Westholm (2008) diskuterar att det blir allt viktigare att se till de funktionella 

regionerna som bland annat präglas av människors aktivitet. Datainsamlingen 

värdesätter främst samarbetet inom de administrativa gränserna men är det 

tillräckligt för att kunna möta samhällets utmaningar och människor beteende, val 

och rörelse? Sektionssamordnaren från Region Örebro diskuterar bland annat att det 

finns behov av samordning eftersom kommungränserna inte fungerar i verkligheten. 

Därför handlar det om att se till människors beteende vid skapandet av 

utvecklingsstrategier eftersom människor främst lever inom den funktionella 

regionen.   
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Även om en mer utvecklad dialog skapas och en mer geografisk och fysisk bild av 

regionen utvecklas förekommer ändå resonemang om svårigheter med att koppla 

samman kommunernas ÖP och regionernas RUS. Boverket (2014) lyfter fram ett 

problem med samarbetet vilket beskrivs vara att kommunala översiktsplaner och 

den regionala utvecklingsstrategin ej överensstämmer tidsmässigt. Denna 

bedömning förekommer även från kommunerna inom studien där respondenten från 

Jönköping kommun beskriver att det kan förekomma svårigheter kring samarbetet 

om kommunerna samt regionen inte är vid samma fas vid samma tillfälle inom olika 

planeringsområden. Det förekommer inte några tankar kring hur dokument skall 

kunna synkronisera mer för att kopplingen skall kunna bli passande. För att 

samarbetet skall resultera i handlingskraft och inte enbart dialog mellan aktörerna 

bedöms tiden och samordningen mellan dokumenten vara av betydelse. Krävs 

exempelvis bestämmelser inom PBL som redogör att översiktsplaner och 

strukturbilder skall aktualiseras inom liknande tidsperioder? Intervjupersonen från 

Örebro kommun beskriver att kommunen idag arbetar fram en ny översiktsplan 

men att regionens arbete med strukturbilder och en ny RUS har kommit efter. När 

översiktsplanen och regionens strukturbilder inte synkroniserar bedöms dialog ej 

vara tillräckligt för att kunna skapa ett samarbete som genererar i handlingskraft. 

Problematiken inom samarbetet förekommer ännu en gång och svårigheterna 

bedöms främst bero på svagt engagemang och liten kunskap.  

Avslutningsvis, bedömas intervjuerna samt studiens material och teoretiska 

bakgrund poängtera att ett behov av ett samarbete förekommer. Både utifrån ett 

generellt perspektiv men också inom olika behovsområden. Det anses viktigt att 

poängtera svagheten kring kopplingen och samarbetet men det bedöms även centralt 

att lyfta fram att kommuner och regioner innehar ett aktivt och pågående samarbete 

som upplevs positivt. Utifrån datainsamling kan också tolkningar göras att 

kommuner ändå ser det egna kommunala arbetet som tillräckligt där de utifrån egen 

handlingskraft utvecklar kommunen och dess framtid. Om regioner och kommuner 

finner ett behov av starkare samordning bör aktörerna utveckla kunskap, erfarenhet 

och engagemang för arbetet. Det krävs en kännedom om hur samordningen skall gå 

till och vad kopplingen generar i vilket också Galland (2009) och Magnusson (2011) 

poängterar.  
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6.2 Metoddiskussion  

Valet av intervjupersoner anses resultera i ett starkt underlag där intervjupersonerna 

innehar en passande befattning och kunskap gentemot studiens syfte och 

frågeställningar. Samtidigt anses det även viktigt att poängtera valet av att 

sammanfatta varje enskild intervju och att personerna därefter fick ta del av 

svarstolkningarna och komma med kompletteringar, synpunkter samt att de 

godkände varje intervju och dess svar. Detta resulterade i att bearbetningen av 

intervjuerna uppnådde hög kvalité och gentemot individerna skapades en 

professionell relation. Vid utförandet av intervjuerna gjordes anteckningar för hand 

vilket fungerade bra dock krävdes stor uppmärksamhet och noggrannhet. Det 

bedöms dock relevant att spela in intervjuerna för att lättare kunna tolka 

respondenternas beskrivningar. Samtidigt anses inspelning av intervjuer skapa ett 

större arbete eftersom det krävs transkribering av material.  

Efter att ha genomfört de semistrukturerade intervjuerna och därefter skapat en 

uppfattning om liknande teman och åsikter inom intervjuerna anses det för framtida 

studier förekomma utvecklingsmöjligheter inom metoden. Eftersom majoriteten av 

intervjupersonerna och även de granskade dokumenten poängterade att dialogen 

mellan aktörerna är en avgörande metod för att utveckla ett samarbete anses därför 

en fokusgrupp vara av betydelse. En fokusgrupp kan användas som komplement till 

intervjuerna för att skapa en dialog kring de viktigaste huvudfrågorna och därefter 

utvecklas en större diskussion mellan aktörerna. Justen och Meyer (2011) beskriver 

att en fokusgrupp främst handlar om dialog och delaktighet samt att metoden är 

relativt enkel att sammanställa och utföra om individen som utför metoden innehar 

kunskap och engagemang i ämnet som skall diskuteras. 

Fler personer skulle även kunna involveras i fokusgruppen för att uppnå en mer 

bredd av individer och därefter mer variation inom dialogen kring studiens syfte och 

problemställningar. Antalet utvalda regioner, kommuner och intervjupersoner 

bidrar även till ett varierat datamaterial. Dock skulle ett utökat antal kommuner och 

därefter intervjupersoner kunna resultera i ett bredare och mer generellt resultat 

men samtidigt anses valet vara tillräckligt och trovärdigt för studien och dess 

tidsperiod. I efterhand vore det relevant att involvera andra aktörer i studiens som 

exempelvis Region Skåne eftersom regionen är känd för ett star och utvecklat 

regionalt samarbete. Om andra aktörer hade utsetts skulle förmodligen studiens 

datainsamling kunna se annorlunda ut. Dock anses ändå Region Örebro län och 

Region Jönköping län samt de valda kommunerna generera i ett passande resultat för 

studien.  
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Det betraktas passande att majoriteten av kommunernas ÖP är relativt äldre och att 

denna studie där igenom kan vara ett hjälpande dokument för det fortsatta 

planeringsarbetet. Likaså bedöms det även positivt att det även förekom ett 

pågående översiktsplaneringsarbete inom kommuner. Att både Region Jönköping 

län och Region Örebro län innehar ett arbete kring strukturbilder anses starkt för 

metoden där även denna studie kan resultera i ett hjälpande dokument för arbetet.  

Eftersom intervjuerna och de valda aktörerna tilldelades ett centralt utrymme inom 

studien fokuserade metodarbetet mindre på det generella perspektivet. Dock 

bedöms även det noggranna metodarbetet kring intervjuerna stärka metoden och 

bidra till ett trovärdigt arbete. Respektive regions RUS och vardera kommunens ÖP 

anses ej inneha ett lika starkt innehåll kring urvalsfrågan som förväntat. Därför 

uppnåddes större information och datamaterial från intervjuerna till skillnad från 

aktörernas planeringsdokument. I efterhand anses det även kunna varit relevant att 

inneha exempelvis intervjuer med personer från Boverket som innehar kunskap om 

samarbete mellan regional utvecklingsstrategi och kommunal planering. Inom 

metoden utgår det generella perspektiv från Boverket, Sveriges Kommuner och 

Landsting samt vetenskaplig forskning. Intervjuerna har tilldelats ett mer utvecklat 

arbete och bearbetning jämfört med materialet inom studien. Dock fastställs 

uppfattningen att ett starkt generellt resultat åstadkommits där de valda materialen 

innehåller ett trovärdigt och passande resultat gentemot studiens syfte och 

problemställningar. Variationen bidrog till en mer generell studie med ett 

mångsidigt resultat. 
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7 Slutsats och framtida studier 

I detta stycke presenteras studiens slutsats samt förslag till problemställningar för 

framtida studier. Stycket inleds med studiens slutats som är anknyts till arbetets 

syfte och frågeställningar. Slutligen diskuteras förslag till framtida studier.  

Slutsats  

Studiens syfte och dess frågeställningar har besvarats där studiens innehåll tydligt 

resulterar i att det förekommer ett behov av en mer samordnad regional planering 

där den främsta metoden för att utveckla koppling anses vara dialog och 

mötesplatser. Dock bedöms dialog som metod inte resultera i konkret 

handlingskraft utan det krävs tydligare kunskap och struktur kring hur samarbetet 

skall gynna respektive aktör. Studien visar att Region Örebro län och Region 

Jönköping län innehar ett pågående arbete av strukturbilder för regionen där målet 

är att kunna utveckla en starkare koppling gentemot den kommunala nivån.  

Förordningen (2007:713) anses ha skapat en medvetenhet om ett samarbete mellan 

kommuner och regioner.  Det saknas erfarenhet och kännedom om vad samarbetet 

konkret kan resultera till. Utifrån datainsamling kan också tolkningar göras att 

kommuner ser det egna kommunala planeringsarbetet som tillräckligt där de utifrån 

egen handlingskraft utvecklar kommunen och dess framtid. Samarbetet bedöms 

främst vara betydelsefullt inom olika behovsområden exempelvis turism. Därför 

behöver aktörerna gemensamt granska förutsättningar och möjligheter inom 

samarbetet. Dock upplevs kunskapen kring samarbete saknas inom kommuner och 

regioner och därför förekommer svårigheter inom agerandet. Samordning bedöms 

vara av betydelse inom olika behovsområden men det krävs att kommuner finner ett 

samarbete som passande och att respektive aktörs förutsättningar och förväntningar 

förtydligas.  

Framtida studier  

Datainsamlingen visar att svårigheter kring samarbetet kan förekomma om 

kommuner och region inte är i samma fas vid samma tillfälle inom olika 

planeringsområden. Därför anses det intressant att i framtida studier undersöka hur 

planeringsdokument skall kunna samspela mer tidsmässigt. Det bedöms även vara 

relevant att undersöka konkreta exempel kring vad ett samarbete faktiskt kan 

resultera i och vad ett icke aktivt samarbete leder till.  
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Datainsamlingen visar att det blir allt viktigare att se till de funktionella regionerna 

som bland annat präglas av människors aktivitet. Därför förekommer det även 

utrymme att för framtida studier undersöka om samarbetet inom de administrativa 

gränserna är trillräckligt för  att möta samhällets utmaningar och människor 

beteende, val och rörelse. Dessa förslag medför utrymme för framtida studier som 

betraktas vara betydelsefullt inom ämnet.  
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A1 

Bilaga 1  

Respondenterna, dess befattning och datumet för intervjuerna reodivisas.  

  



 

 

Bilaga 2  

Frågorna inom intervjuerna för kommun och region reodivas nedan.  

För Region Örebro och Region Jönköping arbetades följande frågor fram: 

 Inom förordningen 2007:713 beskrivs det att Det regionala tillväxtarbetet ska 

samordnas med kommunernas översiktsplanering. Hur har Region 

Örebro/Jönköping valt att tolkat uppdraget och vad är målet med samarbete?  

 Vilka kommuner inom Region Örebro/Jönköping deltar inom samarbetet?  

 Hur har relationen och arbetsprocessen gentemot kommunerna sett ut?  

 Vad har den kommunala planeringen för ansvar för att en koppling och ett 

samarbete skall kunna skapas?   

 Vilka metoder har Region Örebro/Jönköping arbetat med för att skapa ett 

gemensamt utvecklingsarbete och hur har arbetsprocessen sett ut? 

 Hur har arbetsprocessen och metoderna fungerat?  

 Vilka svårigheter har ni funnit kring arbetet med att stärka kopplingen mellan den 

regionala utvecklingsstrategin och kommunala översiktsplaner?  

 Hur kan arbetsprocessen och metoderna utvecklas för att skapa ett starkare 

samarbete?  

 Vilka riktlinjer eller regleringar har Ni följt inom arbetsprocessen? 

 Har Ni efterfrågat någon typ av ramverk, riktlinjer eller regleringar kring hur 

arbetet kan gå till? 

 Inom vilka områden finns det ett behov av en mer samordnad regional planering? 

 

För Örebro- och Karlskoga kommun samt Jönköping- och Värnamo kommun arbetades 

följande frågor fram:  

 Inom förordningen 2007:713 beskrivs det att Det regionala tillväxtarbetet ska 

samordnas med kommunernas översiktsplanering. Hur har kommunen valt att 

tolkat uppdraget och vad är målet med samarbete?  

 Hur uppfattas kommuns delaktighet inom det regionala samarbetet? 

 Hur bör arbetet och relationen gentemot andra kommuner och gentemot regionen 

se ut? 



 

 

 Utifrån det kommunala perspektivet, vilka metoder och vilken arbetsprocess kan 

vara betydelsefulla för att skapa en starkare koppling mellan den regionala nivån 

och kommunala? 

 Efterfrågar Ni någon typ av ramverk, riktlinjer eller regleringar kring hur 

kommunen kan arbete inom uppdraget? Varför? Varför inte?  

 Vilket ansvar har regionen för att kopplingen och samarbete skall kunna skapas?  

 Hur kan samarbetet påverka den kommunala översiktsplaneringen och 

kommunens enskilda framtid och dess utveckling? 

 Har regionens arbete påverkat kommunens planeringsprocess och kommunens 

utveckling? 

 Inom vilka områden finns det ett behov av en mer samordnad regional planering? 

 


