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Abstract 
 
 
Eklund, Hillevi (2011) 
Ofarliga aktörer med osynlig makt – Regionplaneringens kommunikativa genomförande via 
sociala nätverk [Participants with invisible power – The regional planning´s communicative 
implementation through social networks]  
 
Samhällsplanering, Avancerad nivå 
Masteruppsats för masterexamen i samhällsplanering, 30 hp  
Handledare: Peter Schmitt 
Språk: Svenska 
 
 
I samband med att de två senaste regionala utvecklingsplanerna upprättats har 
regionplaneringen i Stockholms län kommit att utvecklas till att fokusera mer på dialog och 
process via sociala nätverk. Syftet med denna uppsats är att undersöka varför denna 
utveckling kommit till stånd och hur den sett ut samt analysera hur regionplaneringen bedrivs 
genom dessa sociala nätverk. Det empiriska materialet har bestått av intervjuer med 
representanter från olika samverkansprocesser som bedrivs eller har bedrivits inom det 
fallstudieområde jag valt; Stockholmsregionens gröna kilar. Den teoretiska utgångspunkten 
har varit territorial governance samt kommunikativ och kollaborativ planering. Slutsatserna är 
att regionplaneringens frånvaro av lagstiftad genomförandemakt ger dem en annan makt över 
den regionala utvecklingen i form av tillgång till governancenätverk. Regionplaneringens 
planer och idéer kan institutionaliseras och bli verklighet genom de sociala relationer som 
byggs i nätverken. I dessa nätverksprocesser spelar även icke-offentliga aktörer en viktig roll.  
 
Nyckelord: Regionplanering, kommunikativ planering, kollaborativ planering, territorial 
governance, sociala nätverk, gröna kilar.  
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1. Inledning 
 
Min första dag som praktikant på Regionplanekontoret i Stockholms läns landsting blev jag 
inkastad i en heldag på temat hur den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
RUFS 2010, skulle genomföras. Regionplanekontoret kallade processen med framställande 
och genomförande av den regionala utvecklingsplanen för en dialogprocess. Ett av de 
moment som för mig var iögonfallande under dagen var när planerarna fick lista de aktörer 
som skulle kunna vara aktuella att föra en genomförandedialog med. Listorna blev otroligt 
långa och vissa aktörer var ständigt återkommande. Några aktörer valdes ut som wild cards, 
kanske en intresseorganisation eller någon annan mer okonventionell aktör som kunde tänkas 
ha påverkan på den regionala utvecklingen.  
 
Denna dag satte sedan ton för resten av min tid på kontoret. Många av de frågor som snurrade 
i mitt huvud, både under praktiken och under den kortare anställning jag fick efteråt, kretsade 
kring detta genomförande och själva regionplaneringen. Hur kan en offentlig aktör utan 
lagstiftad genomförandemakt påverka utvecklingen i regionen? Det enda planerarna på 
kontoret verkade syssla med var att gå på möten, hela tiden, minst två om dagen, kanske till 
och med fler. När hade folk egentligen tid att jobba? Min handledare hade förklarat att 
Regionplanekontoret är en nätverksorganisation. Det tog dock ett tag innan jag fullt ut förstod 
vad detta begrepp egentligen hade för innebörd. Kanske är det först i och med denna uppsats 
som innebörden av nätverkandet blivit klart. Under min tid på Regionplanekontoret 
genomförde jag en studie som kretsade kring samverkansprocesser och nätverk. Nu i 
efterhand förstår jag mer av dess innehåll än jag gjorde när jag skrev den under min tid som 
anställd. Det är en komplex typ av kommunikativ planering som pågår i Stockholmsregionen 
och det är den som jag har valt att undersöka närmare i min uppsats.  
 

1.1 Problemformulering och syfte 
Vår omvärld förändras hela tiden och i och med att vi lever i en globaliserad ekonomi 
påverkas vi i Sverige och i Stockholmsregionen av vad som händer runt omkring, både i 
Europa och världen. Dessa stora omvandlingar påverkar hela vårt samhälle, även planeringen 
av det. I Sverige sker den fysiska planeringen av markanvändningen i första hand på 
kommunal nivå i och med att kommunerna innehar ett lagstiftat planmonopol över sitt 
territorium. Vidare har statliga myndigheter tillsyn över verksamheter samt möjlighet att 
planera och komma med allmänna råd och rekommendationer. Utöver dessa 
planeringsinstanser finns det planering på regional nivå. I Sverige är denna planering, där den 
finns, uppdelad efter län eller regioner. I Stockholms län ligger det samlade ansvaret för 
planeringen av den regionala utvecklingen på landstingsorganisationen Regionplanekontoret. 
Regionplanekontoret har ingen direkt motsvarighet i någon annan svensk region utan är unikt 
i sin administrativa organisation. Det som är utmärkande för regionplaneringen, vilket också 
kommer vara fokus i denna uppsats, är frånvaron av lagstiftat genomförande.  
 
I Stockholm har det bedrivits regionplanering i nästan 60 år. Under denna tid har 
regionplaneringen kommit att förändras i takt med att omvärlden har utvecklats. När de två 
senaste regionala utvecklingsplanerna har tagits fram har Regionplanekontoret valt att arbeta 
mer kommunikativt i dialogprocesser med många olika aktörer i regionen, inte bara 
offentliga. Jag är intresserad av att veta varför kontoret har kommit att arbeta på detta sätt och 
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hur det fungerar. Därför har jag valt att i denna uppsats studera de sociala nätverksprocesser 
som har fokus kring gröna kilar, det vill säga Stockholmsregionens regionala grönstruktur. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka varför och hur regionplaneringen i Stockholms län 
utvecklats i en mer kommunikativ riktning, samt att med fokus främst på interaktionen mellan 
Regionplanekontoret och icke-offentliga aktörer försöka förstå de kommunikativa 
nätverksprocesser vilka, som arbetsform, präglar regionplaneringens genomförande i 
Stockholmsregionen.   
 

1.1.1 Frågeställningar 
För att belysa syftet har jag valt att formulera fyra frågeställningar som jag ämnar besvara i 
uppsatsen. 
 
1) Hur och varför har regionplaneringen och dess genomförande i Stockholm utvecklats till 
att bli mer processinriktad och kommunikativ? 
 
2) Vilka roller antar Regionplanekontoret, konsulterna och intresseorganisationerna inom 
nätverksprocesserna? 
 
3) Hur ser kommunikationen och dialogen i nätverken ut och vilken roll spelar den? 
 
4) Hur verkar regionplaneringens styrmedel; kunskapsförmedling, för genomförandet av 
regionplaneringen via nätverksprocesserna? 
 

1.2 Disposition 
Närmast i kapitel två följer en bakgrund som beskriver regionplaneringen i Stockholm och de 
aktörer som är med och driver och planerar regionens utveckling. I kapitel tre redogörs för de 
teoretiska utgångspunkter jag har utgått från i analysen av mitt empiriska material. Kapitel 
fyra fokuserar på uppsatsens metodologiska upplägg och i det femte kapitlet återfinns 
analysen av mitt empiriska material. Slutligen sammanfattar jag mina slutsatser i kapitel sex. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Regional utveckling i Stockholm 
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen går det att läsa att ”Den viktigaste 
faktorn för utvecklingen på lång sikt är Sveriges och Stockholmsregionens anpassning till 
globaliseringen.”1 Med globalisering syftas till att vi lever i en global ekonomi och att denna 
även tar sig uttryck på regional och lokal nivå. Som citatet påpekar ligger utmaningen för 
regionen i att kunna anpassas efter rådande förutsättningar för att kunna vara en del av denna 
globala ekonomi i sin fortsatta utveckling.  
 
Stockholm är en växande region, både befolkningsmässigt och funktionellt. Att Stockholm 
som funktionell region har vuxit beror bland annat på förbättrade kommunikationer. Bra 
kommunikationer underlättar pendling och på så sätt vidgas det geografiska område inom 
vilket invånarna kan tänkas pendla till och från sina hem och arbeten. Detta innebär att 
Stockholms arbetsmarknadsregion numer sträcker sig bortom det egna länet till stora delar av 
Uppsala län och delar av Södermanlands län. Att människor i så pass stor utsträckning 
pendlar till Stockholm beror på att det där finns en stor och diversifierad arbetsmarknad.2 Det 
finns dessutom en påvisbar koppling mellan regionstorlek och fortsatt stark utveckling; större 
funktionella regioner genererar överlag mer tillväxt än mindre regioner3. Som positiva 
effekter av regionförstoringen i Stockholm lyfter den regionala utvecklingsplanen fram 
ekonomisk utveckling och ökad valfrihet, något som planen stödjer i sina mål. De negativa 
konsekvenserna av regionförstoringen är bland annat miljöproblem och ojämlikhet.4  

2.2 Regionplanering i Stockholmsregionen 
Att planera för regional utveckling går i stort ut på att lyfta och stödja regionförstoringens 
positiva effekter samt stävja och kontrollera de negativa. Denna planering får enligt plan- och 
bygglagen ske via ett regionplaneorgan. Ett sådant organ upprättas av regeringen för att 
samordna frågor som gäller fysisk planering mellan kommuner. Regionplaneorganet har då 
hand om denna samordnande verksamhet – alltså det som kallas regionplanering. Oftast rör 
det sig om kommunförbund som kan få denna roll men för Stockholms län finns särskilda 
bestämmelser.5 Regionplaneorganet får upprätta regionplaner vilka ska fungera vägledande 
för översikts- och detaljplanering i regionen, men skapandet av regionplan är inget tvång. 
Regionplaner antas av beslutande politisk församling för regionplaneorganet och på så sätt 
vinner planen laga kraft.6 Planens innehåll är däremot inte lagligt bindande.  
 
Ansvaret för regionplaneringen i Stockholms län ligger på landstinget och har så gjort sedan 
1971. Regionplanering har dock bedrivits i Stockholmsregionen sedan ca 60 år tillbaka.7 Inom 
Stockholms läns landsting ligger ansvaret för regionplaneringen på Regionplanekontoret. 
Tidigare har Regionplanekontoret varit en förvaltning under Regionplanenämnden men sedan 

                                                
1 Regionplanekontoret (2010) s. 37 
2 Regionplanekontoret (2010) s. 35 
3 Tillväxtverket (2011) (internetkälla) 
4 Regionplanekontoret (2010) s. 7, 9, 35 
5 Plan- och bygglagen (1987:10) 7 kap 1 § 
6 Plan- och bygglagen (1987:10) 7 kap 4 § 6 § 
7 Ahlberg och Johnson (2006) s. 81, 92 
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årsskiftet 2010-2011 ingår kontoret i funktionsområdet SLL Tillväxt, miljö och 
regionplanering och lyder under landstingsstyrelsen. Kontoret har bytt namn och skepnad i 
flera omgångar men kommer i denna uppsats att refereras till som Regionplanekontoret då det 
blir lättare för läsaren. 
 
Som nämnts behöver regionplaneorgan enligt lag inte upprätta regionplaner för att bedriva 
regionplanering men i Stockholmregionen har Regionplanekontoret i sina olika skepnader valt 
att arbeta med planer. Detta har resulterat i att det sedan 1950-talet antagits sex regionplaner i 
Stockholm.8 I regionplaneringens barndom var de viktigaste skälen för gemensam 
planläggning att kunna samordna fysiska element som bebyggelse och trafik.9 Idag är dessa 
fysiska aspekter fortfarande viktiga, men regionplaneringen i Stockholm har utvecklats till att 
även hantera bland annat sociala frågor, utbildning och näringslivsfrågor.10 Det finns för- och 
nackdelar med att arbeta med en plan inom regionplaneringen. Risken finns att 
regionplaneorganet inte bedriver någon aktiv utåtriktad regionplanering utan lägger allt fokus 
på att skapa en plan var tionde år och att genomförandet av planen hamnar i skymundan eller 
glöms bort. De positiva aspekterna med att upprätta och arbeta med en plan är å andra sidan 
att kunna visa upp en helhetsbild av den verklighet som ska skapas och att enskilda 
dellösningar inte kan fokusera regionplaneringen på samma sätt som en gemensam plan. I 
Stockholmsregionen verkar planerare och politiker på senare tid vara eniga om att en 
gemensam plan kan engagera regionens aktörer och att regionplaneringen således blir bättre 
med regionplan.11 Den senaste regionplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) antogs av 
landstingsfullmäktige i Stockholm 2010 och det är denna som regionplaneringen i 
Stockholmsregionen nu utgår från.12 Där finns den samlade helhetsbilden av hur regionen bör 
se ut i framtiden samt vilka medel som krävs för att nå dit. 

2.3 Regionplanens genomförande 
När ambitionerna om framtiden väl finns i en plan gäller det också att dessa ambitioner kan 
göras till verklighet. Det krävs aktivt deltagande och genomförande för att planen ska bli 
någonting mer än en dröm om hur det skulle kunna vara. Som C.F Ahlberg, 
Regionplanedirektör från 1952-197713, uttrycker det i boken Stockholm blir Regionstad; 
”Utan efterlevnad är den ingen plan”14. För att planen ska kunna genomföras krävs först och 
främst att de aktörer som ska verkställa planen känner att den är relevant och till fördel för de 
själva och deras verksamheter. Vidare krävs styrmedel för att styra genomförandet. 
Sammanlagt äger de verkställande aktörerna alla styrmedel som kan tänkas behövas för ett 
genomförande; legislativa, ekonomiska samt information och kunskap. Det intressanta är att 
Regionplanekontoret, som ska leda de verkställande aktörerna att genomföra planen, har 
begränsad tillgång till de olika styrmedlen. I RUFS 2010 anges fyra arbetssätt som 
Regionplanekontoret tillämpar för att underlätta genomförandet. Dels tar de fram kunskaps- 
och planeringsunderlag som kan underlätta genomförandet och dels erbjuder de mötesplatser 
för kunskapsutbyte och dialog om villkoren för genomförandet. Vidare erbjuds 

                                                
8 Ahlberg och Johnson (2006) s. 80 
9 Ahlberg och Johnson (2006) s. 62 
10 Regionplanekontoret (2011) (internetkälla) 
11 Ahlberg och Johnson (2006) s. 272-273 
12 Regionplanekontoret (2010) s. 236 
13 Ahlberg och Johnson (2006) s. 8 
14 Ahlberg och Johnson (2006) s. 174 
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processledning för att stödja samverkan och slutligen sker en uppföljning av genomförandet 
för att kunna ge stöd i den fortsatta dialogen.15  
 
Praktiskt innebär detta att Regionplanekontoret har vissa ekonomiska styrmedel då landstinget 
kan ge stöd åt sådana projekt och verksamheter som anses gynna genomförandet av planen. 
Dessutom har de informativa styrmedel i och med de kunskapsunderlag som de tar fram samt 
den kompetens som finns hos dem som arbetar på kontoret. Regionplaneringen saknar dock 
legislativa styrmedel i och med att planen inte är lagligt bindande. Den har visserligen vunnit 
laga kraft i och med att den är antagen i en politisk församling, men det finns ingen lag som 
tvingar aktörer att följa planen eller som kan straffa de som inte gör det. När det gäller 
långsiktig strategisk planering är det oftast inte önskvärt heller. De långa tidsperspektiven gör 
att det skulle vara omöjligt att skapa tvingande planer då omvärlden förändras och planer lätt 
kan bli inaktuella. Fortfarande kvarstår dock problematiken i att de som är satta att sköta och 
genomföra regionplaneringen i Stockholmsregionen inte har några hårda styrmedel att ta till 
för att samla regionens aktörer och göra regionplanen till verklighet.  
 
Regionplanekontoret började redan under framtagandet av den förra regionala 
utvecklingsplanen RUFS 2001 att arbeta mer med dialog kring upprättandet av planen. 
Dialogen fördes med de verkställande aktörerna, de som äger styrmedlen att genomföra 
planen, för att RUFS skulle få ett brett stöd i regionen. I och med RUFS 2010 har 
Regionplanekontoret fortsatt att lägga vikt på själva processen kring framtagandet av den 
regionala utvecklingsplanen och har dessutom mer aktivt börjat jobba med ett 
genomförande.16 Tidigare har det inte lagts lika mycket tid på genomförandet eftersom 
kontoret inte har någon direkt makt över det förfarandet. Nu är det alltså en annan syn, en som 
fokuserar på hela processen, som präglar regionplaneringen i Stockholms län.17 
 
Uppsatsen fokuserar kring de tidigare delarna i planprocessen, hur kunskap och planer tas 
fram och hur detta går till samt hur informationen sedan förmedlas. Det är denna förmedling 
av information och kunskap som jag kallar för genomförande då det handlar om att 
Regionplanekontoret som planeringsinstans lyckas sprida och förankra sina planer hos de 
aktörer i regionen som har styrmedlen att genomföra planerna. Själva implementeringsfasen, 
där de regionala planerna kan resultera i konkreta policies eller planer på lokal nivå, kommer 
inte att avhandlas här. 

2.4 Stockholmsregionens många aktörer 
För den oinvigde kan den administrativa uppdelningen i regionen verka snårig och 
ansvarsfördelningen delvis oklar. Den initierade kan konstatera att så är fallet. Jag ska försöka 
klargöra vilka huvudsakliga regionala aktörer, offentliga och icke-offentliga, som agerar i 
Stockholmsregionen och vilket ansvar de har för regionens planering och utveckling. 
 
Stockholms läns landsting ansvarar för frågor som rör hela länet och som bäst samordnas på 
regional nivå. Landstinget är en demokratisk politisk organisation uppbyggd av politiska 
nämnder där folkvalda politiker representerar sina partier. Nämnderna har olika 
ansvarsområden och varje politisk nämnd har en tillhörande förvaltning med tjänstemän. 
Sjukvård och kollektivtrafik är landstinget huvudsakliga ansvarsområden. Även om vissa av 
funktionerna helt eller delvis bolagiserats står landstinget ändå kvar som antingen ansvarig 

                                                
15 Regionplanekontoret (2010) s. 227 
16 Palm (2011) och Malmros (2011) 
17 Palm (2011) 
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uppdragsgivare eller ensam ägare till bolagen. Ytterligare funktioner som vilar på landstinget 
är att stödja kultur och, som nämnts ovan, ansvara för planeringen av regionens utveckling då 
landstinget utgör regionplaneorgan.18   
 
Länsstyrelsen i Stockholms län är ett statligt organ vilket fungerar som en koppling mellan 
regeringen och länet. Ofta beskrivs länsstyrelsen som ”statens förlängda arm ute i länen”. 
Detta stämmer visserligen då länsstyrelsen ansvarar för att de statliga intressena följs i länen, 
men relationen råder också i andra riktningen, det vill säga att länsstyrelsen har i uppdrag att 
informera regeringen om de behov som finns i länet. Länsstyrelsens ansvarsområde är mycket 
brett och omfattar bland annat näringslivsfrågor, miljö- och klimatfrågor samt 
samhällsplanering. Många av länsstyrelsens och landstingets ansvarsområden tangerar alltså 
varandra.19 Länsstyrelsen har också ansvar för regionalt utvecklingsarbete och är enligt lag 
skyldiga att anta ett Regionalt utvecklingsprogram (RUP)20. Numera utgör den Regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) även länets RUP i och med att den 
tidigare behandlar de aktuella frågorna kring regional utveckling21.  
 
Stockholms län består av 26 kommuner. Kommunen är en politisk organisation som ansvarar 
främst för lokala frågor som rör bland annat boende och den fysiska närmiljön, omsorg och 
utbildning. Alla Sveriges kommuner innehar dessutom planmonopol över den egna 
kommunens mark och vatten. Planmonopolet innebär att kommunen på översiktlig och 
detaljerad nivå planerar för hur den fysiska utvecklingen av kommunen ska se ut.22 
Kommunerna är alltså mycket viktiga aktörer när det gäller den fysiska utvecklingen i 
regionen.  
 
Privata aktörer är aktörer som utöver de formella och politiskt styrda organisationerna och 
myndigheterna i allra högsta grad påverkar regionens utveckling. I princip kan varje företag 
spela en roll för regionens utveckling och beroende av område bidrar de till att olika av 
regionplanens mål kan uppfyllas. RUFS 2010 menar att ”Företagen är grunden för regionens 
tillväxt”23 och att branschorganisationer har en viktig funktion att fylla gällande 
företagsutveckling och spridandet av kunskap och således regionens utveckling. Inom vissa 
områden kan enskilda företag ha direkt inverkan på genomförandet av den regionala 
utvecklingsplanen, detta gäller inom exempelvis fastighets- och energibranschen. För 
planeringen av regionen spelar de privata konsulterna inom samhällsbyggnadsbranschen stor 
roll. Mycket av den offentliga planeringen sker numer tillsammans med konsulter som tar 
fram kunskapsunderlag och gör utredningar på uppdrag av kommuner, regioner och stat. 
 
Vidare har intresseorganisationer och föreningar också betydelse för regionens utveckling 
och för planeringen av den då de besitter kunskap och engagemang inom sina respektive 
områden. De kan exempelvis utgöra remissinstanser. Större organisationer kan dessutom ha 
vissa legislativa styrmedel då de kan ha tillåtelse att överklaga planer.  
 
Statliga organ, så som Trafikverket och Naturvårdsverket, har också makt över planering och 
utveckling av regionen. Verken kan skapa planer och kan påverka utvecklingen genom 
lagstiftning och med ekonomiska resurser.  
                                                
18 Stockholms läns landsting (2011) (internetkälla) 
19 Länsstyrelsen Stockholms Län (2011) (internetkälla) 
20 Förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete, 6 § punkt 1 
21 Länsstyrelsen i Stockholms län (2010)  
22 Plan- och bygglag (1987:19) 1 kap 2 § 
23 Regionplanekontoret (2010) s. 228 
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2.5 Regionplanering; att samordna de regionala aktörerna 
Som visats ovan består Stockholms län av en komplex struktur av många aktörer vars 
ansvarsområden delvis överlappar varandra men vars intressen skiljs åt. Kommunerna har ett 
lokalt fokus medan länsstyrelsen utgår från ett statligt perspektiv. Gemensamt är att de verkar 
i och påverkar en regional kontext. Makten hos de olika aktörerna varierar; vissa sitter med 
ekonomiska, legislativa och informella styrmedel medan andra bara har möjlighet att påverka 
med något eller några av dessa. När planering ska ske för regionens utveckling måste alla 
dessa ovan nämnda aktörer engageras och samordnas i och med att de alla har sin specifika 
roll gällande regionens utveckling. Ansvaret för denna planering och samordning ligger alltså 
på landstingsstyrda Regionplanekontoret. I kommande avsnitt avser jag att sätta 
regionplaneringens genomförande i ett teoretiskt sammanhang som har sin utgångspunkt i de 
förändringar som kunnat iakttas i västvärlden gällande makt och styrning mellan aktörer i en 
rumslig kontext. 
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3. Teori  
 

3.1 Governance 
Den fysiska planeringen har till stor del sitt ursprung i en insikt att kapitalismens åverkan på 
miljö och människors hälsa behövde regleras24. Det offentliga förde en slags kamp mot det 
privata för att skydda medborgarnas omgivning. I dagsläget i Västeuropa har dessa roller och 
den fysiska planeringens funktion kommit att förändras. Från att i första hand ha använt sin 
makt till att begränsa andra aktörers handlingsutrymme försöker den offentliga planeringen nu 
i stället möta önskemål och krav från andra samhällsaktörer genom samarbete. Denna 
omvandling är en konsekvens av, och kan förklaras genom, förändringar i hur vår omvärld 
fungerar och struktureras.  
 
Begreppet governance har blivit centralt i förklaringar av hur olika typer av styrning har 
förändrats under de senaste decennierna. Det kan röra sig om exempelvis policyarbete, men 
eftersom även planering utgör en typ av styrning har governance kommit att användas även 
inom planeringsteorin. Governance kan ha flera innebörder. Dels kan det förklaras som ett 
begrepp som omfattar alla processer som på något sätt reglerar och/eller mobiliserar social 
handling, alltså ett mycket vitt begrepp. I Europa i dagsläget används det dock oftast för att 
förklara förändringen från ett mer byråkratiskt, välfärdsinriktat och enat styre till en mer 
”entreprenörsinriktad” styrning. Patsy Healey har i sin forskning generellt använt termen 
governance för all typ av kollektiva handlingar i och kring den offentliga omvärlden. Dessa 
omfattar både formella maktinstitutioner på olika nivåer men också lobbygrupper, 
intresseorganisationer och andra aktörer som har påverkan på utvecklingen.25 Governance kan 
alltså förklaras som ett sätt att styra och utöva makt i samhällen där aktörerna är många och 
varierande och ansvars- och maktfördelning delvis oklar. 
 
I europeiska länder har statens makt över styrningen förändrats och i vissa bemärkelser 
minskat och deras roll skiftat från att vara den ensamt reglerande maktinstitutionen till att 
medverka i samt uppmuntra till samverkansprocesser mellan maktinstitutioner på lägre 
nivåer26. Det maktutövningssätt som vi nu delvis lämnar brukar refereras till som government 
medan det nya som växer fram alltså benämns governance. I denna uppsats används 
begreppet governance oftast i sin engelska form då det är svårt att hitta en lämplig 
översättning som omfattar denna breda förståelse för maktutövning, styrning och 
kommunikation mellan olika aktörer. För engelskans ”territorial governance” används i 
fortsättningen oftast rumslig governance för att tydliggöra att det handlar om maktutövning i 
ett specifikt territorium vilken behandlar aktiviteter som berör och tar sig uttryck i rummet. 
Det svenska ordet samverkan är ett ord som kan spegla delar av begreppet governance. Det 
behöver inte nödvändigtvis innefatta någon typ av styrning eller maktutövning även om detta 
självklart kan vara en del av syftet med samverkan mellan olika typer av aktörer. 
 

                                                
24 Healey (1997) s. 17 
25 Healey (2006) s. 302 
26 Tewdwr-Jones och McNeill (2000) s. 122 
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3.1.1 Drivkrafterna bakom förändringarna i rumslig governance 
För att sätta regionplaneringen i Stockholm i ett sammanhang och bättre förstå planerings- 
och genomförandeprocess förklaras nedan hur rumslig governance har utvecklats och 
förändrats under de senare decennierna. Först identifieras dock de bakomliggande 
drivkrafterna till förändringarna.  
 
Drivkrafterna kategoriseras av Anders Lidström i tre övergripande faktorer. I första hand har 
de strukturella faktorerna varit, och är fortfarande, avgörande. Tydligast och störst betydelse 
har kapitalismens utveckling mot ökad globalisering varit. Den ekonomiska marknaden och 
konkurrensen håller sig inte längre inom nationernas eller kontinenternas gränser.27 Vi har 
numera en global ekonomi som arbetar som en enhet i realtid över hela jorden28. Detta faktum 
har utsatt de västeuropeiska staterna för ökad konkurrens med krav på förbättrad effektivitet 
och goda förutsättningar för ekonomisk konkurrenskraft. Makthavare på alla nivåer sätts 
under press att kunna skapa lokal och regional utveckling.29 De strukturella faktorerna bidrar 
till förändring tillsammans med idémässiga faktorer. En tydlig trend i Europa är den 
genomgående adaptionen av neo-liberala idéer. Att vi lever i en neo-liberal diskurs tar sig 
uttryck bland annat i hur marknaden nu anses vara det mest effektiva sättet att hantera 
resurser. Vidare har kollektivismen fått stå tillbaka till förmån för individualismen vilket i sin 
tur påverkar hur samhället styrs och struktureras.30 De strukturella och idémässiga 
omvandlingarna påverkar de rumsliga styrningsprocesserna först när det finns aktörer som 
kan göra dem till verklighet. Enligt Lidström är således aktörer den tredje övergripande 
faktorn bakom förändringen i governance.31 

3.1.2 Tendenser i hur förändringarna i rumslig governance tar sig uttryck 
I och med att de har skett sådana grundläggande förändringar i omvärldens förutsättningar har 
också sättet som samhället struktureras, styrs och planeras förändrats. Lidström kategoriserar 
fyra tydliga tendenser i den samtida förändringen av rumslig governance. Först och främst har 
nationalstatens roll omdefinierats. Från att ha varit den viktigaste styrande aktören för 
säkerställande av den inhemska välfärden har den centraliserade makten dels öppnat upp för 
en mer öppen inställning till marknaden och dels förlorat makt till lägre nivåer på grund av 
decentralisering. Nationalstaten har dock behållit en stark position i vissa bemärkelser 
samtidigt som vi kan se tydliga tendenser mot decentralisering och omfördelning av dess 
makt.32 
 
Mot bakgrunden att nationalstatens roll omdefinierats kan vi också se ökat självstyre på lägre 
nivåer i flera av de Europeiska länderna, både på regional och lokal nivå.33 I Sverige märks 
denna tendens bland annat i att kommunerna de senaste decennierna fått en annan och 
starkare roll än de haft tidigare i och med att de bland annat fått större makt över sin 
organisation. Ett annat tydligt exempel i Sverige är hur frågan om ökat regionalt självstyre 
utreddes under 1990-talet och utmynnade i experimentregioner som fått ökad makt.34 
 

                                                
27 Lidström (2007) s. 505-506 
28 Castells (1996) s. 103 
29 Lidström (2007) s. 505-506 
30 Lidström (2007) s. 506-507 
31 Lidström (2007) s. 507 
32 Lidström (2007) s. 500-501 
33 Lidström (2007) s. 501 
34 Felteniuz (2007) s. 458, 460-461 
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För det tredje urskiljer Lidström en tendens till ökad acceptans inför olikheter, variationer 
och även asymmetri i rumslig governance inom nationalstaten. Detta är en konsekvens eller 
en del av det faktum att lägre nivåer har fått allt större inflytande i styrningen. När den 
centrala makten delas upp och lokala och regionala aktörer får mer inflytande ökar antalet 
aktörer med makt. Dessutom ökar diversiteten inom politiken i och med att fokus flyttas från 
frågor som kan vara av värde för en hel nation till de frågor som är aktuella för orten eller 
regionen. Detta öppnar i sin tur upp för asymmetri, bland annat i tillgång på resurser hos olika 
regioner. Decentraliseringen ökar makten på lägre politiska nivåer och ansvarsområden som 
tidigare varit statliga flyttar nedåt. Det finns numer en acceptans kring att den statliga 
fördelningspolitiken förlorar i kraft till förmån för lokala och regionala initiativ.35 
 
Slutligen identifierar Lidström en tendens mot ökad marknadsanpassning av det offentliga. 
Marknadsanpassningen innebär bland annat att funktioner som hittills varit offentliga, till och 
med några av de viktigaste under välfärdsstatens storhetstid, nu har blivit privata eller drivs av 
både det offentliga och det privata. Denna utveckling grundar sig i uppfattningen att 
marknaden kan effektivisera nyttjandet av resurser. Således eftersträvar fler och fler delar av 
den offentliga sektorn att efterlikna marknaden, där medborgarna blir konsumenter av välfärd. 
På grund av detta och det faktum att fokus har flyttats från fördelning till större olikheter och 
variationer utsätts det offentliga för konkurrens, både av privat sektor men också av andra 
aktörer inom det offentliga. Exempelvis finns en konkurrens mellan kommunerna om nya 
invånare. Intressant att iaktta i utvecklingen är att samtidigt som konkurrensen hårdnar 
tenderar kooperation och samverkan att öka i hela EU, bland annat genom public-private-
partnerships. Framförallt är det inte ovanligt att det offentliga uppmanar till samarbete till 
exempel med och mellan näringslivets aktörer.36  

3.1.3 Governance inom planeringen 
Healey diskuterar precis som Lidström drivkrafterna bakom förändringarna i rumslig 
governance och erkänner den uppfattning som många verkar dela om att globaliseringen och 
EU har påverkat omvandlingen av nationalstatens roll gällande ansvaret att fördela välfärden 
och att fokus nu istället har flyttats till sub-nationella nivåer. Innan jag går in på hur hon 
utvecklar teorierna bakom omvandlingen av rumslig governance ämnar jag kort redogöra för 
den institutionalistiska approach som Healey i sina studier antar till samhällsförändringarna.37 
Denna approach ligger till grund för hennes normativa påståenden om hur kommunikativ och 
kollaborativ planering har möjlighet att åstadkomma förändring och utveckling. Jag kommer 
att återkomma till dessa typer av planering längre fram. 
 
En institution förklaras utifrån Healeys socialkonstruktivistiska perspektiv som en samling av 
normer, regler och praktiker som strukturerar handling i en rumslig kontext. Dessa 
institutioner skapas av oss människor genom vårt agerande i förhållande till andra människor 
och till vår sociala kontext.38 Dessa sociala konstruktioner formas i sin tur av förhärskande 
maktstrukturer, exempelvis ett patriarkat eller en förhärskande ekonomisk diskurs. I den 
institutionalistiska approachen anses strukturer och institutioner dock inte vara förgivet tagna. 
I och med att vi hela tiden ömsom skapar ömsom skapas av vår omvärld kan vi också ändra 

                                                
35 Lidström (2007) s. 503-504 
36 Lidström (2007) s. 504 
37 Healey (2006) s. 299-301 
38 Healey (2006) s. 302 
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på förhärskande strukturer och således förändra eller skapa nya samhällsinstitutioner. Vill vi 
planera för framtiden måste vi också ta hänsyn till detta.39  
 
När Lidström redogör för bakomliggande faktorer för omvandlingen av rumslig governance 
och sedan hur omvandlingen tar sig uttryck vill Healey gå mer in på djupet för att förklara hur 
denna omvandling sker och även hur den borde ske. Detta med tanke på att Healey har ett 
normativt synsätt. Det gör Healey genom att diskutera något som hon kallar för diskursiv 
strukturering och dess institutionalisering. När en kunskap väl vunnit mark hos centrala 
myndigheter kan denna, genom policies, spridas till myndigheter på lägre nivåer vilka också i 
sin tur påverkar andra aktörer. På så sätt kan en ny diskurs, följd av normer och praktiker, 
institutionaliseras. När en ny diskurs som påtagligt förändrar regelverk och distributionen av 
resurser dyker upp och sprids mellan och till olika arenor kan omvandlingen av rumslig 
governance studeras.40 Genom att iaktta hur regionplaneringens mål och planer genomförs via 
nätverk och samverkansprocesser hoppas jag kunna förstå planeringens genomförande och 
hur planeringen via kunskap och information kan skapa diskurser vilka eventuellt kan 
institutionaliseras genom den kommunikativa och kollaborativa planeringens mekanismer.  
 
Vidare räcker det inte med att en ny diskurs sprider sig till olika arenor och aktörer för att i 
grunden påverka rumslig governance, utan den måste också sprida sig mellan olika delar av 
vårt medvetande. Den måste bli rutin och förgivet tagen för att kunna sprida sig till legislativa 
och resursfördelningsarenor. En ny diskurs institutionaliseras dock inte helt lätt. Det finns 
redan befintliga mönster, rutiner, diskurser och styrelseskick som behöver utmanas och 
övervinnas. För att tydliggöra institutionaliseringen pratar Healey om tre nivåer; episoder, 
processer och kultur. Den ursprungliga drivkraften till förändring kan komma från olika 
nivåer, men diskursen måste ha spridit sig till alla nivåer för att kunna sägas ha 
institutionaliserats. Till exempel kan ett projekt, det som Healey kallar för episoder, drivas 
kring en viss fråga eller kring en kunskap. Om detta projekt visar sig lyckat kan det drivas 
vidare genom att vävas in i befintliga processer och då få mer bestående resurstillgångar. Om 
processerna som involverar diskursen sedan blir en del av en kultur, ett sätt att tänka och 
handla kring fenomenet kan diskursen sägas ha institutionaliserats. Detta kräver en ordentlig 
omstrukturering i de befintliga nivåerna och i relationerna mellan olika rumsliga aktörer, 
något som är svårt, i synnerhet i komplexa institutionella strukturer. Omstruktureringar av 
detta slag, exempelvis i skiften från lokal till regional governance, har dock kunnat iakttas när 
alla de tre nivåerna har utsatts för yttre påtryckningar simultant. I omvandlingen från en typ 
av styrning till en annan sker det som Healey kallar för institutional capacity buliding. Detta 
innefattar inte bara sättet som de nya governanceprocesserna struktureras och skapar sin 
legitimitet utan också vilka sociala strukturer och nätverk som byggs upp och som i sin tur har 
möjligheten att bära institutionsbyggandet.41  
 
Dessa omvandlingsprocesser, när nya nätverk skapas och institutionaliseras, är sociala 
processer. Sociala och okonventionella nätverk mellan experter och politiker och andra 
aktörer, vilka sträcker sig över traditionella gränser, har möjlighet att skapa och sprida 
kunskap samt legitimitet till flera arenor, alltså att genom socialt kapital bygga kapacitet för 
att föra fram nya idéer. Så byggs institutionell kapacitet i nya governancestrukturer.42 

                                                
39 Healey (1997) s. 55-57 
40 Healey (2006) s. 305 
41 Healey (2006) s. 304-307 
42 Healey (2006) s. 307 
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3.1.4 Att bygga institutionell kapacitet 
Anders Östhol, Bo Svensson och Henrik Halkier identifierar tre viktiga aspekter när sociala 
nätverk bygger institutionell kapacitet i övergången från government till governance. 
Författarnas verk utgår från en studie av regionala partnership. Partnership är ett brett begrepp 
med flera definitioner men som kan fångas in i kategorin samarbete i sociala nätverk. Först 
nämner de inclusiveness, alltså vilka aktörer som deltar i samverkan, vilka som har 
inkluderats. Inclusiveness rör också vilken roll de olika aktörerna har i samverkan och på 
vilken basis de kommit att delta. Det generella antagandet är att fler aktörer, både offentliga 
och privata, involveras i institutions- och kapacitetsskapandet när en traditionell top-down-
styrning överges. Den andra aspekten är accountability. I övergången från government till 
governance uppstår ofta oklarheter i ansvarsskyldigheten och var ansvaret ligger. I hierarkiska 
governmentstrukturer finns en tydlig politisk styrning i grunden vilken bli mer diffus i 
omvandlingen till governance. Inom partnerships deltar ju många aktörer som inte utgår från 
någon direkt politisk demokratisk styrning utan skaffar sig accountability på andra sätt. Den 
tredje aspekten; coherence, syftar till förmågan att samla alla inom en samverkan och få dessa 
att strategiskt arbeta åt samma riktning gällande regional utveckling. Att skapa ett partnership 
kan vara enklare än att få alla inblandade att arbeta fokuserat och mobilisera de nödvändiga 
resurser som krävs för att realisera strategierna.43  
 

3.2 Kommunikativ och kollaborativ planering  
 
Healey påpekar att de system som västvärlden använder för att planera våra samhällen har 
utvecklats i och anpassats efter de stängda lokala ekonomier vi tidigare levde i44. Den globala 
ekonomi som nu präglar samhället gör att förutsättningarna ser annorlunda ut idag än för 
några decennier sedan och utmaningen för planeringen är att kunna anpassas till förändrade 
maktstrukturer och aktörsspektra. De governanceprocesser och nätverk som nu, på bekostnad 
av den äldre planeringstraditionen, successivt tar mer plats i det offentliga utgörs av sociala 
processer. Nedan redogörs för hur dessa sociala, kommunikativa processer kan och bör te sig 
inom planeringen. 

3.2.1 Kommunikativ ansats 
Huruvida den kommunikativa planeringen kan sägas vara vår tids planeringsparadigm råder 
det delade meningar om. Däremot kan det rent teoretiskt sägas vara en dominerande 
approach.45 Tidigare dominerande planeringsteorier, som exempelvis idén om den rationella 
planeringen, har mer eller mindre förkastats av flera anledningar, med det dock inte sagt att 
den helt övergivits i praktiken. Bland annat har Bent Flyvbjerg visat hur rationalitet bygger på 
och utgår från kunskap och att kunskap i sin tur skapas i maktdiskurser. Rationella argument 
vacklar således då de utgör sig för att vara grundade på objektiva sanningar men egentligen är 
skapade av rådande maktdiskurs.46  
 
Den kommunikativa ansatsen inom planeringen är sprungen ur bilden av att kunskap inte är 
något objektivt som går att studera utifrån utan skapas genom processer och relationer mellan 
människor. Alltså är planering, vilket är en form av maktutövning, en aktivitet där kunskap, 
värderingar och handlingar skapas av deltagarna. Den kommunikativa planeringen kan i stora 
                                                
43 Östholm och Svensson (red) (2002) s. 29-32 
44 Healey (1997) s. 4 
45 Allmendinger och Tewdwr-Jones (2002), s. 11 
46 Flyvbjerg (1998) s. 234 
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drag sammanfattas i påståendena om att all kunskap är konstruerad och att det således inte går 
att skilja expertkunskap från praktisk kunskap eller att värdera dessa olika. Kunskapen 
utvecklas på en rad olika sätt, genom systematisk analys till historieberättande. Dessutom 
uttrycks kunskapen på oändligt många sätt, i bild, genom ord och ljud. Individer skapar 
preferenser utifrån den kontext de befinner sig i. Påverkan sker genom maktrelationer, inte 
bara via fördelning av resurser utan också genom förgivet tagna antaganden och praktiker. 
Enligt den kommunikativa ansatsen måste de som har ambitionen att förvalta samhället på ett 
effektivt och pålitligt sätt inför alla intressenter utgå från och sprida maktfördelningen, enligt 
ovan nämnda påståenden. Detta leder i sin tur bort från en tävlingsinriktad utgångspunkt och 
mot en som fokuserar på samarbete med fokus på att skapa konsensus – att bygga kunskap 
och kulturer genom relationer. Slutligen innebär det att planering i denna bemärkelse både 
ingår och skapas i en social kontext samtidigt som den har möjlighet att utmana och således 
kan förändra relationer och praktiker.47 
 
Inte bara synen på kunskap har differentierats, utan även synen på medborgarna och aktörerna 
som lever och agerar i samhället har omprövats. Det förmodade allmänintresse som 
planeringen förr försökte sträva efter att planera för har ifrågasatts och ersatts av 
uppfattningen att det finns många olika sätt att leva sitt vardagsliv och att värdera sin 
omgivning på. Detta brukar refereras till som att vi lever i ett pluralistiskt samhälle där den 
moderna tanken om gemensamma intressen bytts ut mot accepterandet av den postmoderna 
struktureringen med diversifierade livsstilar. Planeringen måste alltså överge idén om att det 
går att planera för ett allmänintresse och istället hantera detta breda spektra av aktörer och 
intressenter och deras vitt skilda livsstilar och värderingar.48  
 
Den kommunikativa planeringen kopplas ofta ihop med den direkta kommunikationen mellan 
planerare och allmänhet, att denna relation måste omvärderas samt att kunskaperna som dessa 
respektive aktörer besitter måste värderas lika. Detta till stor del för att den kommunikativa 
vändningen inom planeringsteorin har ett demokratiskt ideal som strävar efter att öka 
allmänhetens deltagande i planeringsprocessen. I denna uppsats är det den kommunikativa 
aspekten i relationen mellan olika samhällsaktörer, ofta företrädande allmänheten, i form av 
offentliga verksamheter, intresseorganisationer och privata aktörer inom sociala nätverken 
snarare än direktkommunikationen mellan planerare och allmänhet i en planeringsprocess 
ligger i fokus.  

3.2.2 Institutionalistisk approach 
För att återknyta till den institutionalistiska approachen och sätta den i sammanhanget menar 
Healey att identitet och samhällets institutioner är skapade av den sociala kontext människor 
lever i genom interaktion och relationer med vår omgivning. Dessa relationer skapar 
intellektuellt och socialt kapital genom att de bygger sociala nätverk49. I och med att 
människor inte bara skapas av sin sociala kontext utan också skapar den genom sitt dagliga 
handlande och genom interaktion har de möjlighet att aktivt förändra den. Planeringen är 
numera accepterad som interaktiv snarare än en teknisk process som utspelar sig just i denna 
kontext bestående av sociala nätverk. Healey intar denna institutionalistiska approach för 
förståelse av de urbana och regionala förändringar som avhandlats tidigare50. 

                                                
47 Healey (1997) s. 29-31 
48 Healey (1997) s. 32 
49 Healey (1997) s. 55-57 
50 Healey (1997) s. 5 
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3.2.3 Kollaborativ planering 
Det är i mötet mellan den kommunikativa teorin, den institutionalistiska approachen och de 
tidigare beskrivna förändringarna i urban och regional governance som Healey lyfter fram 
teorin om kollaborativ planering. Kollaborativ planering utgår i mångt och mycket från 
kommunikativ planering men fokuserar vidare på interaktionen mellan aktörer och 
intressenter i samhället. Som Healey själv uttrycker det intar hon en kommunikativ approach 
till utformandet av governancesystem, vilka ska grundas på kollaborativt 
konsensusbyggande51. Om vi vill kunna ifrågasätta och förändra förhärskande diskurser, alltså 
de dominerande sätt att tala om och konstruera vår verklighet, menar Healey att detta måste 
ske genom dialog och kommunikation. Inom planeringen bör målet vara konsensusskapande i 
en multikulturell bemärkelse. På så sätt kan nya demokratiska praktiker skapas och befästa 
maktrelationer rubbas.52 
 
Fler forskare än Healey förespråkar den kollaborativa planeringen. Judith E Innes och David 
E Booher utgår också från det faktum att globaliseringen fragmenterat makten så pass mycket 
att ingen offentlig eller privat aktör numera har så mycket inflytande att denne kan nå önskad 
utveckling utan samarbete med andra aktörer.53 Dialogen i samarbeten mellan aktörer måste 
dock uppfylla vissa krav för att kunna ses som kommunikativa. Innes och Booher utgår från 
Habermas idé om kommunikativ rationalitet. Den innebär att varje deltagare måste komma 
med förståeliga och sanna ståndpunkter med utgångspunkt i det intresse som denne 
representerar. En fruktbar dialog uppstår dock inte bara för att aktörer samlas i samma rum. 
Det kan behövas en duktig diskussionsledare som kan se till att dialogen förs enligt 
ovanstående kriterier. Ytterligare en viktig aspekt är att deltagarna inser att de är ömsesidigt 
beroende av varandra för att uppnå önskade resultat.54  
 
När en fruktsam kollaborativ dialog uppstår mellan aktörer iakttar Innes och Booher flera 
direkta positiva resultat. När deltagarna väl frångått försöken att köpslå med sina egna och 
andras intressen och insett det ömsesidiga beroendet till de andra i samarbetet utvecklas denna 
ömsesidighet till kittet som håller ihop den fortsatta samverkan. Istället för att konkurrera och 
hävda sina egna intressen skapas win-win-situations. Vidare uppstår ofta en kreativitet i 
arbetet med att hitta lämpliga lösningar på gemensamma problem.55 Med tiden utvecklas en 
gemensam förståelse mellan aktörerna i nätverket och nya metoder att arbeta inom nätverket 
kan uppstå. Även nya praktiker och institutioner kan bildas. Kollaboration är tidskrävande och 
svårt men dess engagerande kraft är stark. Där kollaboration verkligen praktiseras och 
fungerar byggs icke-hierarkiska institutioner och nätverk som är dynamiska i sin 
utformning.56 Innes och Booher ser alltså precis som Healey den kollaborativa planeringens 
potential att lösa problem och förändra samhällets institutioner från grunden. 
 

3.2.4 Kritik mot kollaborativ planering 
Den kollaborativa planeringsteorin står emellertid inte oemotsagd. Philip Allmendinger och 
Mark Tewdwr-Jones granskar den kommunikativa och kollaborativa planeringen och menar 
att det, utöver argumentativ dialog, finns fler sätt att fatta gemensamma beslut. Att köpslå och 

                                                
51 Healey (1997) s. 5 
52 Healey (1997) s. 65, 68 
53 Innes och Booher (2003) s. 35 
54 Innes och Booher (2003) s. 38, 40 
55 Innes och Booher (2003) s. 41, 42, 46 
56 Innes och Booher (2003) s. 49, 54, 56 
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att rösta lyfter Allmendinger och Tewdwr-Jones fram som alternativ och menar att de tre 
beslutssätten passar olika förhållanden och situationer olika bra. Dessutom används sällan 
bara ett av sätten utan de tre kombineras beroende av sammanhang.57 Avancerade eller 
specifika förslag tenderar att inte vinna mark i kollaborativa dialoger i och med fokus hela 
tiden ligger på större gemensamma frågeställningar. Detta i sig försvagar samarbetets 
legitimitet men skapar också situationer där personliga intressen kan vinna land genom att 
förkläs i propagerande för det allmänna intresset. Precis som att enskilda deltagare i dialogen 
kan ha dolda agendor som de mer eller mindre medvetet propagerar för kan även planeraren 
drivas av personliga intressen och se sina expertkunskaper som mer värda än de andra 
aktörernas eller allmänhetens kunskaper.58 På så sätt undermineras grundidén med den 
kommunikativa ansatsen, att kunskap är socialt konstruerad och inte kan värderas utan skapas 
i just de kommunikativa nätverk som kollaborativ planering ska utgå ifrån. 
 
Brand och Gaffikin lyfter ytterligare kritik mot den kollaborativa planeringen, nämligen hur 
den förbiser olikheter i maktförhållanden och att dessa olikheter inte kan jämnas ut genom 
logisk argumentation.59 De som sitter med makt kan dessutom hålla sig utanför de 
kollaborativa processerna då de kan finna effektivare och mer diskreta sätt att få sin vilja 
igenom än att argumentera för sina ståndpunkter i en kommunikativ dialogprocess.60  
 
Stephen Connelly och Tim Richardson påpekar att det finns ett glapp i konsensusbyggandet 
där det i ena änden finns en ideal konsensus, så som den kommunikativa processen borde se 
ut, och i andra änden en praktisk konsensus, så som den kommunikativa processen i själva 
verket ofta ter sig, inklusive brister. De menar att konsensusbyggande utgår från att de 
inblandande aktörerna har gemensamma mål, är där av fri vilja och att alla intressenter får 
delta men att processerna i själva verket inte ser ut så. Det är av naturliga skäl exempelvis 
omöjligt att låta alla potentiella intressenter att delta i samarbeten kring vissa frågor. Vidare är 
det inte ovanligt att tvingas förbise sina egna intressen och kompromissa vilket leder till att de 
som redan besitter en viss makt också får möjlighet att sätta agendan. Vanligen fokuseras 
dessutom arbetet kring de frågor där deltagarna vet att det kommer att finnas konsensus redan 
från början eller kring de ämnen där det råder störst sannolikhet för överenskommelse. Det 
sker alltså hela tiden kompromisser i den kommunikativa dialogen, kompromisser som leder 
till exkludering av bland annat intressenter och potentiella frågeställningar och ämnen.61 
Samtidigt som det finns uppenbara risker för den kommunikativa dialogens legitimitet om 
vissa aktörer och ämnen utesluts är det oundvikligen något som görs för att skapa ett 
fokuserat samarbete.62 
 
Kritikerna till den kommunikativa planeringen ställer sig sällan kritiska till den 
kommunikativa och kollaborativa idén och teorin i sig utan vill snarare belysa glappet, och 
således problematiken, mellan den ideala situationen och de förutsättningar som i själva 
verket verkar råda inom dialogbaserade governancenätverk. Detta glapp utgör hinder för den 
kollaborativa planeringens legitimitet och är viktigt att belysa och ta i beaktande när 
kollaborativ planering undersöks.  
 
 
                                                
57 Allmendinger och Twedwr-Jones (2002) s. 12-13 
58 Allmendinger och Twedwr-Jones (2002) s. 15-17 
59 Brand och Gaffikin (2007) s. 292 
60 Brand och Gaffikin (2007) s. 306 
61 Connelly och Richardson (2004) s. 4-5, 8-9 
62 Connelly och Richardson (2004) s. 12-13 
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4. Metod 
 

4.1 Min roll och mina tidigare studier i ämnet 
Mitt val att studera regionplaneringen i Stockholmsregionen grundar sig i att jag våren och 
sommaren 2010, under mina tio veckor som praktikant och tre månader som anställd, på 
Regionplanekontoret funderade mycket över regionplaneringens genomförande och vilken 
funktion regionplaneringen egentligen har för regionens utveckling. Masteruppsatsen blev 
därför det ”forum” där jag har kunnat få tillfälle att fördjupa mig i dessa frågor och dessutom 
har kunnat använda mig de erfarenheter jag tillskansat mig under tiden på 
Regionplanekontoret.  
 
Först vill jag klargöra att det fallstudieområde jag kommer att fokusera på i denna uppsats; 
regional grönstruktur och gröna kilar, har valts bland annat för att jag redan är insatt i detta 
område. Under min tid på Regionplanekontoret deltog jag i möten och seminarier kring de 
samverkansprocesser som pågår eller har bedrivits mellan olika aktörer inom 
Stockholmsregionens gröna kilar. Min uppgift var att undersöka dessa samverkansprocesser 
och söka utröna vilka faktorer som ledde till framgång och vilka faktorer som riskerade att 
stjälpa samarbetet. Utöver möten och seminarier genomfördes också ett antal intervjuer med 
nyckelpersoner i samverkansprocesserna. Utifrån intervjuer och observationer författade jag 
en kortare studie som var en vidareutveckling och fördjupning av rapporten Samverkan i 
Stockholmsregionen som Regionplanekontoret publicerade 2006.63 Syftet var att studien jag 
genomförde skulle fungera som stöd för både de befintliga och de potentiella framtida 
samverkansprocesserna inom Stockholmsregionens gröna kilar. Fokus låg därför på 
grönstruktur och de frågor som var aktuella för arbete inom detta ansvarsområde.  
 
Jag har under uppsatsens gång försökt att hela tiden vara medveten om mina olika roller; på 
Regionplanekontoret var jag praktikant och anställd och nu är jag student. Bland annat har jag 
behövt ha det i åtanke när jag analyserar mitt äldre empiriska material då det samlades in i en 
annan kontext, inte för forskning utan som material till en publikation från en offentlig 
myndighet. Detta kan självklart ha påverkat mina respondenter vilka eventuellt förhåller sig 
olika till studenter och myndighetsrepresentanter. Även om min roll som dels forskare och 
dels som student interagerar med varandra utgör de erfarenheter och kunskaper jag tillskansat 
mig under min tid på Regionplanekontoret onekligen en värdefull tillgång i analysen och 
förståelsen av mitt empiriska material.  

4.2 Kvalitativ metod 
Syftet med uppsatsen måste vara den faktor som tillåts avgöra valet av metod. I denna uppsats 
vill jag undersöka och förstå kommunikativa genomförandeprocesser via sociala nätverk. 
Utifrån syftet har jag sedan valt en teoribakgrund som bygger på styrning genom 
kommunikation och kollaboration. Med utgångspunkt i detta har jag valt att använda en 
kvalitativ forskningsmetod för att undersöka regionplaneringens utveckling eftersom jag är 
övertygad om att en kvalitativ metod erbjuder de bästa verktygen för att analysera och förstå 
sociala processer. En kvantitativ undersökning inom ämnet skulle kunna ge svar på hur många 
nätverk som regionplanekontoret engagerats inom, men mitt intresse i frågan ligger inte där. 
Istället vill jag ha svar på frågor som vilka roller de olika aktörerna har och hur interaktionen 
                                                
63 Regionplanekontoret (2006)  
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dessa emellan ser ut inom nätverken. Dessa frågor anser jag bäst besvaras genom kvalitativa 
undersökningar främst genom intervjuer. 
 
Ibland hörs uppfattningen att en kvantitativ metod skulle vara mer vetenskaplig i och med att 
den kan täcka in en större del av empirin och att det på så sätt skulle vara lättare att kunna dra 
generella slutsatser från det undersökta urvalet. Detta är en problematik som alla som 
genomför kvalitativa analyser ställs inför; kopplingen mellan det generella och det specifika. 
Den kan dessutom bli extra påtaglig för geografer vars forskning alltid har en koppling till det 
fysiska rummet och en specifik plats. Steve Herbert påpekar dock att det finns flera 
anledningar till att kvalitativa metoder kan vara betydligt mer relevanta än de kvantitativa för 
sociala analyser. Rent praktiskt har forskare oftast begränsat med tid och resurser vilket leder 
till att urvalet av empiri blir ett eller ett fåtal fallstudier. Detta är emellertid inte en brist utan 
snarare det enda sättet som forskaren kan tillåtas att riktigt gå på djupet med sitt material och 
förstå relationen mellan rum och människa och ha möjlighet att sätta vardagliga fenomen i en 
vidare förståelse.64 

4.3 Induktiv och deduktiv metod 
Herbert diskuterar vidare vikten av att låta induktiva och deduktiva metoder växelverka. På 
grund av vår förförståelse är det är omöjligt att helt förutsättningslöst angripa ett empiriskt 
material induktivt och låta data leda fram till teorin. Samtidigt riskerar en strikt deduktiv 
metod där utgångspunkten finns i teorin och där det empiriska materialet ska bekräfta teorin 
att bli alltför rigid och inte anpassningsbar till det insamlade materialet. Vikten bör därför inte 
ligga på valet av induktiv eller deduktiv metod utan på hur teori och empiri interagerar under 
undersökningens gång, teorin måste hållas öppen inför den data vi har att arbeta med.65 I min 
uppsats har jag försökt låta teori och empiri växelverka även om jag i grunden har haft en 
deduktiv metodologisk inriktning. Under arbetets gång jag har anpassat teorin och delvis 
ändrat nyanser i min utgångspunkt på grund av resultaten från mitt empiriska material. 

4.4 Intervju som metod 
Att genomföra intervjuer är ett av de vanligare sätten att samla in empiriskt material i 
samhällsvetenskaplig forskning66. Detta för att kvalitativa intervjuer har många fördelar. Till 
skillnad från exempelvis enkätundersökningar är intervjuer oftast o- eller semistrukturerade 
och utformade på ett konversationsliknande sätt. Det tillåter forskaren att hela tiden återknyta 
till respondentens svar och den information som kommer fram under intervjun. På så sätt kan 
forskaren hitta nya spår inom ämnet som hon eller han från början inte förväntat sig.67  
 
Liksom andra metoder har intervjuer fallgropar. För det första måste det vara klart att syftet 
med att göra en djupintervju inte är att denna ska vara representativ för ett större fält. Det är 
alltid en unik historia vi får höra under en intervju, en annan människa hade berättat en annan 
historia och gett andra synvinklar på samma fenomen. Det gör också att forskaren bör fundera 
noga över urvalet av respondenter då undersökningen kommer att utgå från den information 
personerna ger vid intervjutillfällena. Vidare är det för forskaren viktigt att förstå sin egen och 
respondentens roll i intervjusituationen. Dessa roller är alltid tolkade utifrån den sociala 
kontext personerna befinner sig i.68 Relationen mellan intervjuare och respondent är alltid i 
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någon mån präglad av makt. Ibland är det forskaren med sina djupa kunskaper i ett ämne som 
har någon slags överhand gentemot respondenten medan situationen ibland är den omvända. 
Respondenter som sitter på värdefull information kan välja att utelämna delar eller kräva 
inflytande över vad som får användas och inte får användas i den slutgiltiga forskningen.69 
 
Det intervjumaterial som jag har baserat min analys på har samlats in vid två olika tidpunkter 
och under olika förhållanden. Fyra av de nio intervjuerna jag använt för uppsatsen 
genomförde jag under min anställning på Regionplanekontoret, tre utav dem tillsammans med 
en kollega. Dessa intervjuer låg till grund för den studie jag senare genomförde under min tid 
som anställd på kontoret. De resterande fem intervjuerna har jag genomfört själv under 
uppsatsens gång. Flera av de respondenter som jag har valt att intervjua inför 
uppsatsskrivandet är personer som jag har arbetat tillsammans med eller haft kontakt med 
tidigare. Jag valde dessa personer då de har kunskap om regionplanering och/eller har haft 
viktiga roller i de olika nätverken. De personer jag och min kollega intervjuade sommaren 
2010 valdes ut av min kollega eftersom hon visste att de var nyckelpersoner i olika 
samverkansprocesser som hade bäring på den regionala grönstrukturen. Intervjupersonerna 
har intervjuats främst med fokus på den yrkesroll de haft i nätverken och att de har kunnat ge 
praktisk information om hur samarbetet gått till och strukturerats, men också utifrån deras 
egna uppfattningar och erfarenheter av hur kommunikationen och dialogen har fungerat.  
 
Det kan nämnas att jag, under de intervjuer som genomfördes tillsammans med min kollega 
från Regionplanekontoret, hade en mer nedtonad roll då min kollega var den som 
huvudsakligen ställde intervjufrågorna. Trots att jag skrivit frågeformulären som låg till grund 
för vilka frågor som ställdes hade jag inte något större inflytande över hur diskussionen 
utvecklades. Då min kollega dessutom var mer insatt än jag själv i många av processerna vi 
undersökte och kände många av respondenterna visste hon också vilka frågor hon skulle ställa 
och hur de skulle ställas. Vid något tillfälle uppfattade jag att intervjupersonen hämmades 
aningen på grund av min närvaro som ”utomstående”. De intervjuer jag genomfört själv har 
som sagt haft kontexten att vi sedan tidigare har någon form av relation eller åtminstone har 
träffats och inte är helt främmande inför varandra eller det ämne jag har valt att undersöka. 
Detta har ofta varit positivt för intervjusituationen men inte varit någon garanti för att det 
skulle uppstå ett bra intervjuklimat. Under en av intervjuerna jag genomförde under uppsatsen 
kände jag att respondenten inte alltid förstod mig och mina frågor. Detta kan delvis ha att göra 
med utformningen av intervjufrågorna men jag uppfattade även att det fanns en, för 
uppsatsämnet relevant, generationsskillnad som förmodligen hade större påverkan på hur 
intervjun utvecklades. Denna iakttagelse är intressant med tanke på att jag för uppsatsen 
delvis har intresserat mig för hur regionplaneringen utvecklats. Det antyder att inte bara 
svaren på frågorna i intervjun, utan även intervjusituationen i sig kan ge viktiga insikter med 
hänsyn till det undersökta ämnet.  
 
Vilken roll de olika relationerna mellan mig, min kollega och respondenter spelat för det 
empiriska materialet som vi fick fram är svårt att fastslå. Det är däremot ett faktum att de 
tidigare genomförda intervjuerna inte hade exakt samma fokus som min uppsats. Detta är 
självklart en aspekt som är avgörande för resultatet av min uppsats. Att jag har valt att 
använda dessa intervjuer beror på att mycket av innehållet ändå kretsar kring samma frågor 
som jag har velat undersöka i uppsatsen. Intervjuerna hade förmodligen sett annorlunda ut om 
jag genomfört dem själv och med det något annorlunda fokus jag har haft för uppsatsen 
jämfört med samverkansstudien. Samtidigt kanske mycket intressant information aldrig 
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kommit fram om det hade varit jag själv och inte min kollega som hållit i intervjuerna. Jag 
bedömer att materialet fortfarande är aktuellt och relevant för mina frågeställningar och anser 
att de tidigare intervjuerna och de senare som jag genomfört under uppsatstiden kompletterar 
varandra. 
 
De intervjuer jag genomförde 2011 spelades in medan de intervjuer som genomfördes under 
2010 dokumenterades med anteckningar. Intervjuerna varade vanligtvis mellan 45 minuter 
och en timme. Under de intervjuer jag genomförde själv öppnade jag ofta med en bred fråga 
och lät respondenten prata relativt fritt kring ämnet. Intervjuerna hölls semistrukturerade och 
jag använde min intervjumall som en checklista för att kontrollera att vi under intervjun berört 
alla de ämnen och frågor jag ville diskutera. Intervjumallarna återfinns i bilagan. 

4.4.1 Mina respondenter 
I urvalet av respondenter har jag dels velat prata med personer som är eller har varit insatta i 
en eller flera samverkansprocesser eller nätverk kring den regionala grönstrukturen och dels 
personer som representerar olika aktörer, både offentliga, privata och intresseorganisationer. 
De flesta av respondenterna arbetar mer eller mindre dagligen med frågor som rör 
grönstruktur och de har dessutom på ett eller annat sätt varit engagerade i samverkansprojekt 
eller nätverk som har haft fokus kring grönområden som har bäring på den regionala 
grönstrukturen. 
 
Av de representanter från Regionplanekontoret som jag intervjuat är den ena ansvarig för 
grönstrukturfrågor och är den som oftast representerat kontoret i de olika regionala nätverken 
kring denna fråga. Den andra representanten är numer pensionerad men har arbetat på 
Regionplanekontoret ca 30 år och har kunnat ge en bild både av hur kontorets verksamhet 
utvecklats och hur nätverk och samverkansprocesser sett ut över tid. Den tredje respondenten 
har inte arbetat på kontoret lika länge som de två andra respondenterna och har därför kunnat 
ge en annan synvinkel på regionplanering och Regionplanekontorets roll. 
 
Vidare har jag under uppsatstiden gjort ytterligare två intervjuer. Den första med ordföranden 
för Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Ordföranden och flera volontära representanter 
från Naturskyddsföreningen har varit drivande för flera samverkansprocesser som pågår eller 
håller på att starta upp kring den regionala grönstrukturen i Stockholm. Den andra intervjun 
gjordes med en konsult på ett företag som har varit med och tagit fram material kring den 
regionala grönstrukturen både på uppdrag av Regionplanekontoret och av kommuner. 
 
Av de intervjuer jag och min kollega genomförde sommaren 2010 var två med konsulter som 
anställts för att driva olika samverkansprojekt inom ramen för de gröna kilarna. Två av 
respondenterna arbetar på Länsstyrelsen i Stockholms län med ansvar för naturvårds- och 
miljöfrågor och den sista respondenten är naturvårdschef i en norrortskommun i länet.  
 
Det hade kunnat vara intressant att intervjua ytterligare någon representant från en 
intresseorganisation för att ta del av fler berättelser om hur dessa förhåller sig till 
regionplaneringen. Jag har dock fått kompletterande information från mina andra 
respondenter om intresseorganisationernas roller i nätverken. 
 
Respondenterna från sommaren 2010 har godkänt att jag återanvänder intervjumaterialet och i 
de fall där det framgår att en viss respondent har uttryckt sig har denna fått ta del av dessa 
delar av uppsatsen för genomläsning och kommentarer. I övrigt hålls intervjusvaren i 
analysen anonyma.  
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4.4.2 Hur jag har tolkat mitt intervjumaterial 
När jag har tolkat och analyserat mitt empiriska intervjumaterial har jag självfallet haft mina 
frågeställningar och min teoribakgrund som utgångspunkt. Jag har till stor del utgått från vad 
det empiriska materialet har gett och utifrån detta valt att kategorisera materialet i 
huvudkategorier; aktörer/aktörsspektra, aktörernas roller, genomförande, agenda, 
dialog/kommunikation, sociala/personliga relationer, konsensus, makt/hierarki. Dessa 
kategorier har utgjort en form av analysmall som jag sedan, tillsammans med mina 
frågeställningar, strukturerat analysen utifrån.  

4.5 Övrigt material 
Det är inte ovanligt att forskare använder sig av flera metoder och många olika typer av källor 
för att bättre kunna undersöka och förstå sitt ämne. Blandade metoder kan innebära både en 
blandning mellan kvalitativa och kvantitativa metoder men också en blandning av olika 
kvalitativa undersökningsmetoder.70 Jag har främst valt att arbeta med intervjuer som 
empiriskt material, men som Linda McDowell påpekar används intervjuer nästan alltid i 
kombination med andra metoder. Textanalys, tidningsartiklar, observationer, filmer eller 
dagböcker är exempel på andra metoder och annat empiriskt material som kan vara av värde 
för att sätta intervjun i en kontext och för att ge validitet åt intervjumaterialet.71  
 
Under de flesta aktiviteter jag deltog i på Regionplanekontoret förde jag anteckningar och jag 
skrev även loggbok dagligen under hela praktiken. I någon bemärkelse kan detta material ses 
som insamlad data från deltagande observationer. Detta är dock inte helt sant eftersom jag 
inte närvarade i egenskap av forskare utan av praktikant och anställd och hade inte mitt syfte 
och mina frågeställningar för uppsatsen i huvudet när jag deltog i möten. Inte heller var övriga 
deltagare medvetna om att det som sades eller hände eventuellt skulle användas för andra 
ändamål. Samtidigt som det inte går att förringa att jag har deltagit och varit aktiv i många 
olika aktiviteter på kontoret som har varit av värde för denna uppsats så var syftet att 
deltagandet skulle ligga till grund för min egen forskning. Allt detta material från möten och 
liknande har främst använts för att sätta mitt intervjumaterial i en kontext och har hjälpt mig 
att skapa förståelse snarare än att jag har använt det som empiriskt material.  

4.6 Fallstudie som metod 
Som nämnts är det i kvalitativa studier av avgränsad karaktär som den samhällsvetenskapliga 
forskaren verkligen kan förstå och tolka sociala fenomens olika innebörder och mening. 
Fallstudier är därför en grundläggande metodik i kvalitativa studier. Det finns olika sätt att 
välja sitt eller sina fallstudieområden och hur valet görs bör självfallet hänga ihop med vad 
forskaren syftar till att undersöka. Generellt identifierar Herbert tre sätt att välja fallstudie. För 
det första går det att välja ett fall som är representativt för ett större sammanhang inom det 
område som undersöks. Ett skäl till att välja ett representativt, välmotiverat fall är att det kan 
vara lättare att dra teoretiska slutsatser som i större utsträckning kan vara allmängiltiga. Det 
andra sättet är att välja ett fall som istället skiljer sig från övriga fall inom ett undersökt 
område. Att undersöka fall som avviker från andra fall och vedertagna teorier kan ge 
intressanta slutsatser om forskaren är mer intresserad av att dekonstruera och rekonstruera 
befintliga teorier än att hitta representativa fall att undersöka. Det tredje sättet att välja 
fallstudie är att välja två eller flera fall för att kunna göra en jämförelse emellan dessa. Den 
uppenbara styrkan i detta val är att det går att iaktta skillnader och likheter emellan fallen och 

                                                
70 Valentine (2005) s. 112 
71 McDowell (2009) 
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att dessa förhoppningsvis kan förklaras.72 För mitt syfte har det känts mest relevant att välja 
ett fallstudieområde snarare än två i och med att det inte främst är jämförelsen som jag är ute 
efter. Valet av regional grönstruktur som område beror dels på att jag visste att det där finns 
nätverk och samverkansprocesser som går att undersöka och dels att jag redan hade en inblick 
i dessa. Grönstruktur är en fråga som varit aktuell inom regionplaneringen i Stockholm under 
en längre tid även om den har fått mer uppmärksamhet på sistone. Jag bedömer därför att den 
utgör ett fallstudieområde som Herbert skulle kategorisera som ett representativt fall, trots att 
de olika områdena inom regionplaneringen självklart behandlas olika beroende på frågans 
karaktär samt att de har olika aktörsstruktur och administrativ uppdelning i länet. 

4.6.1 Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa min studie till Stockholmsregionen och den planering som bedrivs 
där. Att valet föll på Stockholm beror dels på att jag har en inblick i hur regionplaneringen i 
länet bedrivs och dels att Stockholmsregionen är en växande region med många aktörer som 
driver utvecklingen framåt vilket jag tycker är relevant och spännande för de fenomen som 
jag vill undersöka.  

4.6.2 Fallstudieområde  
Ett av de områden som regionplaneringen i Stockholms län riktar sig mot är den regionala 
grönstrukturen och det är kring olika samverkansprocesser och nätverk som finns inom ramen 
för Stockholmsregionens grönstruktur jag har valt att fokusera på i min uppsats. Fallstudien 
omfattar i denna uppsats alltså ett område inom regionplaneringen snarare än ett specifikt 
nätverk eller fall. Nedan redogörs kort för hur den regionala grönstrukturen hanteras i 
regionplaneringen, detta för att ge en bakgrund till vilken kontext de undersökta nätverken 
verkar i. Fokus i analysen kommer dock inte att ligga på grönstrukturen utan på de sociala 
processer som pågår i de nätverk som har de gröna kilarna som sitt fokus. 
 
Regional grönstruktur – Gröna kilar 
Från och med Regionplanen från 2001 refererades den regionala grönstrukturen i Stockholm 
till som ”gröna kilar” i och med att grönstrukturen likt kilar sträcker sig utifrån de glesare 
områdena av regionen, mellan de större bebyggelseområdena och in mot centrum. I 
Stockholmsregionen finns tio gröna kilar och de fungerar bland annat som 
spridningskorridorer för olika arter och som sammanhängande rekreationsområden för 
invånarna i regionen. I de gröna kilarna finns värdekärnor, områden som har extra höga 
naturvärden och som också är extra känsliga för intrång. De gröna kilarna omfattar också så 
kallade gröna svaga samband. Detta är smala partier av grönstruktur som riskerar att brytas av 
exempelvis infrastruktur- eller bebyggelseexploatering.73 
 
I och med att grönområdena är sammanhängande och sträcker sig genom stora delar av 
regionen har de också blivit en regional angelägenhet och något som Regionplanekontoret har 
kommit att arbeta med. Regionplanekontorets roll för den regionala grönstrukturen har enligt 
RUFS 2001 varit bland annat att etablera nätverk för mellankommunal samordning74. Detta är 
av vikt då de gröna kilarna inte är anpassade till några administrativa gränser, såsom 
kommungränser, och att de höga natur- kultur och rekreationsvärdena riskerar att försvinna 
om grönstrukturen förlorar sin regionala karaktär. Om kommunerna bara tar hänsyn till sin 
egen mark i planering och utveckling riskerar de höga värdena i de gröna kilarna gå förlorade 
                                                
72 Herbert (2009) 
73 Regionplanekontoret (2010) s. 100, 168,  
74 Regionplane- och trafikkontoret (2002) s. 52 
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tillsammans med frånvaron av ett regionalt perspektiv. I RUFS 2010 lyder åtagandet att 
Bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna kilarna75. Ståndpunkten att de gröna kilarna 
utgör ett mellankommunalt planeringsområde är fortfarande aktuell i den regionala 
utvecklingsplanen från 2010. Med utgångspunkt i vad de regionala utvecklingsplanerna anger 
angående de gröna kilarna arbetar Regionplanekontoret med sina tillgängliga styrmedel för att 
detta ska bli verklighet.  
 

            
                  Stockholmsregionens regionala grönstruktur så som den presenteras i RUFS 201076 
 
                                                
75 Regionplanekontoret (2010) s. 100 
76 Regionplanekontoret (2010) (internetkälla) 
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De undersökta nätverken och samverkansprocesserna 
Några av de undersökta nätverken har eller har haft en grön kil som utgångspunkt i sitt arbete 
medan andra nätverk har fokuserat främst kring exempelvis utveckling och samordning av 
olika typer av reservat som ingår i en grön kil. Vissa av samverkansprocesserna har varit 
tidsbegränsade projekt medan andra har blivit bestående nätverk. Gemensamt är att de olika 
nätverken har engagerat flera olika aktörer; kommunala, privata, regionala, statliga och 
intresseorganisationer och således utgjort samverkansarenor. Regionplanekontoret har deltagit 
på olika sätt i de olika nätverken, antingen med ekonomiska eller med personella resurser. I 
ett av de undersökta nätverken har Regionplanekontoret inte deltagit, men det kommer ändå 
att exemplifieras då det belyser samverkansprocessernas och den kommunikativa 
planeringens dynamik. 
 
Konsulter och intresseorganisationer 
Det var inte självklart att jag skulle undersöka de icke-offentliga aktörerna i, och i relation till, 
regionplaneringen. Kommunerna är de aktörer som först dyker upp när jag tänker på 
genomförande eftersom dessa innehar planmonopolet. Relationen mellan regionplanering och 
kommuner är intressant och relevant men har därför också undersökts av många. Jag ville 
därför närmare studera de nya aktörer som har kommit att bli inblandade i regionplaneringen, 
icke-offentliga aktörer som också spelar en roll för regionens utveckling. Vilken roll och makt 
har dessa aktörer som på pappret inte har någon egentlig makt? Att jag valde konsulter och 
intresseorganisationer berodde på att de är typer av aktörer som på ett eller annat sätt har 
deltagit i alla de nätverk kring gröna kilar som jag har kommit i kontakt med. De har 
dessutom olika roller och agendor varför jag tyckte att det skulle vara intressant att se hur de 
på sina olika sätt interagerar med regionplaneringen.
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5. Analys 

5.1 Regionplaneringens utveckling i Stockholm 
När jag frågade den före detta medarbetaren på Regionplanekontoret vilka han ansåg vara de 
största skillnaderna i regionplaneringen från när han började arbeta där för 30 år sedan jämfört 
med nu nämnde han fyra stora förändringar. För det första påpekade han att vi lever i en 
globaliserad värld och att detta har påverkat regionplaneringen bland annat genom att nya 
frågor blir aktuella men också att fler olika typer av frågor behandlas. För det andra menade 
han att regionplaneringen har öppnat upp för samarbete med fler aktörer. Som den tredje 
förändringen nämnde han att kontoret arbetar mer processinriktat, fokus har flyttats från 
produkt till process genom dialog och kommunikation. Sist nämnde han det faktum att 
regionplaneringen har blivit mer genomförandeinriktad nu än förut och att fokus ligger på ett 
mer utåtriktat förhållningssätt.  
 
Fokus i denna uppsats ligger på regionplaneringen som kommunikativ och kollaborativ 
process, ett sätt att planera som enligt respondenten alltså är något nytt. I verkligheten är alla 
de nämnda förändringar sammankopplade och svåra att skilja åt då en förändring ofta är en 
konsekvens av en annan. När jag har reflekterat över regionplaneringens utveckling ser jag 
hur de olika nämnda förändringsfaktorerna samspelat med ytterligare förutsättningar som 
tillsammans lett fram till en mer processinriktad och kommunikativ regionplanering i länet.  

5.1.1 Globalisering 
Regionplaneringen i Stockholm har alltså genomgått olika förändringar med bakgrund i att vi 
lever i en globaliserad värld. I ett dynamiskt samhälle som hela tiden utvecklas kommer också 
nya problem att uppstå. Många av de nya problemen är en följd av ökad globalisering och i 
denna bemärkelse ger också globaliseringen till viss del upphov till en ny agenda för 
regionplaneringen då nya problem uppstår som måste lösas på regional nivå. En respondent 
från Regionplanekontoret menar att det är andra frågor som är viktiga idag än det var för 20 år 
sedan och att detta har att göra med att vi är en del av en global värld. Detta har bland annat 
tagit sig uttryck genom att det som förr kallades regionplan numer benämns regional 
utvecklingsplan. I och med detta namnbyte vill Regionplanekontoret visa att 
regionplaneringen inte längre bara hanterar fysiska aspekter av regionens utveckling utan 
också har kommit att hantera frågor av exempelvis social karaktär. En anställd på 
Regionplanekontoret menar att i och med att andra frågor har blivit viktigare och att 
Stockholmsregionen påverkas av händelser som sker runt om i hela världen har kontoret 
kommit arbeta mer tvärsektoriellt och kommunikativt. Planerarna på Regionplanekontoret är 
inte längre utredare utan processledare och lägger den mesta av sin tid på kommunikation via 
möten, workshops och seminarier. Som anledningar till att regionplaneringen utvecklats lyfter 
respondenterna alltså fram det faktum att nya och fler frågor blivit aktuella på regional nivå 
samt att dessa hanteras på ett mer tvärsektoriellt sätt på grund av globaliseringens effekter. 

5.1.2 Stockholmsregionens specifika förutsättningar 
De större strukturella förändringarna i samhället är således en del i regionplaneringens 
förändring. En annan faktor är den komplexa aktörsstruktur som är specifik för just 
Stockholmsregionen. Stockholms län består av många små och stora kommuner som 
tillsammans utgör ett storstadsområde med flera gemensamma beröringspunkter, exempelvis 
infrastruktur och bostadsmarknad. Detta har också varit anledningen till att det har funnits en 
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regionplanering så pass länge i regionen. Andra storstadsregioner i landet har inte haft 
regionplanering i samma utsträckning eftersom aktörsstrukturen inte krävt en lika engagerad 
samordning. Ytterligare en faktor som har varit avgörande för utvecklingen av 
regionplaneringen är det faktum att Regionplanekontoret aldrig haft någon lagstiftad makt att 
genomföra sina planer. En respondent menar att ingen avgörande del av verksamheten 
ägnades åt genomförande tidigare i och med att detta låg utanför kontorets ramar. Den 
inställningen har dock kommit att ändras i och med de senaste Regionplanerna då kontoret har 
lagt mer fokus på kommunikation, dialog och process. Kombinationen av ett behov att samla 
alla aktörer i Stockholmsregionens komplexa aktörsspektra, dock utan lagstiftade möjligheter 
att göra det, har bidragit ytterligare till att regionplaneringen har utvecklats och kommit att ta 
en mer kommunikativ inriktning.  

5.1.3 Marknadsanpassning 
Förutom de strukturella förändringarna och de regionala förutsättningarna, vilka har påverkat 
regionplaneringens utveckling, har också de idémässiga förändringarna blivit synliga. 
Tendenserna till ökad marknadsanpassning av det offentliga och även ökad konkurrens inom 
och mellan både offentlig och privat sektor är numera en del av regionplaneringen. Rent 
administrativt har detta inneburit att Regionplanekontoret på 1990-talet gick från att ha varit 
ett stort kontor med upp till 100 anställda till att bli ett beställarkontor på runt 20 anställda. De 
ekonomiska resurserna började användas för att handla upp konsulter istället för att anställa 
planerare och på detta sätt är kontoret organiserat även idag. En respondent berättar hur hela 
verksamheten förr sköttes inom kontorets väggar och kontakten med omvärlden och de 
genomförande aktörerna var knapp. Regionplanerarna var främmande inför andra aktörer i 
regionen eftersom det inte fanns några självklara arenor för planerarna att möta andra aktörer 
på, således byggdes inte heller några relationer mellan planerare på Regionplanekontoret och 
planerare i kommunerna eller med andra aktörer. I dagsläget ligger det mesta av 
utredningsarbetet på konsulter. Då andra, privata, aktörer numera är med och tar fram den 
kunskap som regionplaneringen vilar på blir regionplanerarnas roll som utredare marginell. I 
stället förstärks planerarens roll som projekt- och processledare med fokus på att kunna 
kommunicera det arbete som görs och den kunskap som tas fram.  
 
Det intressanta med denna utveckling; att det offentliga konkurrensutsätts och att mycket av 
det offentliga arbetet nu sköts av privata aktörer, är som Lidström påpekar det faktum att 
samtidigt som konkurrens och marknadsanpassning förstärks tenderar samverkan och 
kooperation att öka, inte sällan propagerad och initierad av offentlig sektor77. Även denna 
utveckling går att se hos regionplaneringen i Stockholm som på flera sätt förespråkar 
samverkan. Sådana mål återfinns i den regionala utvecklingsplanen och min egen studie om 
samverkansprocesser hade till syfte att hjälpa befintliga samverkansprocesser samt inspirera 
till nya nätverk.  

5.1.4 Fler aktörer 
Innes och Booher påpekar att makten i dagens samhälle är så fragmenterad att ingen aktör 
ensam kan styra utvecklingen utan att styrning, som planering faktiskt utgör, måste ske i 
samarbete med alla de olika aktörer som har makt att styra utvecklingen78. En respondent 
bekräftar denna bild när hon konstaterar att ingen aktör är rådig för en hela processer längre 
utan olika aktörer ansvarar för olika delar av processer, något som kan få de olika parterna att 
känna sig maktlösa. Hon påpekar att denna utveckling delvis är politisk. När en aktör vill 
                                                
77 Lidström (2007) s. 504 
78 Innes och Booher (2003) s. 35 
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driva sin agenda krävs alltså samarbete med många fler aktörer än tidigare för att få 
genomslag. Regionplanekontoret har insett att det krävs en dialog med de aktörer som har 
genomförandemandat och att det läggs tid från kontorets sida på att kommunicera för att 
regionplaneringen ska få genomslag. Detta är inget unikt för Regionplanekontoret utan gäller 
för alla aktörer som driver en agenda. Det är ur denna insikt som samarbetsnätverk uppstår. 

5.1.5 En ”ny” regionplanering 
De strukturella och idémässiga faktorerna; globalisering och liberala tendenser, som Lidström 
listar som drivkrafter bakom förändringar i rumslig governance79 verkar ha haft betydelse för 
utvecklingen av regionplaneringen i Stockholmsregionen. Vidare visar det sig att 
Stockholmsregionens specifika aktörsstruktur och regionplaneringens förutsättningar har 
spelat en roll för hur regionplaneringen utvecklats över tid och på sistone. De ovan nämnda 
förändringarna har skett parallellt och i samverkan med varandra. Yttre förändringar 
tillsammans med det de specifika förhållandena som råder regionalt har alltså lett till en 
utveckling av regionplaneringen mot en ”ny” mer processinriktad kollaborativ planering med 
ett kommunikativt fokus. Denna utveckling utgör en bakgrund till de kommande delarna av 
analysen, vilka kommer att fokusera just på hur detta nya sätt att regionplanera fungerar samt 
hur dynamiken inom de kommunikativa sociala nätverken ser ut. 

5.2 Nätverken  
Till att börja med är det inte helt självklart vad ett nätverk är och det är inte säkert att 
nätverken själva benämner sin verksamhet som just nätverk. En respondent påpekar att 
ordvalet kan vara avgörande och att nätverk i vissa sammanhang har en positiv klang medan 
nätverkande i andra sammanhang är ett tomt ord som bara innebär att träffas och dricka kaffe. 
De som inte vill identifiera sin verksamhet som nätverk pratar då hellre om 
samverkansprocesser. Samverkan kan å sin sida ha en negativ klang, exempelvis inom 
näringslivet där man hellre pratar om partnerskap. Det finns många olika typer av samarbeten 
som rör grönstrukturen i länet och verksamheterna benämns samverkan, processer, projekt, 
nätverk eller helt enkelt för samarbete. Ordvalet kan delvis spegla syftet och organisationen 
på nätverken. Samarbete som begrepp är dock grunden som dessa olika processer, vad än de 
själva väljer att kalla sig, baseras på. 
 
Grundläggande för samarbete är att det är flera parter går ihop och arbetar kring gemensamma 
frågor. Gemensamt är som sagt att nätverken bygger på att aktörerna insett att de har 
gemensamma frågor eller problem som de vill eller måste ta itu med. Det är viktigt att belysa 
att syftet med nätverken oftast inte är att genomföra den regionala utvecklingsplanen, de 
kanske inte ens har ett regionalt fokus. Däremot kan nätverkens syfte tangera 
regionplaneringen och komma i kontakt med denna på flera sätt. En projektledare i ett av 
nätverken påpekar att samarbetet skulle kunna gå att genomföra även utan 
Regionplanekontorets inblandning, men att deras närvaro underlättar arbetet och kan hjälpa 
till att finansiera verksamheten samt skänker tyngd åt hela processen. 
 
Anledningarna till att börja samarbeta med andra aktörer varierar. I vissa av de undersökta 
samarbetena har syftet varit att hitta en gemensam förvaltning för olika typer av reservat, i 
andra fall har syftet varit att öka tillgängligheten till grönområden. I några fall har de 
inblandade velat öka kunskapen om de naturvärden som finns i grönstrukturen eller så har 
nätverken utgjort arenor för erfarenhetsutbyte. Ibland har samarbetena byggts upp kring flera 
av dessa syften. De allra flesta av de undersökta samverkansprocesserna har varit helt 
                                                
79 Lidström (2007) s. 505-507 
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frivilliga och löst strukturerade samarbeten som har fokuserats kring en eller några specifika 
frågor. Flera av de intervjuade poängterar att samarbetena bygger på frivillighet från de olika 
aktörerna och att nätverken bygger på ett ömsesidigt utbyte och beroende. En respondent 
uttrycker att det inte finns några krav på deltagande utan att det är processer som har uppstått 
för att det har varit en nödvändig väg att gå för att kunna föra sin agenda. 
 

5.3 Aktörerna  

5.3.1 Aktörernas roller och deltagande i nätverken 
Som konstaterats har aktörsspektrat breddats så att de aktörer som är med och påverkar 
regionens utveckling numera är fler till antalet och av fler olika typer. Enligt den 
kommunikativa approachen och synen på omvärld och kunskap måste detta pluralistiska 
samhälle med flera aktörer och varierande värderingar beaktas inom planeringen. Jag är 
intresserad av att undersöka vilka roller de olika aktörerna har i nätverken för att bättre få en 
bild av den dynamik som råder inom de samverkansprocesser där Regionplanekontoret deltar 
och planerar genom.  
 
Regionplanekontoret  
Regionplanekontorets olika roller i nätverken varierar mycket men kontoret fungerar i 
huvudsak som processledare samt förmedlare av kunskap, långsiktighet och ett regionalt 
perspektiv. Kontoret kan också gå in med ekonomiska resurser och stödja verksamheter som 
verkar i enlighet med RUFS. Enligt en anställd på kontoret beror Regionplanekontorets roll 
dels på hur själva sakfrågan är strukturerad och dels på personliga egenskaper hos 
regionplaneraren eftersom olika personer arbetar olika. Att grönstruktursfrågan har kommit 
att drivas på det sättet den gör idag beror på vem som är ansvarig och vilket engagemang den 
har men också på hur grönstruktursfrågan är uppdelad rent administrativt i länet.  
 
Många planerare på Regionplanekontoret har ett fullbokat schema. Det finns oändligt många 
sammanhang där kontoret skulle kunna delta eller fungera som stöd men där tiden och de 
personella resurserna inte räcker till. En respondent menar också att planerarnas möjligheter 
att delta i processer, och i förlängningen vilket roll de får, även beror av i vilken fas kontoret 
är i sin verksamhet. När en regionplan håller på att tas fram är de flesta planerare mycket 
upptagna och har inte lika stor möjlighet att delta aktivt i olika samverkansprocesser. I dessa 
sammanhang kan kontorets kunskap ändå förmedlas genom att planerarna kan gå in med tips 
och råd om var aktörer som söker hjälp kan vända sig eller vilka andra personer eller aktörer 
de kan kontakta för att få stöd. Regionplanekontoret har då en mer stödjande än drivande roll. 
Det intressanta är att trots att Regionplanekontoret inte alltid sitter med i projekt eller 
processer kan de ”smörja hjulen” så att processer kan fortgå. 
 
Det finns exempel där Regionplanekontoret haft en initierande roll i nätverk och där deras roll 
sedan fasats ut när samarbetet kommit igång och hittat en lämplig form. En anställd på 
Regionplanekontoret lyfter just det faktum att kontorets roll i nätverken beror av hur 
självgående nätverken är. I vissa fall finns nätverk som helt utan kontorets stöd arbetar på ett 
sätt som är förenligt med RUFS, där behöver kontoret inte lägga lika mycket energi som i de 
fall där nätverken inte har hittat sin form. Kontoret har ibland också kommit in i nätverk som 
initierats av andra aktörer och därifrån tagit en drivande roll. I de fall där ett nätverk varit 
framgångsrikt har kontoret kunnat vara med och initiera liknande koncept kring en fråga fast 
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med exempelvis en annan geografisk avgränsning. Lyckade organisationsstrukturer kan på 
dessa sätt spridas. 
 
Regionplanekontorets deltagande och roller i nätverksprocesser är alltså beroende av de 
personliga egenskaperna hos planerarna, resurser rent tidsmässigt men även av vilka 
samarbeten som Regionplanekontoret släpps in i. Ingen av de intervjuade från 
Regionplanekontoret tycker att de hålls ute ur sammanhang eller nätverksprocesser där de 
skulle vilja delta. Däremot uppfattar en planerare att det hos en del aktörer finns ett 
revirtänkande som kan inskränka kontorets möjligheter till samarbete. Överlag ses dock 
Regionplanekontorets närvaro i nätverken som positivt och att det kan ge samarbetet tyngd att 
en regional aktör deltar. Dessutom anses Regionplanekontoret vara en ofarlig aktör i den 
bemärkelsen att de inte har någon reell genomförandemakt på det sätt som kommuner och 
länsstyrelsen har. En av de intervjuade projektledarna lyfter fram hur deltagarna inom ett av 
nätverken, främst bestående av kommunala representanter och frivilligorganisationer, 
diskuterat länsstyrelsens eventuella deltagande i samverkansprocessen. Till sist kom 
deltagarna fram till att det bästa vore att inte ha med länsstyrelsen i nätverket på grund av 
deras makt som tillsynsmyndighet. Nätverket bedömde att länsstyrelsens eventuella 
deltagande skulle kunna bli problematiskt för samarbetet. Beslutet grundades i den upplevda 
makt och motsättning som finns mellan länsstyrelse och kommun. Regionplanekontoret 
däremot ses alltså som en tillgång med sina personella och ekonomiska resurser och som en 
ofarlig aktör att ha med, då de exempelvis inte kan gå in och stoppa planer. Fördelen med 
detta är att Regionplanekontoret med hjälp av sin frånvaro av lagstiftad makt kan få tillgång 
till fler nätverk än de kanske skulle ha fått om de haft en starkare lagstiftad makt. Nackdelen 
är dock att nätverken och aktörerna som deltar kan använda Regionplanekontorets agenda 
efter eget tycke. De delar av regionplanen som passar aktörerna lyfts fram för att ge tyngd åt 
samarbetet, samtidigt som de delar som inte passar aktörernas, eller nätverkens, agenda kan 
ignoreras med argumentet att planen ändå inte är lagligt bindande. 
 
Konsulterna 
Konsulterna har i och med den administrativa omstruktureringen av Regionplanekontoret 
kommit att få en viktig roll för regionplaneringen, då kontoret använder sig av konsulter i allt 
från utredningsarbete till seminarieledning. Även många kommuner och andra aktörer 
använder sig av konsulter i sin verksamhet. En anställd på Regionplanekontoret menar att 
konsulterna spelar en mycket viktig roll i och med att de är kunskapsutvecklare och gör 
analyser och bedömer konsekvenser av regionplaneringen, men att de ibland tappas bort i 
processerna. Detta är något av en motsättning i nätverksstrukturen. Konsulterna som ofta 
utgör projektledare eller tar fram det kunskapsunderlag som nätverken använder i sin 
verksamhet är inte själva deltagare i samverkansprocesserna på samma frivilliga premisser 
som övriga deltagare. En konsult menar att det till och med kan vara känsligt när konsulter 
deltar i nätverkssammanhang eftersom de övriga deltagarna kan undra vad de gör där och vem 
som betalar för deras närvaro. I och med att konsulter kostar pengar är aktörerna i nätverken 
sällan intresserade av att ha med dem i långa processer, utan konsultens arbete sker ofta i 
form av punktinsatser där de går in snabbt och sen ut igen. Samma konsult menar att detta 
dels beror på att aktörerna kanske inte vill att en enskild konsult ska få för mycket inflytande i 
en process. Samtidigt menar hon att när konsulterna väl får delta i processarbetet på ett mer 
övergripande och långsiktigt plan skapas förståelse för både processen och den politik som 
ligger bakom samverkansprocesserna, något som kan leda till bättre genomfört arbete från 
konsultens sida. 
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Flera av de intervjuade pekar på det positiva med att ha konsulter med i samverkansprojekten. 
Ofta anlitas en konsult för att vara projektledare, vilket betraktas som positivt då 
kommuntjänstemän ofta har ont om tid för att driva projekt och processer. Ibland kallas 
konsulterna för ”externa” aktörer i och med att de inte ingår i nätverkens grundkrets och inte 
heller är en offentlig aktör. Nyttan av externa aktörer är påvisbar i många av de undersökta 
nätverken. Konsulten kan agera medlare mellan andra aktörer, till exempel mellan offentliga 
aktörer och näringslivet, eftersom de kan ha en insyn i båda sfärer. Som extern aktör har 
konsulten också möjlighet att vara neutral part när det gäller att samla de olika 
nätverksdeltagarna. Konsulten kan alltså axla den roll som kompetent diskussionsledare som 
Innes och Booher påpekar som viktig för att skapa fungerande dialog80. Det faktum att 
konsulten är en privat aktör som vill ha betalt för sitt arbete behöver inte alltid orsaka skepsis, 
som i tidigare nämnda fall, utan kan vara positivt för samverkansprocesserna. En 
projektledare beskriver konsulternas drivkraft att skapa nya uppdrag som ett av de starkare 
skälen till att det samarbetsprojekt hon deltog i fortskred och utvecklades och en annan 
konsult beskriver hur hon brukade komma med idéer som de andra i samarbetet nappade på 
och att det var kring dessa idéer som samverkan kretsade.  
 
En konsult som arbetat mycket med Regionplanekontoret och med RUFS lyfter fram nyttan 
hon har haft av de uppdragen. Dels har det gett henne ett regionalt perspektiv som hon kan ta 
med sig i andra uppdrag och dels vet andra uppdragsgivare om att hon arbetat med 
Regionplanekontoret och hon kan få uppdrag tack vare detta. Konsulterna är alltså ytterligare 
en kommunikationsväg för regionplaneringens spridning i och med att den regionala 
kunskapen kan förmedlas vidare i andra uppdrag som inte direkt är kopplade till 
Regionplanekontoret.  
 
Intresseorganisationerna 
Av de nya aktörer som regionplaneringen numer arbetar med är intresseorganisationerna en 
kategori aktörer. Inom grönstruktursfrågan uppfattar jag dessutom att intresseorganisationerna 
har en större roll än inom många andra av regionplaneringens områden. Detta bland annat för 
att det finns ett så levande föreningsliv och engagemang kring natur och friluftsliv. I alla av 
de undersökta projekten och processerna har intresseföreningar deltagit på ett eller annat sätt. 
Antingen som deltagande aktör i nätverken eller genom tillfälliga projekt inom ramen för 
samverkansprocesserna.  
 
Föreningarnas och intresseorganisationernas roll i nätverken varierar. Ofta har de kunskap och 
lokalkännedom om specifika grönområden och denna kunskap kan vara mycket värdefull i 
exempelvis karteringar och utredningar. I något fall har intresseorganisationer dessutom 
engagerats för skötsel då de har haft goda kunskaper om området. I ett fall har 
intresseorganisationer varit både de som initierat ett mellankommunalt samarbete och sedan 
varit de som drivit processen framåt och agerat projektledare. Den representant från 
intresseorganisationen som varit drivande menar att det är nytt för deras förening att arbeta på 
detta sätt i nätverk med offentliga aktörer. Tidigare har de ingått i nätverk med andra 
intresseorganisationer men samverkan med Regionplanekontoret och kommuner kring en 
grön kil är något nytt. Samma representant beskriver också hur hans och föreningens roll i 
nätverket har förändrats under de år som samarbetet pågått. Efter hand har kommunerna 
kommit att ta över mer och mer i takt med att samverkansprocessen fått allt mer fasta former. 
Detta är också den utveckling som föreningen har velat se. Kommunerna har dessutom varit 

                                                
80 Innes och Booher (2003) s. 38, 40 
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så nöjda med konceptet kring samverkansprocessen att de nu själva blivit initiativtagare till 
liknande processer i andra gröna kilar.  
 
Att offentlig sektor och intresseorganisationer har kommit att samarbeta är en utveckling som 
inte alltid är helt oproblematisk. En representant från en intresseorganisation menar att det 
ibland finns en skepsis både från kommuner gentemot intresseföreningar och vice versa. 
Utanför samarbetet vill föreningen ha möjlighet att kritisera kommunerna för olika planer som 
de inte anser vara förenliga med sin agenda medan det inom samarbetet måste gå att hitta de 
gemensamma nämnarna och fokusera på dem. Att intresseorganisationerna på detta sätt ofta 
har en viss roll inom samarbetena och en annan utanför har gjort att det uppstår frågor inom 
föreningarna om huruvida de gör avkall på sin agenda genom att delta i nätverken. Han menar 
att det därför gäller att vara mycket medveten om vilken roll föreningen har, dels i och dels 
utanför samverkansprocesserna. 
 
Precis som Regionplanekontoret saknar intresseorganisationerna lagstiftad makt och blir 
därför en ofarlig aktör. De aktörer som har lagstiftad makt, oftast rör det sig om kommuner, 
behöver inte känna sig hotade av intresseorganisationernas närvaro i nätverken eftersom 
kommunerna när som helst kan välja att gå ur samarbetet och fortfarande behålla sin makt. 
Detta behöver dock inte vara negativt för intresseorganisationerna, då de precis som 
Regionplanekontoret sitter på en annan typ av makt som gör att de lättare kan få tillgång till 
olika samverkansprocesser och därigenom har möjlighet att styra regionens utveckling. 

5.3.2 Varierande roller 
Som presenterats tidigare har aktörerna olika roller i olika nätverk. Detta tydliggör den 
komplexa struktur som nätverken ofta har. En aktör kan delta i många olika nätverk kring 
samma typ av fråga men anta helt olika roller i de olika nätverken. Det som också är tydligt är 
att en och samma aktör kan ha olika roller inom ett och samma samverkansprojekt beroende 
på tidpunkt. En aktör kan initialt ha en drivande roll för att sedan ta ett steg tillbaka och låta 
andra aktörer ta över. En sådan utveckling har iakttagits både för Regionplanekontoret och för 
intresseorganisationer och båda dessa aktörer har uttryckt att det är den utvecklingen de vill 
se. Som aktörer utan egentlig genomförandemakt är deras förhoppning att kommuner och 
andra som sitter på möjligheten att bestämma ska ta över huvudansvaret och fortsätta driva 
frågan i rätt riktning efter det att de initierat och varit med och byggt upp strukturen för 
samverkan.  
 
En insikt som en anställd på Regionplanekontoret har gjort är att vissa aktörer ibland fungerar 
som katalysatorer i den bemärkelsen att de kommer in i ett samarbete och kan driva det vidare 
om det har stått still, eller att aktören har en specifik möjlighet att utveckla samarbeten. Det 
händer att dessa aktörer inte är med från början utan kommer in senare i processen, något som 
belyser vikten av att inte stänga nätverken gällande deltagare. Det kan vara behövligt och 
nödvändigt att göra en aktörsanalys för att se om någon viktig aktör saknas eller om någon ny 
aktör skulle behövas för att driva nätverkens verksamhet framåt. 
 
En respondent belyser vikten av att hålla isär de olika roller som de som aktör har i olika 
sammanhang. Dels för att inte göra avkall på sin agenda och dels för att 
samverkansprocesserna ska fungera. En projektledare vittnar också om att det kan vara direkt 
förödande för projekt när aktörer eller personer blandar ihop sina olika roller och uppdrag.  
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5.3.3 Deltagande 
Östhol m fl beskriver olika faktorer som är viktiga när det gäller att bygga institutionell 
kapacitet i de nya governancestrukturerna. Inclusiveness omfattar dels, som avhandlats ovan, 
vilka roller de olika aktörerna har i nätverken men även vilka aktörer som överhuvudtaget 
deltar och har tillgång till nätverken.81 Vidare lyfter Connelly och Richardson det faktum att 
alla potentiella aktörer skulle få ingå i nätverken i fallet med en ideal konsensus.82 Vilka 
aktörer som verkligen deltar beror dock av många olika faktorer. Det verkar inte alltid vara en 
ideal situation att ha med alla potentiella aktörer i nätverken utan det är bättre att anpassa 
deltagandet efter vad nätverket syftar till att genomföra, det som Connelly och Richardson 
kallar för praktisk konsensus.83 Ett av de mer löst sammanhållna samarbetena byggs helt upp 
på att en aktör tar ett initiativ och att andra aktörer sedan hänger på, det är alltså inte alltid så 
att alla som deltar i nätverket deltar i alla projekt. Med denna struktur minskar motståndet och 
det är lätt att nå konsensus, samtidigt som det blir svårt att driva större projekt och mer 
strategisk verksamhet, då det krävs att alla är med. 
 
Hur aktörer får tillgång till nätverken varierar också och beror dessutom till stor del på 
personliga relationer och personella egenskaper. När en intresseorganisation bjöd in till ett 
uppstartsmöte för samverkan valde de att kontakta de representanter hos kommunerna som de 
haft kontakt med tidigare och som de visste att de skulle kunna få respons hos. Detta belyser 
även vikten av just den kommunikativa aspekten av governanceprocesserna och den 
kollaborativa planeringen. Där det finns relationer finns redan en upptrampad stig som är 
betydligt lättare att vandra än att helt börja om på nytt med personer som är okända för 
varandra, även om detta självfallet också sker. Jag kommer att återkomma till vikten av det 
sociala och de kommunikativa aspekterna längre fram.  
 
En viktig del i byggandet av institutionell kapacitet är även vilka som inte deltar i nätverken 
och varför det ser ut så. Som jag redan har varit inne på har ett av de undersökta nätverken 
tagit ett aktivt beslut om att länsstyrelsen inte borde vara med i grundkretsen av aktörer 
eftersom detta tros kunna skapa för stora motsättningar i gruppen. Annars verkar det vara 
ovanligt i de samverkansprocesser som jag studerat att aktörer aktivt stängs ute. I ett av de 
undersökta fallen pågick det en lång diskussion om huruvida ideella intresseorganisationer 
skulle få vara med i nätverken eftersom det fanns en potentiell konflikt mellan dessa 
organisationer och de privata och offentliga aktörer som också deltog i nätverket. Denna 
process är även den enda av de undersökta samverkansprocesserna där samverkan är 
lagstiftad och det finns bestämmelser om hur samverkan ska se ut och vem som ska vara 
drivande. Det innebär att de deltagande aktörerna själva inte har hittat varandra och ingått i 
samverkan för att de har sett ett behov av samarbete utan att de har samlats av en aktör som 
enligt lag haft i uppgift att samordna samverkansprocessen mellan aktörerna. Deltagandet är 
dock fortfarande frivilligt. Flera aspekter av deltagande blir tydligt i detta fall. Exempelvis har 
det inom nätverket deltagit oerhört många aktörer och dessa har dessutom ansett sig ha olika 
mycket makt. Att nå konsensus har blivit svårt och vissa av deltagarna har dessutom inte sett 
nyttan av att delta eftersom de tycker att de redan har makt att driva utvecklingen åt det håll 
de vill utan att behöva processa detta i ett nätverk. Synsättet är något som märks även i andra 
nätverk, vissa aktörer som har makt väljer att hålla sig utanför nätverken eftersom de inte 
anser sig beroende av dem för att kunna driva sin agenda eller sina intressen. Starka 
markägare och starka kommuner har ibland en sådan inställning. Att inte delta i nätverk kan 

                                                
81 Östhol och Svensson (2002) s. 29-32 
82 Connelly och Richardson (2004) s. 4 
83 Connelly och Richardson (2004) s. 9 
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alltså också vara ett sätt att manifestera sin makt. Detta är även en del av den kritik som Brand 
och Gaffikin riktar mot den kollaborativa idén och planeringen. Om det finns effektivare sätt 
för aktörer att genomföra sin agenda än genom att argumentera för sin ståndpunkt i en 
dialogprocess finns risk för att dessa alternativa sätt väljs framför ett mer tidskrävande 
samarbete. 84 Detta kan riskera nätverkens legitimitet. En typ aktör som i många av de 
undersökta fallen har orsakat konflikter är markägarna. Ett av de undersökta nätverken bygger 
hela sin verksamhet med fokus just på att hitta en fungerande dialog mellan markägare och 
kommun för att undvika konflikter mellan markägaren och allmänheten. I andra fall har 
frånvaron av markägarnas deltagande försenat eller omöjliggjort genomförande av 
samverkansprocessernas verksamhet eftersom markägarna faktiskt bestämmer över sina ägor. 
Det synliggör vikten av att noga fundera över vilka aktörer som borde delta i samverkan och 
vilka konsekvenser det kan få om dessa avgörande aktörer inte deltar. 
 

5.3.4 Makt och hierarki 
Som jag har varit inne på tidigare har de ”ofarliga” aktörerna, Regionplanekontoret och 
intresseföreningar, en annan typ av makt över sitt eget deltagande i nätverken och således 
också genomförandet av sin agenda just tack vare att de saknar reell lagstiftad makt. Makten 
består i att de lättare får tillgång till governanceprocesser och kan driva sin agenda genom 
dem. Denna iakttagelse tydliggör både det faktum att kommunerna med sitt planmonopol 
fortfarande innehar och uppfattas inneha mycket makt men också att styrningen över 
genomförandet faktiskt har luckrats upp genom nätverksprocesserna och numera sker under 
påverkan av andra aktörer i governancestrukturer.  
 
Brands och Gaffikins kritik mot den kollaborativa planeringen går ut på att den förbiser 
maktstrukturer och att de inte kan jämnas ut enbart med logisk argumentation.85 Ett exempel 
är när maktförhållandena inom respektive aktörs administration möts i nätverken och 
representationen inte är likvärdig. Om en aktör har med sin högsta chef eller en politisk 
representant förväntar sig denna att i nätverket möta representanter med samma representation 
från de andra aktörerna, annars kan samarbetet bli lidande eller inte alls bli av. Aktörer kan 
också ge olika signaler till nätverket genom att välja vilken funktion inom den egna 
organisationen som ska representera aktören. En respondent pekar också på det faktum att 
samverkansprocessen skulle flyta på bättre om de olika aktörerna inte varit representerade av 
så högt uppsatta personer hos varje aktör. Det hade varit bättre med exempelvis tjänstemän 
istället för högt uppsatta politiker. För andra nätverk hade dock en politisk representation i 
nätverket underlättat samarbetet då politikerna har makten att välja vilka frågor de vill driva. 
Det går alltså inte att säga att en viss representant från en aktör alltid passar i nätverket. Detta 
beror helt på hur samverkansprocessen är strukturerad och vad deltagarna vill åstadkomma.  
 
Makthierarkier mellan de deltagande aktörerna kan ta sig flera uttryck inom och utanför 
nätverken. I nätverksprocesser där det ingår många aktörer som har olika mycket att säga till 
om kan det vara svårt att samverka då några aktörer kan ha mandat att lägga in sitt veto. Om 
det dessutom är starka aktörer som är vana att ha mycket makt kan det uppstå ett 
revirtänkande som riskerar att gå ut över samverkansprocessen. Bland de undersökta 
nätverken finns både exempel när samarbetet fungerat utmärkt trots att vissa av aktörerna haft 
mer makt och nätverk där den ojämna maktfördelningen utgjort ett hinder. I ett fall där 
samarbetet fungerat mindre bra verkar flera faktorer ha spelat in. Dels samverkade många 

                                                
84 Brand och Gaffikin (2007) s. 306 
85 Brand och Gaffikin (2007) s. 292 
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starka aktörer och vissa av dem var rädda för att kommunicera och delge information till 
andra i gruppen och dels såg flera av aktörerna inte heller utbytet de kunde ha av samverkan 
och ansåg sig heller inte ha något ömsesidigt beroende av de andra aktörerna för att 
genomföra sin agenda. Många av aktörerna var helt enkelt inte vana vid att samverka och att 
behöva hitta en gemensam agenda. När maktspelet och hierarkierna blir för tydliga fungerar 
inte heller ett kollaborativt nätverk grundat på kommunikation idealt.  
 
Det finns däremot andra undersökta processer med liknande förutsättningar, aktörer med 
varierande grad av makt, där resultatet varit mer lyckat. Ett exempel är en samverkansprocess 
som fokuserat kring en av regionens gröna kilar. Där deltar både kommuner, ideella 
intresseorganisationer och Regionplanekontoret. Dessutom har ytterligare aktörer varit med i 
olika delprojekt. Respondenten från denna samverkansprocess menar visserligen att 
kommunerna har en tydlig makt i och med att de har en lagstiftad makt via planmonopolet 
men att han inte uppfattar några hierarkier inom själva nätverket. När alla deltagande aktörer 
vill att samverkan ska fungera kan den ojämlika maktfördelningen läggas åt sidan inom 
nätverket för att det ska kunna gå att ha ett framgångsrikt samarbete. Nätverken kan alltså 
utgöra en arena där aktörer som vanligtvis hyser en viss skepsis gentemot varandra kan mötas 
och bygga upp ett förtroende. Hur detta förtroende byggs upp via kommunikation och sociala 
relationer handlar nästa avsnitt om. 
 

5.4 Kommunikation och kollaboration 

5.4.1 Dialog 
Vad den kommunikativa idén fokuserar på är att hitta en fungerande dialog mellan aktörerna 
som samarbetar. En respondent uttrycker att hon aldrig förstått förrän hon började arbeta hur 
stor del av hennes arbetsuppgifter som skulle bestå av att kommunicera och bygga upp 
fungerande dialoger. En annan respondent lyfter fram kommunikationen som en av de 
viktigaste faktorerna hon har stött på i arbetet med governanceprocesser och nätverk. Hon 
menar att det är en sak att starta upp nätverk och driva projekt men att det sen kan visa sig 
vara svårt att få de att fungera eftersom det kan ta väldigt lång tid för deltagarna bara att förstå 
varandra. Många av de intervjuade pekar på denna problematik som, åtminstone till en början, 
uppstår i dialogen, nämligen att de inblandade kommer från olika organisationer och 
kommunikativa traditioner. Att antalet aktörer har ökat och dessutom diversifierats på senare 
tid gör inte dialogen lättare. I nätverken samarbetar kommunala, regionala och statliga aktörer 
med intresseorganisationer och privata aktörer. Inom dessa organisationer kan det råda helt 
olika språkbruk och idéer om hur en verksamhet bör drivas. Även arbetsformerna varierar 
starkt. Det är inte ens säkert att två kommuner har samma sätt att hantera samma typ av 
frågor, utan det beror helt på vilka förutsättningar som råder inom den egna organisationen. 
Det går att uttrycka som att de olika aktörerna har skapat sina egna diskurser, alltså de 
språkbruk som har byggts upp kring de frågor som är aktuella för dem.  
 
En av de olikheter i organisation och språkbruk som lyfts fram av de intervjuade är bland 
annat glappet mellan den statliga nivåns strikta sektorsuppdelning och den regionala nivåns 
mer tvärvetenskapliga angreppssätt. Bristen på kommunikation mellan de statliga aktörerna 
gör att den regionala nivån får svårt att samordna dessa frågor. Den statliga nivån verkar ha en 
trög administrativ struktur som inte alltid lyckas anpassa sig till den komplexa omvärlden och 
behovet av att arbeta tvärsektoriellt och kommunikativt. De tillämpar helt enkelt inte ett 
kommunikativt angreppssätt i samma utsträckning som den regionala nivån vilket försvårar 
dialogen.  
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Det råder också olika språkbruk inom nätverk som bara omfattar intresseorganisationer och de 
nätverk som är samarbeten mellan intresseorganisationer och offentliga aktörer. I de tidigare 
är språkbruket mer radikalt och inte lika nyanserat. Detta har fått intresseföreningarna, som 
inte är vana deltagare i sammanhang med offentliga aktörer, att fundera över huruvida denna 
omställning i språkbruk även utgör ett avkall på deras agenda. En respondent menar dock att 
misstron mellan kommuner och intresseorganisationer kan läggas åt sidan när en fungerande 
dialog uppstår. Han menar att man vinner mer på att ha en dialog än på att slåss för sin sak 
eftersom man genom att slåss inte får något gehör. Samtidigt framhåller han vikten av att inte 
bli för mesig, då finns risk för att man sviker sin organisation och eventuellt åsidosätter sin 
agenda. Detta är helt i linje med Innes och Boohers ståndpunkt att aktörerna, för att dialogen 
ens ska uppfattas som kommunikativ, på ett uppriktigt sätt måste stå för sina egna intressen.86  
 
Det lagstiftade nätverket som jag berättat om tidigare hade problem med dialogen. Vissa 
aktörer undanhöll information från andra aktörer och samarbetet blev snarare en förlängning 
av den misstro som sedan tidigare fanns hos de olika aktörerna än en arena för 
konsensusbyggande. Många av de deltagande aktörerna hade inte för vana att samarbeta med 
andra aktörer och gick inte heller in i samarbetet med insikten att det skulle kunna förbättra 
för alla parter. Även efter att en omstrukturering i nätverket gjordes och samverkansprocessen 
fick ett erkännande, bland annat tack vare ändrad representation, finns det fortfarande stora 
svårigheter med dialogen. 
 
Det tar tid att hitta ett gemensamt språkbruk där alla deltagare känner att de förstår varandra 
och är delaktiga. Flera respondenter trycker på detta faktum; att processer tar tid, ibland 
mycket lång tid. Hade en aktör ensam haft makten att bestämma hade det inte sett ut på detta 
sätt, men nu krävs att deltagarna kan hitta en gemensam dialog och att alla är med på tåget. 
Det tar längre tid, men de flesta verkar överens om att det i slutänden fungerar bättre än om en 
aktör skulle ha makten att bestämma allt. Som Innes och Booher menar gäller det för 
deltagarna att hitta en gemensam förståelse för att den kollaborativa planeringen ska fungera. 
I praktiken innebär det att skapa ett gemensamt språkbruk.87  

5.4.2 Agenda och konsensus 
På frågan om han tyckte att han, och således den aktör han företrädde, hade möjlighet att sätta 
agendan i de nätverk han deltog i svarade en respondent att han inte kunde sätta agendan men 
att han kunde påverka den. Att sätta en agenda i hans uppfattning innebar att bestämma över 
agendan, vilket inte är önskvärt i en samverkansprocess. När aktörerna väl har hittat varandra 
och ett gemensamt språkburk gäller det att kunna samlas kring en gemensam agenda. Flera 
olika politiska agendor måste tas i beaktande, dels från olika politiska nivåer och dels från 
olika aktörer på samma nivå och flera intresseorganisationers agendor ska smältas ihop och 
bli till något gemensamt som alla kan stå för. Även konsulter kan ha agendor, fastän dessa är 
mer kamouflerade än de andra aktörernas.  
 
Nätverkens förmåga att samla alla deltagarna och få dessa att arbeta i samma riktning är det 
som Östhol m fl benämner med begreppet coherence. Inom detta begrepp ryms också 
förmågan att mobilisera resurser för att genomföra agendan88. Denna process är 
grundläggande i alla de undersökta nätverken. Många av de intervjuade pekar på att 

                                                
86 Innes och Booher (2003) s. 38, 40 
87 Innes och Booher (2003) s. 49 
88 Östhol och Svensson (2002) s. 28 
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verksamheten i samarbetena, åtminstone till en början, har kommit att fokusera kring frågor 
där någon form av gemensam konsensus redan finns bland aktörerna och där aktörerna känner 
att de har en möjlighet att påverka utvecklingen. De flesta går helt enkelt inte in i samarbeten 
där de vet att deras deltagande inte kommer spela någon större roll. En konsult som varit 
projektledare menar att en lärdom hon dragit av samverkansarbete är att det är bra att börja 
med lätta frågor där alla är överens. En annan respondent menar att det handlar om att välja 
att inte gå in i sådana samverkansprocesser där hon vet att hennes närvaro inte kommer få 
något genomslag. Det kan låta självklart att samarbeta kring frågor där deltagarna är överens, 
men ur en kommunikativ och kollaborativ synvinkel kan detta försvaga samarbetets 
legitimitet. Allmendinger och Tewdwr-Jones menar att mer avancerade frågeställningar 
riskerar att aldrig komma upp på agendan när samverkansprocesser bara fokuserar kring det 
som är gemensamt och som det redan råder konsensus kring. Detta skulle i sin tur kunna leda 
till att personliga intressen lyfts fram och får ta plats.89 Vidare menar Connelly och 
Richardson att fokus endast på frågor där det råder konsensus innebär en kompromiss med 
den ideala kommunikativa dialogen.90 I praktiken verkar det dock svårt att lyfta mer 
avancerade frågor i samarbetsprocesserna, åtminstone tidigt eller när samarbetet har lösa 
ramar. En deltagare beskriver hur det mellankommunala samarbetet bara blivit av när det 
funnits en praktisk och avgränsad fråga eller problem men att de deltagande kommunerna 
skulle ha kunnat samarbeta om långsiktiga strategiska frågor om samarbetet hade haft en 
annan struktur. En annan respondent lyfter fram ett exempel där hela samverkansprocessen 
blev lidande av att ett för stort och svårt projekt sjösattes. Risken med att de personliga 
agendorna skulle ta över när samarbetet bara fokuserar på frågor där det råder konsensus är 
inget som respondenterna har beskrivit. Snarare verkar många se det som en bra egenskap när 
någon vågar och orkar lyfta frågor. Sedan är det självklart att dessa förslag måste bearbetas av 
alla medlemmar tillsammans.  
 
Hur de olika samverkansprocesserna har arbetat för att nå konsensus och hitta en gemensam 
agenda varierar alltså. Många pekar dock på den direkta nyttan med att ha ett verktyg för att 
lättare nå konsensus. I några fall har det rört sig om att ta fram en handlingsplan eller 
verksamhetsplattfrom för vad samarbetet ämnar åstadkomma, i andra fall har detta verktyg 
varit exempelvis framställandet av en friluftskarta. I arbetet med ”verktyg” har deltagarna haft 
möjlighet att diskutera och komma med sina ståndpunkter och varit tvungna att samordna sina 
olika kunskaper samtidigt som slutresultatet blir ett gemensamt dokument som alla ska stå för. 
En respondent uttrycker att samverkansarbetet i allmänhet och att hitta en gemensam agenda i 
synnerhet är lite som att famla sig fram. Deltagarna måste hela tiden vara uppmärksamma på 
om alla aktörer är med och står bakom agendan. 

5.4.3 Ömsesidighet  
Precis som att en av respondenterna menar att ingen enskild aktör ska ha möjlighet att 
bestämma över agendan i en samverksansprocess framhåller en annan att hela vitsen med att 
samverka är att ingen enskild grupp eller aktör ska kunna bestämma utan att syftet är att alla 
helt enkelt ska vara överens. Han menar att eftersom det inte finns några avtal bygger 
deltagandet på att aktörerna känner att de har något att vinna på att delta. Han är dock inte 
blind inför det faktum att det finns flera olika sätt att driva sin agenda även inom de 
kommunikativa nätverken trots att grunden är ömsesidig konsensus.  
 

                                                
89 Allmendinger och Tewdwr-Jones (2002) s. 15-17 
90 Connelly och Richardson (2004) s. 12-13 



 40 

En av tre aspekter som Innes och Booher lyfter fram för att nätverk ska kunna ses som 
kommunikativa är att deltagarna inser sitt ömsesidiga beroende av varandra för att uppnå det 
resultat som nätverket önskar.91 Som tidigare nämnts finns tydliga exempel på processer där 
detta kriterium inte uppfylls och aktörerna snarare ser sin möjlighet att påverka som större om 
de inte deltar. Det kan också ibland vara svårt att få alla parter att förstå att det finns en 
ömsesidig vinst att göra, en win-win-situation. Det verkar vara lättare för mindre aktörer att 
inse vikten av ömsesidighet i samarbete. Generellt sett har små kommuner eller aktörer utan 
lagstiftad makt, så som Regionplanekontoret och intresseorganisationer, mer att vinna på att 
samverka med andra aktörer eftersom de då får större tyngd. Relationen mellan markägare 
och kommuner och intresseorganisationer är ett annat exempel på relationer som ofta är 
präglade av en oförståelse kring denna ömsesidighet. Markägaren är en företagare som ska 
göra vinst på sin verksamhet. Denna förutsättning måste kommuner ha klart för sig, samtidigt 
som de måste få markägaren att se den ömsesidiga vinsten i att samarbetet också kan vara en 
ny företagsidé.  
 

5.4.5 Socialt kapital 
 

Personliga relationer 
Den av de kommunikativa faktorerna som jag uppfattar som en av de viktigaste utifrån vad 
mina respondenter har berättat är vikten av att bygga relationer mellan deltagarna i nätverken. 
Den enda som inte nämnvärt berör vikten av detta är en respondent från ett av de samarbeten 
som fungerat mindre bra, vilket jag menar är talande. En annan respondent menar att det i 
praktiken är jätteviktigt att han i processerna har möjlighet att utveckla personliga kontakter, 
att han kan lära känna de andra deltagarna och att när det inte finns någon personlig kontakt 
blir mycket besvärligare. Att hitta ett gemensamt språkbruk och att lära känna varandra tar 
dock tid. I och med att de personliga kontakterna verkar vara en av de viktigaste faktorerna är 
det inte heller konstigt att samverkan tillåts ta tid. Det är nödvändigt för att processen ska hitta 
fungerande former vilket i sin tur betyder att deltagarna ska lära känna varandra och de olika 
traditionerna de kommer från. Många av de aktiviteter som nätverken genomfört som har varit 
lyckade har varit just de som fått deltagarna att komma närmare varandra. Ett exempel är att 
en grupp åker iväg för att studera liknande nätverk på andra ställen i landet eller att ett nätverk 
styr upp gemensamma aktiviteter bundna till det grönområde de arbetar för. En respondent 
uttrycker att det kan verka löjligt när man säger det; att gruppen måste lära känna varandra, 
det rör sig ju om professionella personer som borde förstå nyttan av samverkan utan att de 
nödvändigtvis har en personlig relation. I praktiken underlättas dock arbetet när deltagarna 
känner varandra och i många fall är det helt avgörande. Ett exempel på vikten av sociala 
relationer är ett av samarbetena som startade som ett tidsbegränsat projekt. Efter att projektet 
formellt avslutats har viss verksamhet levt vidare tack vare att deltagarna lärt känna varandra 
och fortsätter hålla kontakten. 
 
I icke-formaliserade nätverk verkar den kommunikativa faktorn och vikten av fungerande 
sociala relationer vara extra viktig eftersom det inte finns några krav på att processen kommer 
att fortgå om den inte fungerar rent samarbetsmässigt. En respondent uttrycker det som att det 
finns en moralisk förpliktelse mellan deltagarna att ställa upp och driva samarbetets 
verksamhet istället för krav som ställs via en formaliserad process. Känner deltagarna 
varandra blir det svårare att dra sig ur och inte sköta sina delar av samarbetet. En annan 
respondent väljer att kalla det förtroende istället för förpliktelse, innebörden är dock ungefär 

                                                
91 Innes och Booher (2003) s. 40 
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samma; att deltagarna bygger upp ett förtroende mellan varandra där deltagarna vet var de har 
varandra, både i och utanför nätverket.  
 
En respondent vill verkligen lyfta fram den sociala faktorn, det hon kallar för ”mjuka” 
faktorer och mervärde. Att lära känna varandra och skapa relationer med de andra deltagarna 
skapar ett personligt mervärde, vilket bidrar till att personerna vill fortsätta samverkan. När 
personerna jobbar bra ihop kan detta lyfta samarbetet medan samarbeten mellan personer som 
inte har lyckats skapa bra relationer ofta tar mer energi än de ger och därför riskerar att falla. 
Ett intressant exempel är en respondent som pekar på att hans organisation knutit personliga 
kontakter med planerare på Regionplanekontoret under samråds- och dialogprocesserna kring 
RUFS 2001 och RUFS 2010. Det är sedan dessa kontakter som organisationen använt sig av 
när de har velat starta upp samarbeten och nätverk. Detta belyser både betydelsen av 
personliga kontakter och hur de kan vidareutvecklas och underlättar fortsatt samarbete i 
nätverk men också att Regionplanekontorets mer kommunikativa inriktning med en 
dialogprocess kring den regionala utvecklingsplanen faktiskt fungerar.  
 
Som jag var inne på tidigare fokuserar de flesta nätverk på lättare frågor där det redan råder 
konsensus till en början. Något som kommit fram under intervjuerna är dock att mer 
avancerade frågor kan vinna mark efter hand. Då de undersökta nätverken bygger på 
frivillighet kan samarbetet, i synnerhet i början, kännas bräckligt och riskerar att avbrytas om 
någon drar sig ur. Ju längre samverkan har pågått, desto starkare blir dock banden mellan 
deltagarna och tron på samarbetet och således kan mer avancerade frågor tas upp på agendan. 
Den risk för bristande legitimitet som Allmendinger och Tewdwr-Jones lyfter fram när 
samarbete endast kretsar kring frågor där det redan finns konsensus92, verkar vara en 
verklighet i alla frivilliga kollaborativa nätverk till en början. När de sociala relationerna i 
nätverken vuxit sig starka och samarbetet utvecklat mer fasta former kan legitimiteten öka i 
och med att mer komplexa och strategiska frågeställningar kan lyftas. Inom den kollaborativa 
planeringsteorin benämns denna process av uppbyggande av fungerande dialog och 
personliga relationer för socialt kapital. Healey menar att det är när en fungerande dialog 
mellan olika aktörer uppstår som nya demokratiska praktiker kan skapas. 93 Genom att alla 
dessa aktörer med skilda bakgrunder samlas och hittar ett nytt och gemensamt sätt att hantera 
frågor och driva en verksamhet kan de tidigare befästa rollerna och arbetsformerna 
omvärderas och omstruktureras – det byggs institutionellt kapital. Det är på detta sätt som den 
kommunikativa och kollaborativa planeringen har möjlighet att påverka utvecklingen. 
Grunden i denna omvandling är alltså en fungerande dialog som utvecklas till personliga 
kontakter, socialt kapital, vilken i sin tur har möjlighet att bygga och bära nya institutionella 
praktiker, institutionellt kapital.  
 
Personliga egenskaper 
Vidare, utöver de personliga relationerna, lyfts personliga egenskaper hos deltagarna fram 
som en avgörande faktor för samverkansprocessernas förmåga att mobilisera sin verksamhet. 
Ofta finns det en eller några mycket drivna och engagerade deltagare som ser till att 
samverkan drivs framåt. Att alla nätverk ser olika ut beror dels på sakfrågans organisation i 
länet, vem som ansvarar för vad rent administrativt men också på hur de ansvariga personerna 
väljer att driva eller inte driva frågan. Två av respondenterna menar att de inte är säkra på att 
de samverkansprocesser de deltar i och driver skulle leva vidare om de själva skulle byta 
arbete. Risken är åtminstone att de inte skulle drivas lika engagerat alternativt att den nya 
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personen har andra hjärtefrågor och fokuserar på dessa istället. En annan respondent menar att 
framgångarna i samverkansprocessen är helt personberoende. Vilken person som deltar från 
en aktör och vilket förhållningssätt den har är avgörande.  
 
Den ideala situationen hade naturligtvis varit om alla deltagare hade ett stort engagemang och 
möjlighet att lägga mycket tid på samverkan men så ser det självfallet inte alltid ut i 
nätverken. Den fördel som nätverket kan dra av en stark och drivande deltagare kan snabbt bli 
en nackdel om denna av någon anledning drar sig ur. Exempel finns på hur 
samverkansprocessen i värsta fall stannar av när detta händer. Detta är en risk i synnerhet då 
samarbetet fortfarande är bräckligt och inte har hittat sin form ännu. Å andra sidan menar en 
annan respondent att samverkansprocesser kan må bra av att få nytt blod och nya idéer och att 
folk som varit med för länge riskerar att styra samverkan för enkelspårigt och inte öppna upp 
för nya grepp. 

5.5 Genomförande och institutionalisering 

5.5.1 Kunskap som styrmedel 
Grunden i den kommunikativa ansatsen inom planeringen är att kunskap, vilken vi vill bygga 
våra samhällen på, skapas i processer och i relationer mellan människor. Det finns inte en 
positiv och objektiv kunskap utan kunskap finns och skapas på flera sätt och av alla, expert 
som lekman. Regionplaneringen i Stockholm har som nämnts tidigare inget lagstiftat mandat 
att genomföra sina planer och använder sig därför främst av kunskap och information som 
sina styrmedel. I omvandlingen mot ett mer kommunikativt och genomförandeinriktat sätt att 
planera har Regionplanekontoret kommit att fokusera mer på de processer där kunskapen 
skapas samt insett vikten av att faktiskt informera om den kunskap som kontoret producerar.  
 
I den nya regionplaneringen läggs mer tid än tidigare på att kommunicera det 
kunskapsmaterial som tas fram i form av rapporter och utredningar. Enligt en respondent 
skulle kontoret kunna bli ännu bättre på denna del. Respondenten menar också att det måste 
finnas tillfälle att diskutera innehållet och inte bara leverera rapporter till olika aktörer. De har 
kanske inte ens tid att sätta sig in i kunskapsmaterialet. Inte förrän de aktörer som har 
möjlighet att i praktiken leda regionens utveckling framåt kan ta till sig materialet ordentligt 
kan det bli en del av deras agenda och leda till regionplaneringens genomförande.  

5.5.2 Växelverkan 
En anställd på Regionplanekontoret uttryckte att kontoret inte nödvändigtvis alltid är med i 
alla processer och nätverk men att de kan ”smörja hjulen” så att det i slutändan uppstår ett 
resultat som är i enlighet med den regionala utvecklingsplanen. Hon menar att en handling 
från deras sida ger en output någon annanstans och fastän det kanske inte är tydligt att det är 
Regionplanekontoret som ligger bakom är det viktiga att ”det händer”. Det kan vara svårt att 
veta vilken aktör som egentligen varit ansvarig för vad och vilken del i processen som varit 
avgörande, och det kanske inte heller är så relevant, huvudsaken är att ”det händer” – att det 
som står i den regionala utvecklingsplanen blir verklighet. En annan respondent uttrycker 
samma sak, att han inte är säker på vilken aktör eller faktor som egentligen lyckas starta och 
hålla det nätverk han deltar i vid liv, men att det nog rör sig om en växelverkan mellan olika 
aktörer och faktorer. Detta är talande för den typen av styrning som sker genom 
governanceprocesser, att det inte alltid går att enkelt uttrycka eller ens lätt att hitta alla de 
faktorer, beslut och aktörer som har varit med och bidragit till att det i slutändan uppnåtts ett 
önskat resultat. Jag tänker ändå försöka visa exempel på den växelverkan som jag har 
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uppfattat finns mellan Regionplanekontoret, deras styrmedel och andra aktörer vilken i 
slutändan leder till ett genomförande. 
 
Ett exempel från mitt fallstudieområde, regional grönstruktur, är begreppet gröna kilar. Detta 
begrepp myntades i en rapport som publicerades av Regionplanekontoret på 1990-talet. 
Rapporten blev mycket populär och levererade ett nytt sätt att förhålla sig till 
Stockholmsregionens grönstruktur och hur dess värden var strukturerade rent fysiskt, 
nämligen som tio stora kilar. Rapporten hade tagits fram i samarbete med en konsult. 
Konsulten och Regionplanekontoret, privat och offentlig aktör, skapade tillsammans ett 
kunskapsunderlag med en ny kunskap, eller nytt förhållningssätt, i. Denna kunskap har sedan 
levt vidare på fler olika håll. Bland annat har en respondent som arbetat mycket med 
Regionplanekontoret och med de gröna kilarna berättat att materialet har varit särskilt 
värdefullt för henne eftersom hon ursprungligen inte kommer från Stockholm och att 
kunskapsmaterialet har format hennes syn på hur Stockholms regionala grönstruktur är 
strukturerad. Hon bär med sig det regionala synsättet och vikten av de gröna kilarna i andra 
uppdrag hon gör gentemot andra uppdragsgivare. På så sätt sprids kunskapen i ytterligare 
kunskapsmaterial. Vidare har kunskapen och begreppet spridit sig till intresseorganisationerna 
i länet som till och med har startat ett nätverk som heter Skydda Storstockholms gröna kilar. 
Några av organisationerna i nätverket har sedan tagit initiativ till att starta ett nytt nätverk 
fokuserat kring skydd och utveckling av en specifik kil. I detta nätverk har även offentliga 
aktörer bjudits in och kommunerna utgör viktiga aktörer. I nätverket ingår 
intresseorganisationer, kommuner, Regionplanekontoret och ibland ytterligare aktörer som 
deltar i vissa aktiviteter och projekt. Genom att delta i detta nätverk återknyts 
Regionplanekontoret till sitt eget kunskapsmaterial och har möjlighet att med ekonomiska och 
personella resurser se till att nätverkets agenda blir verklighet.  

5.5.3 Nya diskurser institutionaliseras 
Ett nytt sätt att prata om en företeelse, en ny diskurs, skapas när begreppet gröna kilar blir 
vedertaget. Diskursen som byggts upp kring de gröna kilarna i Stockholmsregionen kan till 
viss del sägas ha institutionaliserats. De som arbetar med dessa frågor i länet vet vad gröna 
kilar är och det kan uppstå nätverk som har detta fokus. Vartefter deltagarna i ovannämnda 
nätverk lär känna varandra och nätverket börjar hitta en form som känns stabil, skapas också 
nya sätt att hantera problem och frågor som uppstår kring denna diskurs. Det är genom 
kommunikation och kollaboration inom nätverket som deltagarna kan hitta nya sätt att skapa 
och driva en agenda. Nätverk, som via socialt kapital bygger upp institutionell kapacitet kan, 
precis som diskursen, institutionaliseras. Efter hand har kommunerna tagit mer och mer 
ansvar för den samverkansprocess som intresseorganisationerna startade. Flera av 
kommunerna initierar nu dessutom liknande samverkansprocesser kring andra av länets gröna 
kilar. Det avsätts pengar regelbundet för arbetet som sker inom samverkansprocessen vilket 
innebär att den har fått en högre och mer permanent status än bara ett projekt. På detta sätt 
skapas nya governanceprocesser. Som Healey påpekar finns däremot hinder för 
institutionalisering av diskurser och för omstrukturering av befintliga styrningsprocesser, i 
synnerhet där det redan råder en snårig administrativ struktur.94 Stockholm skulle kunna ses 
som en region som har just en sådan speciell struktur med många aktörer. Tydligast är, som 
många respondenter påpekar, att kommunerna anses ha mycket makt, något som också kan 
försvåra samarbetet.  
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Exemplet på hur kunskapen om gröna kilar skapas, sprids, anammas, görs till diskurs och 
eventuellt också institutionaliseras visar hur regionplaneringen i Stockholm går till i 
praktiken, och vilka komplexa vägar den kan ta. Regionplanekontorets kunskap och planer 
skapas av flera aktörer och lever vidare på otroligt många sätt. Ibland är vägen från plan till 
genomförande kort och tydlig, ibland lång och svåridentifierad. Det nya sättet att planera via 
governanceprocesser är kanske inget som i grunden omvälver de administrativa 
uppdelningarna i länet, men nätverken ger helt klart fler aktörer tillträde till sammanhang där 
det sker någon form av styrning och delar således upp makten mellan dessa aktörer i 
processer där aktörer som inte vanligtvis möter varandra kan träffas och på ett kommunikativt 
sätt bygga upp relationer i sociala nätverk. Genom de sociala nätverken skapas också nya 
institutioner. Institutioner utgör både vårt sätt att se på och hantera verkligheten samt 
reproducerar den. På detta sätt kan planeringen, utan lagstiftad genomförandemakt, i grunden 
förändra våra samhällen. 
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6. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka varför och hur regionplaneringen i 
Stockholms län utvecklats i en mer kommunikativ riktning, samt att med fokus främst på 
interaktionen mellan Regionplanekontoret och icke-offentliga aktörer försöka förstå de 
kommunikativa nätverksprocesser vilka, som arbetsform, präglar regionplaneringens 
genomförande i Stockholmsregionen.  
 
Mina frågeställningar har främst använts för att belysa mitt syfte och strukturera min analys. 
Således har de fem slutsatser presenteras nedan inte sin utgångspunkt i frågeställningarna utan 
i mitt syfte. 
 
I uppsatsen har jag talat om en ”ny” regionplanering eller ett nytt sätt att regionplanera. Det 
jag har haft i åtanke är det mer kommunikativa och kollaborativa arbetssätt med fokus på 
processer som regionplaneringen numera bedrivs genom. Det har skett en förändring i hur 
regionplaneringen går till och således i den styrning som planering innebär. De anledningar 
som jag har iakttagit ligger bakom förändringen i governance är några av de faktorer som 
Lidström redogör för, nämligen globaliseringens inverkan och i förlängningen den anpassning 
som planeringen gör till globaliseringens uttryck på regional nivå. Även liberala idétraditioner 
som blivit förhärskande har fått som konsekvens att det offentliga, och så även 
regionplaneringen i Stockholm, har marknadsanpassats. Detta har förändrat regionplanerarnas 
roller då de numera har ansvar som processledare och förmedlare av kunskap snarare än 
utredare. Utredningsarbetet sker istället till största del av marknaden. Vidare har 
Stockholmsregionens specifika förutsättningar spelat in. Dels har Stockholm en komplex 
administrativ struktur med många kommuner och andra offentliga aktörer och dels har 
regionplaneringen i Stockholm ingen lagstiftad genomförandemakt. Detta är 
grundförutsättningar som regionplaneringen utgår ifrån men också anpassats till och 
utvecklats kring. Till sist har aktörsspektrat i stort breddats. Samhällsprocesser delas upp 
mellan flera olika aktörer eftersom ingen aktör längre är ensam rådig över hela processer 
gällande regionens utveckling. Flera olika typer av aktörer gör sig också hörda och deltar i 
utvecklingen och för att komma i kontakt med dessa och kunna förmedla sin agenda även till 
dessa har det krävts att Regionplanekontoret förändrat sin verksamhet. Alla dessa faktorer har 
tillsammans bidragit till att planeringen blivit mer kommunikativ och process- och 
genomförandeinriktad. Regionplaneringen drivs numer i stor utsträckning via dialogprocesser 
i sociala nätverk med många olika aktörer, alltså genom så kallade governanceprocesser.  
 
Frånvaron av lagstiftad genomförandemakt är alltså en av drivkrafterna bakom förändringen i 
governance, regionplaneringens styrningsstrukturer. Vad jag kunnat iaktta är emellertid att en 
annan typ av makt skapas på grund av, eller tack vare, frånvaron av formell makt. 
Regionplanekontoret anses av andra aktörer vara en ofarlig aktör att samarbeta med. I och 
med att Regionplanekontoret inte har möjligheten att bestämma hur aktörer ska handla eller 
har rätten att stoppa andra aktörers planer anses de inte heller som ett hot som måste hållas på 
behörigt avstånd. Istället betraktar andra aktörer Regionplanekontoret och deras personella 
och ekonomiska resurser som en tillgång. På så sätt får kontoret tillgång till nätverk, arenor 
och governanceprocesser som de kanske annars inte skulle ha haft tillgång till och på så sätt 
större möjlighet att påverka. Om de har större möjlighet att påverka än om de hade lagstiftad 
makt är självklart svårt att avgöra, men det har visat sig att aktörer som har lagstiftad makt 
ibland hålls utanför nätverk på grund av rädsla för motsättningar i samarbetet. Samma typ av 
ofarlig makt gäller för andra aktörer som inte har någon lagstiftad genomförandemakt, 
exempelvis intresseorganisationer. Dessa ingår numera i nätverk tillsammans med offentliga 
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aktörer som har formell makt och kan därigenom driva sin agenda. Att de är en ofarlig aktör 
är avgörande för deltagandet i nätverken. 
 
Den alternativa makten bygger på att Regionplanekontoret adapterat en kommunikativ och 
kollaborativ planering via processer. Genom att starta upp och delta i sociala 
nätverksprocesser skapar kontoret arenorna och kontaktytorna där de har möjlighet att 
påverka, planera och styra. Hur de utövar makt i praktiken, alltså planerar och styr, visar sig 
vara ett mycket komplext förfarande. Kunskap skapas i maktdiskurser men makt skapas i sin 
tur av kunskap och det är, som konstaterats, genom kunskap och information som 
Regionplanekontoret har möjlighet att påverka. Kunskapsmaterialet som Regionplanekontoret 
tar fram, tillsammans med privata aktörer, sprids på många sätt. Dels via de konsulter som 
arbetar med materialet och som i sin tur fortplantar kunskapen i uppdrag gentemot andra 
uppdragsgivare. Dels kan det spridas via intresseorganisationer som adapterar synsätten som 
finns i kunskapsmaterialet. Här uppstår en växelverkan mellan Regionplanekontoret, 
kunskapsmaterialet och andra aktörer. När kunskapsmaterialet blivit så pass spritt och befäst 
att det skapat en diskurs kan nya institutioner byggas kring diskursen. Någon aktör, det 
behöver inte vara Regionplanekontoret, kan starta upp ett samarbete kring den nya diskursen 
för att genomföra sin agenda. Flera olika typer av aktörer kopplas in i samarbetet och en 
nätverksprocess föds. Även Regionplanekontoret kan kopplas in i nätverket och kan med 
ekonomiskt och personellt stöd bidra till att genomförandet av det som från början var deras 
kunskapsmaterial eller plan, vilket sedan blivit en diskurs, till slut kan institutionaliserats. Här 
blir regionplaneringens växelverkan tydlig. Planeringsorganet skapar, släpper och återknyter 
till sitt material. Kommunikativ planering bygger således inte på att planeringsorganet självt 
står för styrningen i hela processen utan att kunskapen kan ta många olika vägar, ibland 
omöjliga att spåra, och att ”det händer” i slutändan. Detta är också kärnan i 
governanceprocesser. Styrningen sker med hjälp av många aktörer i komplexa strukturer. Det 
går inte längre att urskilja att det är en enskild aktör som lyckats genomföra något.   
 
Processen när nya institutioner skapas kring en diskurs är social. En slutsats är att sociala 
processerna måste fungera för att den kommunikativa planeringen ska ha någon verkan. Det 
måste byggas upp en fungerande dialog mellan deltagarna i nätverken vilket i praktiken 
innebär att aktörerna ska hitta ett gemensamt språkbruk så att deltagarna som kommer från 
olika organisationer och traditioner kan förstå varandra. Därefter gäller det att skapa en 
gemensam agenda så att det är möjligt att mobilisera nätverkets verksamhet. Alla dessa steg 
tar tid, framförallt på grund av att den viktigaste faktorn för att nätverken ska fungera är att 
det byggs upp personliga relationer mellan deltagarna och att de känner ett ömsesidigt 
beroende och förtroende. Det har visat sig att det inte räcker med att samla aktörer och hoppas 
på att samverkan ska fungera. Deltagarna måste själva vilja samarbeta och se win-win-
situationerna som samverkansnätverket kan erbjuda, annars kommer samarbetet att gå i stå. I 
icke-formaliserade samverkansprocesser blir den kommunikativa aspekten extra viktig 
eftersom det inte finns något som håller ihop nätverket annat än det sociala kittet. Precis som 
Healey beskriver är det sedan på de personliga relationerna, det sociala kapitalet, som 
verksamheten vilar och nya institutioner kan byggas. Finns inte den sociala grunden kommer 
deltagarna inte att se nyttan utan bara belastningen av samarbetet, som i sin tur inte kommer 
att fungera. Nätverket kommer inte heller att orka driva några frågor eller sköta någon 
verksamhet. Den kommunikativa planeringens påverkansmöjligheter ligger i möjligheten att 
rucka på befästa institutioner och att skapa nya. I och med att institutionell kapacitet byggs på 
socialt kapital är det sociala kapitalet en nödvändighet för att planeringen ska få genomslag.  
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I den nya typen av planering visar det sig att icke-offentliga aktörer spelar en avgörande roll. I 
det komplexa genomförandeförfarande som exemplifierades tidigare spelar både konsulter 
och intresseorganisationer viktiga roller. Inga utav de är så kallade direktaktörer som har 
någon lagstiftad genomförandemakt, men de adapterar och sprider regionplaneringens idéer 
till andra aktörer och hjälper således till att skapa och sprida nya diskurser. Dessutom kan de 
starta och driva nätverk och ta ett ansvar som de offentliga aktörerna sällan mäktar med på 
grund av tidsbrist. Trots att många respondenter lyft fram kommunernas makt och betydelse i 
nätverken visar det sig att de andra aktörerna i governancenätverken har en minst lika 
avgörande roll att spela för regionens utveckling. Utan dessa hade nätverken kanske varit utan 
projektledare som hade kunnat driva processen och kommit med idéer. Det kanske aldrig ens 
hade uppstått något samarbete om inte en intresseorganisation hade tagit initiativet.  
 
Slutligen skulle det möjligen kunna konstateras att Regionplanekontoret, med sitt nya sätt att 
planera, har ökat sin makt och sitt inflytande. Inom nätverken finns möjlighet att rubba på de 
vedertagna maktrelationerna som råder utanför nätverken. Detta genom att deltagarna bygger 
upp ett ömsesidigt förtroende och personliga relationer. Makten att påverka regionens 
utveckling har på så sätt delats upp på fler aktörer vilket skulle kunna innebära att makt delvis 
har flyttas från exempelvis kommunal till regional nivå. Dessutom blir Regionplanekontorets 
verksamhet och kunskap en del av många fler aktörers medvetande då de ingår i nätverk med 
ett blandat aktörsspektra. Regionplanekontorets styrmedel är kunskap och information. 
Genom kunskap går det att skapa nya diskurser vilka till slut kan institutionaliseras. På detta 
sätt skapas nya ”verkligheter” och nya sanningar. Att kunna forma verkligheten torde vara en 
makt som är minst lika kraftfull som den lagstiftade.  
 
För att slutligen presentera några rekommendationer utifrån de dragna slutsatserna så tror jag 
att Regionplanekontoret skulle kunna utnyttja den makt de besitter ännu bättre om de 
utvecklade de kanaler genom vilken den verkar och förmedlas. Detta skulle innebära 
ytterligare fokus på dialog och kommunikation och framförallt mer vikt vid strategier för hur 
information, kunskap och planer ska spridas, gärna på nya och okonventionella sätt. I dessa 
processer gäller det för regionplaneorganet att samarbeta med många av regionens aktörer och 
vidga sina vyer gällande vilka typer av aktörer som faktiskt bidrar till regionens utveckling.  
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Bilaga 
Intervjumall för de intervjuer som genomfördes under sommaren 2010 
 
 

 
1. Hur initierades samarbetet och vilka motiv fanns till initierandet av samverkan? 

 
2. Hur är samarbetet kring XX organiserat? 

 
3. Vilka aktörer medverkar? 

 
4. Vilken är din/er roll i samarbetet? 

 
5. Hur har samverkan finansierats? Hur mycket från resp. källa? 

 
6. Har samarbetet resulterat i någon konkret handling/dokument? Vad? 

 
7. Hur och till vem har ni kommunicerat ert arbete?   

‐ Externt? 
‐ Internt (förankring inom egna organisationer)? 

 
8. Hur förvaltas de gemensamma projekten? 

 
9. Vilka faktorer har du/ni uppfattat varit viktiga för att samverkansprocessen ska 

fungera framgångsrikt? 
a) Hur fungerade den politiska förankringen? Hade det kunnat ske på ett annat/bättre 

sätt? 
 

10.  Finns det några fallgropar som har riskerat att sänka samverkansprocessen? 
a) Finns det någonting som du/ni skulle gjort annorlunda om du/ni hade stått inför en 

uppstart av samma arbete idag?  
 

11. Vilka lärdomar har du/ni dragit inför framtida samverkansprocesser? 
 

12. Vad skulle du/ni säga att RUFS:en och Regionplanekontoret har haft för roll? 
 

13. Finns det något mer som du/ni vill tillägga? 
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Intervjumall för de intervjuer som genomfördes med anställda på Regionplanekontoret under 
våren 2011 
 
 
Nätverk/samverkansprocesser: 

1. När började tanken på nätverk och vikten av samverkansprocesser att bli aktuell inom 
regionplaneringen i Stockholm? Har den alltid varit det? 

2. Brukar RPK initiera nätverk och samverkan eller blir ni inkopplade senare? 
3. Vilka är kriterierna för att RPK ska engagera sig/starta upp nätverk/samverkan? 
4. Finns det några nätverk som ni inte ha tillgång till men som ni skulle vilja delta i? 
5. Vilken ROLL brukar RPK ha i dessa nätverk, kan den variera? 
6. I vilken mån har ni möjlighet att sätta agendan? 
7. Eftersom det alltid finns fler potentiella nätverk att starta eller ingå i än det finns 

resurser, finns det några nätverk som anses ”viktigare” eller som prioriteras? 
8. Är RPK en nätverksorganisation? 
9. Finns det exempel på idéer från regionplaneringen som institutionaliserats eller vävts 

in i befintliga processer eller skapat nya (legislativa) arenor? 
 
Aktörer: 

10. Har RPK alltid arbetat gentemot externa aktörer (icke-offentlig sektor)? När? 
11. Arbeter RPK mot FLER aktörer nu än tidigare? Har aktörsspektrat breddats? 

VARFÖR? 
- underlättar eller försvårar detta genomförandet? 

12. Vilka aktörer deltar/bjuds in? Kan man jobba gentemot alla? 
13. Vilka aktörer bjuds INTE in? 
14. Finns det aktörer som ni vill ha med som inte vill delta? Varför vill de inte? 
15. Påverkar ämnesområdet vilka aktörer som ingår i nätverken? 

- Får ”nya” frågor bredare aktörsspektra? 
16. Finns det tydliga MAKTHIERARKIER mellan deltagarna inom nätverken? 

- vilka konsekvenser får detta? 
- Vilken roll tar RPK i denna hierarki? 
- Råder det en annan relation mellan offentliga och icke-offentliga aktörer 

jämfört med mellan ex offentlig-offentlig? 
17. Konsulter är ju i någon mån en extern aktör, vilken är deras roll i regionplaneringen 

och i NÄTVERKEN? 
18. Vilken är de PRIVATA aktörerna i nätverken? Och vilken roll har de? 

 
Kommunikation/styrmedel: 

19. Har regionplaneringens makt sett annorlunda ut förut? Mer eller annan makt? Eller har 
styrmedlen varit desamma och omvärlden förändrats? 

20. Vilka för/nackdelar finns det med att INTE ha lagstiftad makt för genomförande? 
21. Finns det några formaliserade krav på dialog/kommunikation, eller går RPK längre av 

”egen vilja”? 
22. Kan man säga att den mer kommunikativa approachen både till skapande och 

genomförande av regionplanen är ett ”nytt” sätt att regionplanera? 
- fungerar det? 

23. Kan kommunikation/information kännas bristfälliga som styrmedel? Tror du att 
regionplaneringen skulle kunna ske på ett bättre eller effektivare sätt? HUR? 

 
Övrigt som du vill tillägga? 
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Intervjumall för de intervjuer som genomfördes med intresseorganisation 
våren 2011 
 
Nätverk: 

1. Har SNF alltid arbetat på detta sätt i nätverk och i samverkan med andra? 
2. Vilka olika regionala nätverk/samverkansprocesser kring grönstruktur deltar ni i? 
3. Hur blev SNF involverade i nätverken? 
4. Hur initierades dessa nätverk?  
5. Vad har nätverken för syfte och vad är syftet med att ni deltar? 
6. Finns det några nätverk som ni inte har tillgång till men som ni skulle vilja delta i? 
7. Vilken ROLL har SNF i nätverken? Samma/olika? 
8. I vilken utsträckning har SNF möjlighet att sätta agendan för nätverken? 
9. På vilket sätt påverkar nätverkandet ”genomförandet” av SNF:s agenda? 
10. Skulle du säga att detta är ”permanenta” samverkansprocesser? Har det varit 

ambitionen från början? 
11. Hur har det gått till när formen för dessa nätverk spridit sig geografiskt? Kommer de 

att få samma form eller anpassas? 
 
Aktörer: 

12. Vilka aktörer deltar i dessa nätverk? 
13. Hur får olika aktörer tillgång till nätverken? 
14. Är det några aktörer som INTE blir ”insläpppta”? 
15. Har SNF alltid samarbetat med eller arbetat gentemot offentlig sektor? 
16. Har SNF breddat det spektra av aktörer som man arbetar med?  

vad beror det på? 
17. Finns det aktörer som ni vill ha med som inte vill delta? Varför vill de inte? 
18. Finns det tydliga MAKTHIERARKIER mellan deltagarna inom nätverken? 

a. vilka konsekvenser får detta? 
b. Vilken roll SNF i denna hierarki? 
c. Råder det en annan relation mellan offentliga och icke-offentliga aktörer 

jämfört med mellan ex offentlig-offentlig? 
 
Relation till regionplaneringen: 

19. Hur kom SNF i kontakt med regionplaneringen? 
20. Vilken funktion har regionplaneringen i er verksamhet? 
21. Vilken funktion har regionplaneringen i nätverken? 
22. Hur uppfattar du Regionplanekontorets roll i nätverken? 
23. Hur hanteras Regionplanen (RUFS) i nätverken? En tillgång? 

 
Kommunikation/kollaboration i nätverken: 

24. Hur uppfattar du dialogen i nätverken? Fungerar den? 
25. Får alla komma till tals? 
26. Har någon företräde i dialogen? 
27. Tas allas kunskap på allvar? 
28. Vilken roll spelar de personella egenskaperna? 
29. Finns det risker i att dessa har så stor betydelse? 

 
Övrigt du vill tillägga? 
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Intervjumall för de intervjuer som genomfördes med konsult våren 2011 
 
Intro: 
Kort berätta om Ekologigruppen? 
Vilka uppgifter har du på Ekologigruppen? 
Vilka är era främsta uppdragsgivare? 
 
Relation till regionplaneringen: 
Hur kom Ekologigruppen i kontakt med regionplaneringen och RTK? 
Vilken funktion har regionplaneringen för er verksamhet? 
Vilken funktion anser du att er verksamhet har för (genomförandet av) regionplaneringen? 
Använder ni er av material som Regionplanekontoret tagit fram? 
 
Nätverk: 
Regionplanekontoret ingår i många nätverk/mellankommunala samverkansprocesser kring de 
gröna kilarna och ni har ju också deltagit i dessa nätverks verksamheter. 
 

1. Vilka olika regionala nätverk/samverkansprocesser kring grönstruktur deltar ni i? 
2. Hur blev ni inkopplade i dessa? 
3. Vilken roll skulle du säga att Ni har i dessa nätverk? 

- Har ni alltid samma roll i de olika nätverken eller kan er roll som konsulter 
variera? 

4. Är ni deltagare eller blir ni bara inkopplade när det gäller att ta fram underlag? 
5. Är det nätverken som är era uppdragsgivare eller en specifik kommun? (I och med att 

nätverken inte är ”formaliserade” så kan de inte stå som uppdragsgivare?) 
- Är det någon skillnad att arbeta mot ett nätverk än mot en ensam 

uppdragsgivare? 
6. Vilken möjlighet att påverka skulle du säga att ni som konsulter har i 

samverkansprocessernas verksamhet och för deras agenda? 
 
Kommunikation/kollaboration i nätverken: 
Hur kommunicerar ni ert material? 
Vilken roll har Ni som konsulter i dialogen som pågår i nätverken? 
Hur uppfattar du dialogen i nätverken? Fungerar den? 
Tas allas kunskap på allvar? 
Vilken roll spelar de personella egenskaperna? 
Finns det risker i att dessa har så stor betydelse? 
 
Aktörer: 
Bjuds ni in till nätverken? Får ni bara tillgång när ni köps in? 
Skulle ni vilja delta mer än ni gör? 
Har det spektra av aktörer som Ni arbetar med/mot breddats?  

vad beror det på? 
Finns det tydliga (MAKT)HIERARKIER mellan deltagarna inom nätverken? 

a. vilka konsekvenser får detta? 
b. Vilken roll har konsulten i denna hierarki? 

 
 
Övrigt du vill tillägga? 
 


