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ABSTRACT 
Sandström, J. 2014. Gränslös regional utveckling: En aktörsstudie om målsättningar och 
styrning på regional planeringsnivå. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, 
Uppsala universitet.   
 
Syftet med denna studie är tudelat. För det första syftar studien till att utreda vilka typer av 
regionala insatser olika aktörer i länet prioriterar och varför. Detta inbegriper att undersöka 
hur maktförhållanden ter sig på den regionala nivån.  För det andra syftar uppsatsen till att 
undersöka vilka omständigheter som försvårar för effektiv regional utveckling. Resultatet från 
studien tyder på att viktiga regionala prioriteringar anses vara kommunikationer, infrastruktur 
och tillgänglighet samt åtgärder för att förstora arbetsmarknader. Det framkommer även att 
insatser för att stärka regionens konkurrenskraft präglar den regionala agendan. Det kan även 
konstateras att det finns prioriteringar som skiljer sig åt mellan de olika aktörerna, exempelvis 
var i länet satsningar bör göras. Det framkommer samtidigt att geografiskt läge och 
befolkningsmängd kan ha en inverkan på hur de olika kommunerna prioriterar. Det kan också 
konstateras att regionala utvecklingsinsatser påverkas av aktörer på nationell nivå och av den 
Europeiska unionen. Avslutningsvis tyder resultatet även på att det finns flera orsaker som 
kan försvåra för effektiv regional utveckling. Det framgår bland annat att faktorer som berör 
organisation, gränser och resursbrist kan försvåra för regionala samarbeten.  
 
This study has two aims. The first aim is to investigate which kind of regional initiatives 
stakeholders prioritize and why, which includes examining how power relations appear at a 
regional level.  The second one is to investigate which circumstances that hinder effective 
regional development.  Results from the study suggest that regional efforts that are perceived 
to be important are transportation, infrastructure and availability, and to some extent labor 
market and competitiveness. Furthermore the study suggests that geographical location and 
population size can have an impact on how municipalities prioritize. Regional development is 
shaped by stakeholders at a national level and the supranational level (the European Union). 
Lastly, there are several implications that could hinder effective regional development. It is 
suggested that factors related to geographical boundaries, management and lack of resources 
may have a negative impact on successful regional development. 
 
Keywords: regional, regionförbund, regional röra, nyregionalism, Uppsala. 
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FÖRORD 
Denna masteruppsats fungerar som avslutande moment och examensarbete inom ramen för 
masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning samhällsplanering. Uppsatsen har sin 
grund inom kulturgeografin och genomfördes under höstterminen år 2013. Uppsatsen berör 
vad som upplevs vara ett viktigt tema för hur samhället planeras och utvecklas, nämligen hur 
planering bedrivs på regional nivå.  Valet att skriva om regional planering gjordes bland annat 
eftersom det anses vara en nödvändig planeringsnivå med utvecklingspotential som ofta 
förbises och hamnar i skuggan av insatser som görs på lokal och nationell nivå. Vidare 
väcktes även intresset av ämnet eftersom det finns en skalproblematik och tankeväckande 
frågor om dess organisation och struktur som är centrala för samhällsplanering och 
samhällsutveckling. 
 Ett tack riktas till de tjänstemän som ställt upp på intervjuer runt om i Uppsala län samt 
till de som deltagit i enkätundersökningen som genomfördes under hösten. Vidare vill jag 
även tacka min handledare Anders Waxell som fungerat som stöd och bollplank under 
skrivprocessen genom en konstruktiv dialog och synpunkter. 
 
Uppsala, december 2013. 
 
Johan Sandström 
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1. INLEDNING 
 
Maktfördelningen i Sverige har ofta liknats vid ett timglas, med en stark stat och starka 
kommuner och en förhållandevis svag regional nivå (Smas m.fl., 2012, Stegmann-McCallion, 
2008). Regioner och den regionala planeringsnivån har fått allt större utrymme under de 
senaste decennierna, både nationellt (Stegmann-McCallion, 2008) och internationellt (Soja 
2009).  Det finns dock många frågor som berör hur regionala samarbeten är organiserade. 
Några specifika frågor inom den svenska regionala planeringen har varit vem som egentligen 
skall vara ansvarig för vad, på vilken nivå olika frågor skall hanteras samt vilken roll den 
regionala nivån egentligen skall spela (Stegmann-McCallion, 2008). När det handlar om 
regioner i ett svenskt sammanhang präglas debatten ofta av frågor som berör utveckling och 
tillväxt. Satsningar på tillväxt kan inbegripa flera områden och sektorer. I en rapport utgiven 
av Tillväxtanalys1 år 2013 lyfts det fram att framför allt frågor som berör pendling, 
arbetsmarknad och klimat kan vara nödvändiga att hantera på regional nivå (Tillväxtanalys, 
2013).  
 Vidare finns det de som menar att man kan prata om framväxten av ett ”regionernas 
Europa” där ”regionerna” på något vis skall organisera fram tillväxt såväl nationellt som 
internationellt (Karlsson, 2006, Westholm et. al., 2008). Relaterat till detta hävdar regeringen 
i en skrivelse att ”Genom att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften och skapa 
bättre förutsättningar för företagande, innovationer och investeringar, kan tillväxtpotentialen 
och sysselsättningsmöjligheterna i hela landet utvecklas” (Regeringens skrivelse, 
2009/10:221, s. 5). Med andra ord finns ett tankesätt som bygger på att satsningar på lokal och 
regional nivå gynnar hela landet. De lyfter även fram att ”Ju fler regioner som har en stark 
och expansiv ekonomi, desto bättre för Sverige” (Regeringens skrivelse, 2009/10:221, s. 5), 
vilket kan tolkas som att ”regioner” dels kan ses som en enhet i sig som kan vara stark och ha 
en ekonomi och dels även ett tankesätt om att ju starkare ekonomi för dessa regioner, desto 
bättre. Dock har den regionala nivån av flera ansetts vara rörig, bland annat på grund av det 
stora antalet involverade aktörer på olika skalnivåer och oklara ansvarsförhållanden 
(Stegmann-McCallion, 2008, Smas et. al., 2012, Regionutredningen, 1992:63).  

Avstamp för denna studie görs utifrån dessa tankegångar. Centralt för studien är 
tjänstemäns uppfattningar av hur den regionala planeringen bedrivs, framför allt aspekter som 
berör regionens styrning och funktion. Frågor som ställs är bland annat; hur ser de 
involverade aktörerna inom ”regionen” på arbetet som bedrivs för samhällsutveckling och 
tillväxt på regional nivå och råder det konsensus över vad som skall prioriteras? Studien kan 
ses som en fallstudie av Uppsala län som genomförs med hjälp av djupintervjuer med 
tjänstemän vid några av länets kommuner, landsting, regionförbund samt genom en 
enkätstudie. Vidare presenteras och resoneras det även kring några regionala styrdokument.  
 

1 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar. Myndigheten analyserar och utvärderar svensk tillväxtpolitik. 
Dess övergripande mål är att arbeta för att stärka landets konkurrenskraft och tillväxt. 
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1.1 Problemformulering 
Utifrån de teorier och det material som presenteras i studien har några kritiska frågor för den 
regionala nivån förts fram som anses vara speciellt intressanta. En fråga som jag uppfattar 
som viktig men samtidigt problematisk för den regionala planeringen är hur planeringen 
bedrivs. Det finns en del kritik mot att den regionala planeringen under de senaste 
decennierna har varit och till viss del fortfarande är för toppstyrd. Detta framför allt från den 
nationella nivån och från EU-nivå (Stegmann-McCallion, 2008, Nilsson, 2006). Det anses 
vara av intresse för denna studie att utreda hur olika aktörer inom den regionala planeringen 
upplever att dessa synpunkter värderas. Dels om de upplever att statens intressen och 
tillväxtfokuset präglar den regionala planeringen i för stor utsträckning, och dels om 
kommunerna upplever att det råder en obalans i hur olika kommuners synpunkter värderas, 
exempelvis beroende på faktorer som befolkningsmängd. Det är även av intresse huruvida 
kommunerna i länet anser att den regionala planeringen är demokratisk i den bemärkelse att 
man tillsammans kommer fram till vad som står på agendan och att man upplever att det råder 
konsensus kring gemensamma visioner inom den regionala planeringen eller om agendan till 
stor del styrs av de aktörer som har ”mest att ge” (Hudson, 2001).  
 En nära besläktad fråga som jag vill lyfta fram baserar sig på teorier som Peterson (2001), 
Lind (2010) och Nilsson (2006) om att den svenska maktstrukturen liknar ett timglas, med 
starka kommuner, en stark central makt genom staten samtidigt som den regionala nivån är 
förhållandevis svag. Det finns olika förklaringar till varför den regionala nivån anses vara 
svag; vissa lyfter fram att det finns för många aktörer på olika nivåer och motsägelsefulla 
policys. Andra betonar att det finns problem förknippade med gränser och geografiska 
indelningar (Allmendinger & Haughton, 2009, Lindström, 2005, Westholm, 2008c). Ett annat 
problem som vissa tar upp är att den regionala nivån dras mellan den nationella nivån och den 
lokala nivån (Stegmann-McCallion, 2008). Vissa hävdar dock att vi har en timglasform i 
förändring genom förstärkta regioner (Peterson 2001), medan andra menar att timglasformen i 
stort är oförändrad (Stegmann-McCallion, 2008).  Relaterad till ämnet finns även kritik som 
bland annat Nilsson (2006) för fram om att den regionala planeringen ofta sätter upp 
orealistiska storslagna politiska mål utan tillräckliga medel. Utifrån dessa teorier upplever jag 
att en viktig fråga för välfungerande regional planering är att undersöka om kommunerna 
upplever att den regionala planeringsnivån är central för regionens välmående och för 
kommunernas utveckling samt att man har tillit att man faktiskt kan åstadkomma saker.  
 Det finns också en tydlig koppling mellan regionala problemområden och den kritik som 
formuleras i teoriavsnittet och i regionernas utvecklingsstrategi. Det är av intresse att utreda 
huruvida steget från hur kommunernas konkreta arbete skall bedrivas till strategins 
förhållandevis övergripande mål är för långt. Det är även av intresse att undersöka om 
kommunerna upplever att strategin är regional i den bemärkelsen att den representerar en 
samlad vision för regionen, eller om kommunala tjänstemän anser att strategin främst utgår 
ifrån målsättningar och visioner från statsmakten som är fokuserade på Uppsala kommun. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
En central aspekt av denna studie är att undersöka hur tjänstemän vid kommuner, landsting 
och regionförbund ser på det arbete som bedrivs vad gäller regionala samarbeten och 
utveckling i länet. Fokus läggs framför allt på det arbete som görs inom ramen för länets 
regionala utvecklingsstrategi, regional infrastruktur och transporter. Syftet är tudelat, dels är 
det att utreda vad som står högst upp på den regionala agendan bland de olika aktörerna. Detta 
innefattar ett behov av att utreda på vilket sätt maktförhållanden påverkar och styr olika 
prioriteringar. Den andra delen är att undersöka om det finns omständigheter eller problematik 
förknippat med hur det regionala arbetet är organiserat som försvårar arbetet för regionala 
insatser. Underliggande teser är att det finns en problematik förknippad med det stora antalet 
aktörer inom regionala samarbeten samtidigt som det finns en mängd interagerande skalnivåer 
och utmaningar som relaterar till gränsdragningar.  
 
De centrala frågeställningarna för uppsatsen är:  
 

1. Vilka typer av frågor upplever de olika aktörerna är viktiga att hantera på regional nivå 
och varför?  

– Kan teorier om nyregionalism hjälpa till att förklara hur de olika aktörerna resonerar 
kring rådande målsättningar? 

2. Upplever aktörerna att den ”regionala nivån” är svag och/eller rörig? 

– Vilka orsaker kan i så fall ligga till grund till detta? 

1.3  Disposition  
Det första kapitlet innehåller en introduktion till ämnet och studien samt uppsatsens syfte 
och frågeställningar. Uppsatsens andra kapitel fungerar som bakgrundskapitel och 
innefattar en problematisering av regionbegreppet, samt en redogörelse över hur den 
regionala planeringen i Sverige framskridit över tid och en nulägesbeskrivning. I det tredje 
kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som hjälper till att förstå och förklara 
fenomen som undersöks. Genom användandet av det teoretiska ramverket förankras även 
studien i tidigare forskning samtidigt som olika synsätt inom ämnets problemområden 
påvisas. I det fjärde kapitlet redogörs och motiveras för metoder som används i studien, det 
resoneras bl.a. kring dess begränsningar och eventuella för- och nackdelar. Det femte 
kapitlet fungerar som empiri- och inledande analyskapitel. Det inleds med en beskrivning 
av Uppsala län följt av sammanfattningar av regionala planer i Uppsala län, därefter 
redogörs för resultatet från enkätstudier som genomfördes med tjänstemän vid länets 
kommuner. Det sjätte kapitlet fungerar som studiens huvudsakliga analyskapitel och 
behandlar intervjuerna som genomförts. I det sjunde kapitlet presenteras en tematisering av 
studiens slutsatser med utgångsläge i studiens syfte och frågeställningar. I det avslutande 
åttonde kapitlet presenteras några avslutande reflektioner. I kapitlet relateras även kortfattat 
till hur studien förhåller sig till dylika utredningar som genomförts. 
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2. BAKGRUND 
 
Detta kapitel fungerar som uppsatsens bakgrundskapitel. Kapitlet syftar bland annat till att 
problematisera och påvisa ett centralt begrepp för uppsatsen, nämligen begreppet ”region”. 
Därutöver redogörs för hur man jobbat med regional planering under de senaste decennierna 
och hur utveckling, synsätt och funktion har förändrats över tid. Avslutningsvis redogörs även 
för hur det ser ut och fungerar i dag. 
 
2.1 Regionbegreppet   
Vad menas då egentligen med regionbegreppet? En grundläggande egenskap för en region är 
att den är rumsligt avgränsad eller på något vis har geografiska dimensioner. Regioner kan 
vara subenheter inom nationalstaten, men kan även sträcka sig över landsgränser. Regioner 
kan innefatta processer och strukturer inom en ett specifikt avgränsat område samtidigt som 
en region kan existera i form av människors föreställningar eller mentala bilder. Vidare kan 
regioner i många fall skapas, förändras eller upphöra att existera (Hermelin, 2005). Regionen, 
dess utbredning och funktion är sällan statisk eller entydig. Regioner kan i vissa fall skapas 
genom decentralisering av centrala politiska uppdrag och omfördelning av ansvarsområden. 
Denna form av förskjutning av makt till den regionala nivån kan även kallas regionalisering 
(Hermelin, 2005). Andra synsätt är att regionen är ett territorium vars utveckling bestäms av 
hur aktörer verksamma på detta område agerar (Nilsson, 2006). Vidare är det uppenbart att 
det finns lokala förhållanden som särskiljer en region från en annan och att regioner 
interagerar, påverkar och påverkas av faktorer som kultur, politik och ekonomi inom och 
utanför den specifika regionen (Soja, 2009).  Det finns de som hävdar att regionbegreppets 
politiska popularitet kan förstärkas av att begreppet går att ”ladda” med olika betydelser 
beroende på sammanhang (Persson, 2010, Westholm, 2008a).  En orsak till detta är ett att 
begreppet kan ha en stark maktpolitisk karaktär (Lind, 2010).  
 Ingmar Karlsson (2006) menar att man kan skilja mellan en mängd olika typer av 
regioner. Han tar bland annat upp historiska regioner som han menar kan ses som identitets- 
eller nationalregioner, som har utgångspunkt från en befolknings historia, kultur och identitet. 
Han nämner exempelvis Katalonien i Spanien. Vidare redogör Karlsson bland annat för 
europeiska makroregioner som exempelvis det alpina Europa och ”den blå bananen” som 
innefattar ett stort antal människor, verksamheter och industrier som samtidigt sträcker sig 
genom flera städer och över landsgränser. En tredje regiontyp han tar upp är så kallade 
administrativa regioner vilka ofta är underordnande en politisk centralt makt och ett 
hierarkiskt system, exempelvis de svenska länen eller tyska ”Länder”. En annan regiontyp 
som ofta spelar en central roll är så kallade funktionella regioner. Dessa regiontyper 
karaktäriseras av flexibilitet och att det sker en växelverkan mellan funktioner och regioner. 
Det kan handla om exempelvis arbetsmarknader eller kommunikationer. Funktionella 
regioner kan innefatta ett flertal typer av regioner, exempelvis kan delar av regionen höra till 
en region när det gäller arbetsmarknaden, medan regionen kommunikationsmässigt kan 
tillhöra en annan. Centralt för den funktionella regionen är att den korresponderar med den 

4 
 



 

ekonomiska och den sociala utvecklingen (Karlsson, 2006). Vidare är regionförstoring ett 
begrepp som ofta dyker upp när det handlar om funktionella regioner. Regionförstoring 
innefattar att funktionella regioner blir större genom ökad pendling och utbyte mellan orter. 
En tes bakomliggande regionförstoringstanken är att det skulle kunna leda till en mer varierad 
och effektiv arbetsmarknad. Detta är något som i sin tur skall skapa tillväxt. Mätande av 
regionförstoringarnas effekter är dock något som har ifrågasatts (Amcoff, 2007).  
 I denna studie innefattar regionbegreppet huvudsakligen specifika geografiska och 
administrativt avgränsade områden som är skapade av den statliga förvaltningens uppdelning 
av landet efter län. Det län som undersöks är Uppsala län och innefattar åtta kommuner: 
Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommun.  
Studien tangerar dock samtidigt funktionella regioner eftersom det upplevs vara en oundviklig 
central aspekt för att förstå och kunna förklara regionala perspektiv och regional utveckling. 
 
2.2 Varför har ”regionfrågan” blivit så stor? 
Det finns olika tankar och idéer om varför regionen och den regionala planeringen fått ett 
uppsving under de senaste decennierna. Johansson lyfter i sin studie fram fem teser eller 
förklaringar som kan ge viss förståelse till varför. Inledningsvis tar han upp 
internationalisering som en av dessa och där EU är en central aktör. Han menar att vi kan se 
framväxten av ett så kallat ”regionernas Europa” där EU tillsammans med regionerna av 
många anses vara de viktigaste politiska nivåerna (2004, se även Westholm et. al., 2008).  
Den andra tesen han tar upp är att regionerna kan ses som strategiska instrument för att förnya 
och stärka den nationella demokratin (Johansson, 2004, se även Stegmann-McCallion, 2008).  
Den tredje tesen om regionfrågans drivkraft är av sakfrågepolitisk karaktär. Det berör 
tankesätt om att ett växande antal politiska problem inte kan lösas av nationalstater eller av 
lokalpolitiska organ. Tesen innefattar att det därför behövs lösningar på en mellannivå. En 
fjärde drivkraft Johansson tar upp berör effektivitet. Det betonas att det behövs en samordning 
mellan ett växande antal aktörer på den regionala nivån. Det handlar även om ett behov av att 
genomföra rationaliseringar inom den offentliga sektorn. En femte drivkraft som tas upp 
handlar om ett ifrågasättande av de gamla administrativa länsgränserna och nya synsätt på 
regionerna som har sin grund i förändrade funktioner genom exempelvis näringslokaliseringar 
och arbetspendling (Johansson, 2004). Det finns med andra ord många förändringar och 
händelser som kan ligga till grund för regionfrågans drivkraft. Det är möjligt att en 
kombination av dessa ”teser” spelar in på olika sätt och ligger till grund för regionfrågans 
uppsving.  
 
2.3 Den regionala planeringen i Sverige – en historisk överblick 
För att bättre förstå problemområden och frågeställningar som kommer att behandlas och 
undersökas i denna uppsats kan det vara bra att redogöra för hur den regionala planeringen har 
vuxit fram i Sverige och hur den har förändrats över tid. Forskare lyfter till viss del fram olika 
saker som de uppfattar som centrala när det handlar om denna utveckling. Likväl finns det 
några större händelser som är återkommande. Inledningsvis har de specifika omständigheter 
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som Sverige har haft och fortfarande har en stor inverkan på hur regionerna ser ut och hur de 
fungerar. De tongivande omständigheterna är att Sverige som helhet en förhållandevis liten 
befolkningsmängd i kombination med en låg befolkningstäthet (Nilsson, 2006). 
      Den första regionplanen i landet utkom för Stockholm i mitten av 1930-talet, men det 
dröjde ända till slutet av 1940-talet innan det infördes något riktigt regionplaneinstitut i 
bygglagen och man fick en rättslig grund för interkommunal planering (Nilsson, 2006). 
Vidare växte det under 1950-talet fram en regionalpolitik med fokus på välfärdsfrågor. Det 
blev allt mer viktigt med social och geografisk jämn inkomstfördelning. Detta framför allt 
genom kompensation till svaga regioner, företag och hushåll. Det låg ett fokus på 
lokaliseringspolitik och gjordes satsningar på omfördelning från centrum till periferi och från 
storstäder till landsbygd. Det fanns även en Norrlandspolitik som innefattade satsningar från 
jordbruk till industri (Westholm, 2008c, Nilsson, 2006). 
 Under 1960-talet uppstod konflikter gällande vad man skulle satsa på inom den regionala 
planeringen. Ett viktigt mål var ekonomisk tillväxt samtidigt som man ville kontrollera 
urbaniseringen.  De största regionala insatserna kom att göras på ekonomisk tillväxt.  Så 
småningom började man på regional nivå bedriva en lokaliseringspolitik genom företagsstöd, 
bidrag och lån för att främja industrier i regionerna, däribland delar av Norrland, men det var 
endast ett begränsat antal orter vars industrier kunde dra nytta av statliga medel. Under denna 
period blev även länsstyrelser ansvariga som länsplanerare vilket innefattade samordning och 
fördelning av investeringar mellan län. Vidare satsade man på lokaliseringspolitik genom att 
sätta upp målsättningar gällande befolkningsmängd, arbetsplatser och industrier. Det hela 
ledde till att det började formas tydligare regionala strukturer i landet med storstadsregioner, 
tillväxtcentra, huvudorter för näringsliv m.m.  (Nilsson, 2006). Under 1960-talet kom det att 
göras satsningar på produktionsfaktorernas rörlighet, vilket ansågs vara centralt för 
ekonomisk utveckling. Fördelningsperspektivet fick allt mer gick vika för att åstadkomma 
tillväxt (Westholm, 2008c). 
 I början av 1970-talet hade de regionala förskjutningarna i befolkningens fördelning i 
stort upphört. Industrierna i Norrlands inland blomstrade, utflyttningen stagnerade och likaså 
storstadsregionens expansion, därmed ansågs de regionala problemen genom 
norrlandsproblemen till stor del vara lösta (Nilsson, 2006). Landet drabbades dock så 
småningom av lågkonjunktur pådrivna av globala oljekriser som inträffade 1973 och 1979. 
Den senare delen av 1970-talet kom att representera en ny period då tillväxt, expansion och 
omfördelning inte längre var en självklarhet. Staten fick under perioden en tydligare roll att 
organisera landet och produktionen i den globala konkurrensen (Westholm, 2008c). 
  Under 1980-talet uppstod så småningom nya regionala problem. Man såg nu behov av att 
göra satsningar på strukturomvandlingar inom industrin. Man formulerade så småningom en 
krispolitik och man ansåg att det var allt viktigare för regionalpolitiken att satsa på 
situationsanpassade insatser snarare än långsiktig planering. Länsstyrelsen tilldelades resurser 
för att göra satsningar för att lösa regionala problem. Det handlade om lokaliseringsproblem, 
glesbygdsstöd och utvecklingsinsatser. Under 1990-talet blev Europeiska Unionen (EU) i och 
med landets inträde i unionen en ny aktör som kom att ha en stor inverkan på regionerna och 
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den regionala planeringen i Sverige. Det blev ett annat sätt att jobba och tänka för regionerna 
med bidrag från strukturfonder och olika former av regionala tillväxtavtal. Det blev allt 
viktigare för länen att genomföra olika analyser, däribland SWOT-analyser för att belysa 
länens starka och svaga sidor. Med analyserna som grund lade man upp målsättningar och 
gjorde därefter prioriterade insatser. Det blev allt viktigare med olika slags strategidokument 
för den regionala planeringen, som var tvungna att skickas vidare till departement och EU för 
godkännande (Nilsson, 2006). Westholm sammanfattar tidsperioden 1980- och 90-talet med 
att det skedde ”… en övergång från fokus på omfördelning till svaga regioner, via stöd till 
krisbranscher, regionpolitik för alla regioner och vidare till den utvecklingsinriktade 
regionalpolitiken.” (Westholm, 2008c, s. 113). 
       Vi börjar nu så småningom närma oss nutid med riktlinjer om den regionala planeringen 
från EU-nivå, nationell nivå och regional nivå som skall komplettera varandra och 
helhetsperspektiv skapas.  Strategierna på EU-nivå förutsätts ligga till grund för nationella 
strategier, medan dessa i sin tur ska ligga till grund för regionala strategier. Åtta regioner kom 
att skapas som alla fick sina egna strategier och målsättningar. Regionerna börjar allt mer 
liknas vid företag som konkurrerar med varandra om att vara framgångsrika nationellt och 
internationellt. Globalisering och försvagade nationalstater anser många medförde att 
regionernas roll blev allt viktigare (Nilsson, 2006).  Under de senaste decennierna har man 
även börjat anse att starkt ledarskap är grunden för ett framgångsrikt strategiarbete som har 
legitimitet att utforma en strategi och faktisk makt att genomföra den. Detta var argumentet 
till att man i många län började flytta det regionala planeringsansvaret från länsstyrelser till 
nya organ som var mer förankrade i regioners och kommuners politiska liv, nämligen 
landsting, kommunförbund och regionförbund. Centrala begrepp har blivit regionala 
utvecklingsprogram, tillväxt, sysselsättning och hållbarhet. Regeringen ger direktiv för hur 
arbete skall organiseras och vilken typ av tillväxt som ska eftersträvas. Tanken är dock att 
regioner skall ha viss frihet att styra dessa satsningar för tillväxt genom utformandet av 
utvecklingsstrategier. Centralt för regionernas arbete är att integrera ekonomiska, 
miljömässiga och sociala dimensioner för att säkra en hållbar utveckling i regionerna 
(Nilsson, 2006). 
 
2.4 Regional planering i dag 
I samtliga län i Sverige finns idag ett organ som innehar ansvaret för regionala tillväxtfrågor. I 
detta ansvar ingår bland annat att utarbeta regionala utvecklingsprogram, tillväxtprogram, 
strukturfondsprogram samt länsplaner för infrastruktur. Hur dessa planeringsorgan ser ut och 
fungerar skiljer sig åt runt om i landet. Det kan vara kommunalförbund/regionförbund, 
länsstyrelse eller landsting som innehar det regionala planeringsansvaret (Boverket, 2011). 
Därutöver är en viktig uppgift för det ansvariga regionala organet att bedriva samverkan och 
samordning, dels samordna territoriella och sektoriella intressen och dels samordna 
kommuner, landsting, organisationer, näringsliv och statliga myndigheter (Smas et al., 2012). 
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Figur 1. Aktörer med det regionala tillväxtansvaret. 
Källa: Tillväxtverket. 
 
Syftet med det regionala tillväxtarbetet är att skapa hållbar regional tillväxt och utveckling 
och samtidigt uppfylla den regionala tillväxtpolitikens mål. På nationell nivå finns lagar och 
förordningar som styr det regionala arbetet. Konkret finns det strategier för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning som är vägledande för de regionala 
planerna (Nyström & Tonell, 2012). Vidare arbetar även statliga aktörer genom 
Näringslivsdepartement, Tillväxtverket, Tillväxtanalys och länsstyrelser för regional tillväxt 
(Smas et al., 2012). Därutöver har även medlemskapet i EU medfört att det regionala arbetet 
anpassats för att korrespondera med strukturfonder och program (Smas et al., 2012, 
Regeringens skrivelse, 2009/10:221). 
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3. TEORETISKT RAMVERK  
 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Syftet med användandet av ett 
teoretiskt ramverk är för att förankra studien i befintlig forskning och för att få perspektiv på 
olika aspekter och problemområden inom ämnet. Förhoppningar är även att dessa befintliga 
teorier och teser skall underlätta för förståelse och förklaring av ämnet och studien. De 
teoretiska ramverken utgör även en grund för de analyser som utförs och ligger till grund för 
reflektioner och slutsatser som dras.  
 Ambitionen med det inledande delkapitlet är att illustrera och problematisera hur agendan 
sätts och var makten egentligen finns när det handlar om regional utveckling.  Det innefattar 
en problematisering av den regionala planeringsnivån och dess organisation genom att dels 
lyfta fram teorier om dess styrning och dels redogöra för orsaker som kan ligga till grund för 
varför den regionala nivån anses vara svag eller rörig. En avslutande tes som lyfts fram i 
delkapitlet är att regional utveckling kan representera framväxten av en samhällsutveckling 
som kräver nya sätt att tänka och planera. Det andra underkapitlet presenterar teorier som 
påvisar hur rådande regionala planeringsinsatser kan ses som en del av ett paradigm där 
regionernas främsta uppgift har blivit att göra insatser för utveckling och tillväxt.  
 
3.1 Makt och det regionala utvecklingsarbetets styrning 
Inom forskningen om regioner och regional planering finns en mängd material som relaterar 
till hur regionen styrs och huruvida den är för toppstyrd. Bland annat menar Stegmann-
McCallion att den svenska regionala planeringen tidigare har varit och till stor del fortfarande 
är toppstyrd. Toppstyrning sker till viss del genom EU och dess förhållningsätt till regioner, 
bl.a. genom strukturfonder och program (Stegmann-McCallion, 2008, Smas et. al., 2012), 
men framför allt genom den nationella nivån och staten. Ett problem med den starka påverkan 
från statlig nivå som bland annat Nilsson fört fram är att den regionala planeringen försvåras 
av att det finns motsägelsefulla strategier på nationell nivå som ligger till grund för hur den 
regionala planeringen bedrivs. Nilsson menar bland annat att man tillsynes har olika strategier 
från olika departement och myndigheter med olika målsättningar exempelvis när det handlar 
om hållbar utveckling och regional konkurrenskraft. Detta är något som försvårar ett väl 
genomtänkt helhetsperspektiv som bör innefatta gemensamma mål för samtliga strategier 
inom den regionala planeringen. Vidare menar Nilsson (2006) att de regionala 
utvecklingsprogrammen främst har blivit ett redskap för staten att stärka sitt inflytande på 
regional nivå.  
 Ett annat problem som Nilsson tar upp som är förknippad med toppstyrd regional 
planering är att man sätter upp väldigt höga mål samtidigt som det saknas tillräckliga medel 
på den regionala nivån. I den bemärkelsen menar han att man kan likna regionala 
tillväxtstrategier vid politiska program. För att sammanfatta Nilssons kritik kan man säga att 
regionala utvecklingsstrategier i sin nuvarande form innefattar svårförenade politiska 
målsättningar från nationell nivå, samtidigt som man har lite resurser och få verktyg för att nå 
faktiska resultat genom de regionala planeringsorganen. Strategierna och planeringen som 
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presenteras för den regionala nivån kan därmed ses som en symbol för den nationella 
politikens vilja att styra samhällsutvecklingen i en viss riktning (Nilsson, 2006).  
        En annan problematik förknippad med toppstyrning i många regioner är att regionala 
utvecklingsinsatser representeras av en implementerande organisation (exempelvis 
regionförbund/länsstyrelse), men som samtidigt på eget initiativ skall agera för samverkan på 
kommunernas uppdrag. Persson (2010) menar därmed att regionala planeringsorgan får en 
svår roll att uppfylla eftersom de måste hantera den svåra balansgången mellan 
näringslivspolitiska idéer och samtidigt ta hänsyn till kommuners olika intressen och behov 
och därmed måste uppfylla rollen som både en entreprenörsinriktad myndighet så väl som en 
konsensusmyndighet. Westholm menar relaterat till detta att staten på pappret delegerat makt 
till regionala organ men samtidigt om man ser var resurserna finns och var de verkliga 
besluten tas så har de behållit sin makt. Han menar att en del makt visserligen har förts över 
till organ på länsnivå, men att dess uppgifter är begränsade. Westholm kritiserar därutöver det 
hela med att säga att:  
 

”Makten över statsbudgeten ligger kvar hos staten, och riksdagen bestämmer över offentliga sektorns 
uppgifter och organisering. Det faktum att regionerna har begränsad makt över samhällsutveckling kanske 
är förklaring till att det har kunnat släppas fria att organisera sig själva.” (Westholm, 2008c, s. 119.).  

 
Avslutningsvis kan därmed poängteras att det finns en stark kritik mot den regionala 
planeringen och hur regionen styrs samt var den verkliga makten och pengarna finns.  
 Johansson (2004) presenterar i sin studie andra tankegångar. Han menar i sin studie om 
regionalisering i Halland att det traditionellt varit staten som haft det övergripande ansvaret 
för den regionala utvecklingspolitiken, medan kommunerna haft en mer passiv roll. Men att 
kommunerna nu i allt större utsträckning börjat utmana staten om huvudansvaret för 
regionerna. Staten dirigerar inte längre regionpolitiken ensam menar han. Han menar att vi 
fått en ny politisk ordning där riksdagen ytterst har makten över kommuner och landsting men 
där man i realiteten inte kan ändra på den politiska ordning som utvecklats på regional nivå. 
Han menar vidare att staten har motvilligt tvingats överge delar av den regionalpolitiska 
makten i Halland (Johansson, 2004). Johansson menar likväl även att det behövs en 
omprövning av statens roll i regionerna. Statliga organ på regional nivå borde få en mer 
renodlad roll eftersom det finns en problematik med att länsstyrelser både har 
myndighetsutövande uppgifter men samtidigt delar av utvecklingsansvaret (Johansson, 2004, 
jmf. Persson, 2010).2  Hudson (2005)  menar att det regionala arbetet i dess nuvarande form 
delvis kan ses som ett sätt för staten att åtminstone till viss del behålla makt. Detta exempelvis 
genom nationella strategier om tillväxt och genom tillsyn och utvärderingar. Likväl menar 
hon att det regionala arbetet med dess mångfald av aktörer och samarbeten ger kunskap och 
legitimitet åt den regionala nivån. Hudson menar samtidigt att det är förståeligt att staten vill 
behålla makt och inflytande på den regionala nivån eftersom de själva pekat ut regionerna 

2 Denna problematik ser annorlunda ut i Uppsala län eftersom ett samverkansorgan innehar ansvaret för regional 
utveckling i länet. 
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som centrala för hela landets tillväxt. Hudson menar att regional utveckling i sin nuvarande 
form är ett sätt för staten att anpassa sin verksamhet och makt till förändrade omständigheter 
snarare än att man delegerat makten (2005). 
 Hudson tar även upp en problematik förknippat med hur styrningen ser ut inom 
regionerna och framför allt maktförhållanden mellan kommunerna. Hudson menar att det 
finns en problematik kring var makten finns som medför en risk för demokrativärden 
beroende på hur det regionala arbetet bedrivs.  Om det regionala arbetet har en exkluderande 
karaktär finns det en risk att svaga och resursfattiga aktörer utestängs från beslutsfattande i det 
regionala arbetet, eftersom det kan finnas ett maktspel bland olika intressen där det handlar 
om att både ”ge och ta” (Hudson, 2001, s. 12). Det kan uppstå så kallade elitprojekt på 
agendan, där de som har mest att ge också har mest att säga till om.  Det finns med andra ord 
centrala frågor att utreda som är förknippat med att aktörer i det regionala arbetet har olika 
stor tillgång till politisk och ekonomisk makt och därför kan ha olika stora möjligheter att 
delta i och påverka regionala projekt. Hudson menar att en annan orsak till detta kan vara att 
den regionala nivån inte nödvändigtvis har samma krav på öppenhet och ansvar som arbete 
som bedrivs i kommuner och landsting (Hudson, 2001). 
 För att sammanfatta kan det konstateras att det verkar finnas delade åsikter om huruvida 
regionerna är toppstyrda eller inte. Detta är en fråga som relaterar till var makten finns inom 
den regionala planeringen. Det finns en uppenbar problematik när det handlar om på vilket 
sätt staten är inbladade i den regionala planeringen och var de viktigaste besluten tas. Likaså 
finns det en problematik var målsättningarna sätts och var resurserna kommer ifrån. Denna 
problematik verkar dock kunna te sig annorlunda från region till region beroende på vem eller 
vilka som innehar det formella regionala planeringsansvaret och hur arbetet är organiserat. 
 
Samverkan i praktiken 
Sveriges samhällsorganisation har som tidigare nämnts traditionellt liknats vid ett timglas. 
Grundidén har varit en stark centraliserad statsmakt och starka kommuner men med en 
förhållandevis svag regional nivå (Lind, 2010, Stegmann-McCallion, 2008, Smas et al., 
2012). För över tio år sedan menade Petersson att den svenska maktstrukturens timglasform är 
i förändring. Han hänvisar till flera olika tendenser, bland annat genom en ökad globalisering 
och internationalisering, där bland annat EU har fått större makt, samtidigt som statens makt 
minskat. Mer specifikt menar han även att man på EU-nivå satsar mycket resurser på 
regioner, bland annat genom strukturfonder samt även genom privatiseringar av kommunala 
verksamhetsområden (Petersson, 2001). Relaterat till maktstrukturen och regioner dyker ofta 
begreppet den ”den regionala röran” upp, med det menas de komplexa regionala samarbeten 
mellan aktörer och olika politiska nivåer. Denna ”röra” innefattar även tankar om att det finns 
för många ansvariga myndigheter, aktörer, politiska synsätt och policys inblandade samtidigt 
som det finns för många indelningar och gränser. (Stegmann-McCallion, 2008, Lindström, 
2005). Den regionala nivån “dras” åt två riktningar, mellan den centrala statliga nivån och den 
lokala nivån. Det finns de som menar till skillnad från Petersson att det inte har skett någon 
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fundamental förändring i maktstrukturer och att den regionala nivån i Sverige är lika grötig 
som tidigare, om inte ännu mer grötig (Stegmann-McCallion, 2008).  
Smas et al. (2012) lyfter fram liknande tankegångar och hänvisar till en tilltagande 
fragmentering. De menar att visserligen har den regionala planeringsnivån erhållit ansvar för 
tillväxt men makten är begränsad gentemot den nationella och kommunala nivån samtidigt 
som den är fragmenterad. Fragmenteringen menar han beror politiska och administrativa 
försök för att omstrukturera och reformera de regionala strukturerna. Westholm menar att 
problem förknippat med fragmentering är att det finns en mängd samverkansformer och för 
många aktörer som verkar för regionala frågor samtidigt som vi har traditionella 
administrativa gränser som inte är centrala för det regionala arbetet (2008c). Lindström menar 
i enlighet med Westholm att den regionala nivån karaktäriseras:  
 
  ”[…] av en ostrukturerad mångfald aktörer där ett territoriellt sammanhållet ansvar för politiken saknas. 
  Resultatet har blivit ett politikområde präglat av ständigt experimenterande och betydande osäkerhet om 
  politikens egentliga ärende, vilka medel som leder till åsyftade effekter och vilka aktörer som är mest 
  lämpade att utforma, ansvara för och genomföra politiken”. (Lindström, 2005, s. 7 f.) 
 
Lindström menar mer specifikt att man behöver utreda aktörers roller och ansvarsområden 
eftersom det finns en problematik som berör skillnader mellan territorium och funktion. Han 
menar att dessa problem har att göra med att vi i Sverige har ”en ytterst komplicerad väv av 
centralstyrd sektors politik i kombination med varierande grad av territoriell delegering” 
(Lindström, 2005, s. 8). Med andra ord så är mängden inblandade aktörer, överlappande 
ansvarsområden samt skillnader mellan territorium och funktioner omständigheter som 
försvårar en välfungerande regional utveckling. Ett av flera förbättringsförslag som Lindström 
presenterar är att begränsa antalet ansvariga aktörer. Han föreslår att man samlar 
huvudansvaret för regionala insatser till en mer kraftfull aktör, samtidigt som staten satsar mer 
på landsomfattande tillväxtpolitik (Lindström, 2005).  
 
Ett behov av nya former av planering och angreppssätt? 
Allmendinger & Haughton (2009) menar att det går att se en framväxt av en 
samhällsutveckling som innefattar ett behov av en planering som tar plats utanför de klassiska 
planeringskanalerna och dess administrativa gränser. Det är en utveckling som sker där flera 
nätverk, aktörer och skalor är involverade och där olika former av styrningen och policys sker 
som kännetecknas av mjuka rum med otydliga och suddiga gränser (”soft spaces with fuzzy 
boundaries”) som kan tolkas som en ny geografi. Det har därmed uppstått ett behov av en 
planering som har en annan ny syn på platser eftersom tidigare arbetsätt vi haft inte kan 
hantera dess möjligheter och problem. Där det är nödvändigt med nätverk, och att ha 
perspektiv som sträcker sig över rum och platser, gränser, politik och sektorer (Allmendinger 
& Haughton, 2009). Allmendinger & Haughton menar att våra formella kanaler och skalor av 
planering är relevanta, men menar likväl att dessa inte räcker till för all planering och 
utveckling. Det finns ett behov av ett ramverk som reflekterar verkligheten med dess 
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komplexa nätverk utan tydliga gränser. De menar att utvecklingen har lett till att vi måste 
förändra hur vi tänker och hur vi ser på platser (2009, s. 631). Även Paasi (2013) delar åsikten 
om att den regionala planeringen har mjuka platser och suddiga gränser och menar samtidigt 
att traditionella administrativa gränser kan försvåra för den regionala planeringen, framför allt 
när det gäller visionärt tänkande och hur planeringen bedrivs. 
 
3.2 Tillväxt och nyregionalism  
I detta delkapitel presenteras teorier och teser som påvisar att rådande satsningar på den 
regionala nivå avspeglar en rådande paradigm som innefattar ett fokus på insatser för att 
stärka tillväxten och konkurrenskraften i regionerna. 
 
Nyregionalism och övergången från välfärdsstat till konkurrensstat 
Edward Soja resonerar i sin artikel Regional Planning and Development Theories kring hur 
regionen och dess funktion och syfte har förändrats under de senaste decennierna. Han menar 
att vi nu har en form av nyregionalism. Kännetecknande för nyregionalismen menar han är att 
globala nivåer och lokala nivåer, makro- och mikronivå binds ihop samtidigt som regioner 
blivit aktörer som har politiska, ekonomiska och kulturella dimensioner (Soja, 2009). Ett 
annat sätt att uttrycka det är att det har skett en övergång från välfärdsstat till konkurrensstat.  
Där vi har gått från att ha haft fokus på välfärd till en mer nyliberal och entreprenörsmässig 
typ av regionalism där tillväxt och konkurrens prioriteras högt (Soja, 2009, Westholm, 
2008c).  Även Malmberg & Maskell (2001) och Persson (2010) menar att ”regionen” har gått 
från att primärt vara omfördelande till att stimulera tillväxt i regionerna. Vidare anses att 
regioner kan skapa tillväxt genom samspel mellan offentlig sektor, näringsliv, utbildning och 
forskning på regional nivå (Persson, 2010, se även Lovering, 1999). Persson resonerar att den 
pågående regionaliseringen kan ses som en institutionell förändring som blivit allt mer 
komplex genom att nya lager av organisationer och policys som lagts på existerande lager 
(Persson, 2010). Smas et al. (2012) menar att det kan ses som ett skifte från regionalpolitik till 
regional tillväxtpolitik.  
 
Regionen som vara och tillväxtmotor 
Regionernas roll i Sverige och i övriga Europa har med andra ord förändrats. Den centrala 
funktionen för regioner har blivit att agera för tillväxt. Storlek, konkurrenstänkande, 
självmedvetenhet och en retorik om att regionen skall säljas präglar tankesätt om regioner. 
Vidare har faktorer som marknadsföring och lobbying av regionen blivit viktigare samtidigt 
som andra viktiga gemensamma planeringsfrågor tappat mark. Detta är en del av en agenda 
som dominerat politik och planeringen under de senaste decennierna menar Westholm 
(2008b).  Nyckelord har blivit att regionerna i stor utsträckning skall efterstäva att vara 
flexibla, innovativa och internationella (Westholm, 2008b).  Vissa hävdar att regionerna i dag 
kan liknas vid ett varumärke och kräver förenklade budskap mot marknader och mot olika 
politiska nivåer (Westholm, 2008b, Heldt Cassel, 2008). Westholm menar att vi genom denna 
fokusering på varumärkningen kan ifrågasätta huruvida regionen är en demokratisk arena där 
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framtidsvisioner för regionen definieras av ett fåtal slagordsmässiga begrepp som aktörerna 
förväntas anamma. Han menar också att det finns en paradox eftersom staten pekar ut 
regionen som nödvändiga för att skapa konkurrenskraft samtidigt som regionerna fungerar 
som experiment för olika former av otydliga samverkansformer. Det finns med andra ord ett 
förhållningssätt som står i motsättning till den regionalpolitiska verkligheten (Westholm, 
2008b). En annan problematik som förts fram förknippat med detta är att den regionala 
planeringen därmed kräver ett samspel mellan en mängd aktörer där ansvarsfördelningen ofta 
är oklar. Ett stort fokus ligger på offentlig sektor, utbildning och forskning samt näringsliv. 
Länsstyrelser, landsting, kommuner och regionförbund skall sedan på något vis organisera 
fram tillväxt med hjälp av idéer från näringslivet (Westholm, 2008a). Vidare är synen om att 
tillväxt och konkurreskraft är grundegenskaper för en framgångsrik region även något som 
ligger i linje med politik från nationella målsättningar och från EU och dess mål om att 
Europa och dess regioner skall vara ”… världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och 
kunskapsbaserade ekonomi, byggd på social trygghet och hållbarutveckling.” (Westholm, 
2008a, s. 10). Från EU-nivå pekas därutöver specifikt innovation, entreprenörskap och 
tillgänglighet ut som centrala insatsområden för regional konkurrenskraft. För insatser inom 
det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige3 finansierade den Europeiska 
regionala utvecklingsfonden för perioden 2007-2013 närmare 730 miljoner kronor 
(Tillväxtverket, 2010).  
 En egenskap hos framgångsrika regioner tros vara att dessa kan erbjuda specifika 
förhållanden som kan bidra till att göra företag mer konkurrenskraftiga än om det skulle ha 
valt att lokalisera sin verksamhet på en annan plats. I regionen kan med andra ord finnas 
lokaliserad eller platsbunden kompetens (Malmberg & Maskell, 2001). Därutöver är 
välfungerande regioner anpassade till lokala sammanhang och utgår ifrån regionens befintliga 
specifika strukturer och institutioner. Det offentligas roll blir därmed att bestämma 
spelreglerna genom att vara medveten om existerande lokala fördelar och eliminera hinder. 
Vidare möts globaliseringsprocessen genom att fokusera på lärande, hjälpa företag nå ut till 
kunskapscentra samt satsningar på socialt kapital för att främja samverkan (Malmberg & 
Maskell, 2001). 
 
3.3 Sammanfattning och tillämpningar 
För att sammanfatta teorierna, hur de används och hur dessa interagerar kan de avslutningsvis 
nämnas att tanken med det teoretiska ramverket är att problematisera hur makt och styrning 
formar och påverkar hur agendan sätts och vilka frågor som anses vara viktiga att hantera på 
regional nivå. Det kan vara i form av politisk makt, mandat och resurser som de olika 
aktörerna innehar. Det finns dimensioner som sträcker sig så väl vertikalt som horisontellt 
som är av intresse. En underliggande tes är att makten kanske finns på ”fel ställe”. Vidare 
finns det teorier som påvisar att den regionala nivån i dess nuvarande form präglas av tillväxt- 
och utvecklingsfrågor. En naturlig fråga som uppstår är om dessa satsningar stöds av 
aktörerna i regionen. Det går även att ifrågasätta om det finns en problematik förknippad med 

3 Östra Mellansverige omfattar Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län. 
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tillväxtagendan. Parallellt med dessa tankars om berör makt och styrningen finns frågor som 
berör regionala frågors genomslagskraft som torde vara centralt för alla typer av insatser. Det 
handlar specifikt om att det finns teorier som påvisar att den regionala nivåns organisation och 
struktur är ”rörig”, med dess mångfald av aktörer och skalnivåer vilket i sin tur kan försvåra 
för regionala insatser, samt hur makt fördelas och implementeras. 
 För att förtydliga resonemanget fungerar det teoretiska ramverket och de olika teorierna 
som en interagerande grund för studien genom att problematisera var makten egentligen finns, 
vilka satsningar som görs och varför. Det blir även naturligt att ta i beaktande om det finns 
utmaningar förknippade med organisation och struktur på den regionala nivån. 
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4.  METOD OCH MATERIAL 
  
Regional planering är uppenbarligen en mångfacetterad planeringsform som kan undersökas 
på olika sätt. Metodmässigt kan denna studie ses som en kvalitativ fallstudie eftersom studien 
huvudsakligen baseras på de djupintervjuer som genomförts i ett specifikt län. Dock har 
intervjuerna kompletterats med en övergripande webbenkät, samtidigt som regionala 
styrdokument undersökts. Eftersom olika typer av metoder och källmaterial har använts kan 
det därmed sägas att det genomförts någon form av triangulering. Ett syfte och en fördel med 
att använda flera forskningsmetoder är för att öka trovärdigheten eller säkerheten i studien 
(Cook & Crang, 1995). Andra fördelar med att använda flera metoder är möjligheterna att 
bekräfta resultat, vidare kan ett metodval generera nya insikter i ämnet som hade varit svårt 
att åstadkomma med en annan metod (Cook & Crang, 1995, Philips, 1998). 
 
4.1 Urval 
I denna studie gjordes så kallade snöbollsurval för att få fram respondenter till enkät och 
personer till intervjuer. Snörbollsurval är en urvalsmetod som generellt brukar användas vid 
kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011) och innebär att personer som kontaktas vid 
förfrågan hänvisar till andra personer som har liknande egenskaper som torde vara av intresse 
för studien (Biernacki & Waldorf, 1981, Bryman, 2011). Urvalet gick till så att initialt 
kontaktades Regionförbundet i Uppsala län, varefter de gav kontaktuppgifter till relevanta 
tjänstemän vid respektive kommun i länet. En risk vid snöbollsurval är de kontaktade kan 
tillhöra samma grupp av människor och avspegla en för homogen bild av verkligheten vilket 
skulle kunna medföra problem för representativiteten (Bryman, 2011). Men syftet i denna 
studie var att nå ut till en specifik grupp, närmare bestämt ett nätverk av aktörer i länet som 
arbetade med regionala frågor. Därför ansågs inte snöbollsmetoden i denna studie vara en 
nackdel för urvalet, utan snarare än fördel. 
 Sammanlagt deltog 16 stycken planerare eller tjänstemän vid länets kommuner som 
kontaktades genom mail om förfrågan att ställa upp i enkätstudien. Vidare ombads tjänstemän 
vid tre av länets åtta kommuner att ställa upp på mer omfattande intervjuer. De tre 
kommunerna som kontaktades var Uppsala, Håbo och Tierp. Befolkningsmängd, geografiskt 
läge och ”kommuntyp” togs i beaktande vid valet av dessa kommuner. Detta för att få en 
större spridning, ett mer nyanserat urval och stärka representativiteten.  Det genomfördes även 
intervjuer med tjänstemän vid landsting och Regionförbundet i Uppsala län för att få en mer 
heltäckande bild.  
 När det handlar om forskningsresultat är det ofta av intresse om resultatet kan 
generaliseras till andra situationer och personer eller om det främst är av intresse lokalt (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Det är uppenbart att resultat från en studie som berör regional 
utveckling kan skilja sig åt beroende på var i landet studien genomförs.  Detta beror 
exempelvis på faktorer som berör hur det regionala arbetet är organiserat, samhällsstrukturer 
och kultur. Vid generalisering av resultat och vid jämförelser kan det således vara nödvändigt 
att reflektera över huruvida tongivande förhållanden skiljer sig åt och därmed ifrågasätta om 
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det går att tillämpa lärdomarna på platser (regioner) med andra förhållanden. Det kan även 
nämnas att Uppsala län valdes som fallstudieobjekt eftersom andra regioner eller län hade 
krävt ekonomiska resurser och tid som inte upplevdes vara tillgängliga. Uppsala län valdes 
även av den orsaken att hemorten under skrivandets gång var i Uppsala län. Det fanns därmed 
en naturlig iver och en drivkraft att lära sig mer om förhållanden i det egna länet samtidigt 
som kontaktnätet och lokalkännedomen var större än för andra län. Detta upplevdes vara 
nödvändigt för att arbetet skulle kunna genomföras inom de givna tidsramarna. 
 
4.2 Intervjumetodik 
Den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale och Brinkman (2009) ett samtal där 
kunskap produceras mellan intervjuare och intervjuperson. Kunskapen konstrueras under 
interaktionen och rekonstrueras därefter av forskaren. Intervjurapporten kan ses som en social 
konstruktion som kommer till genom författarens litterära stil och skrivandeprocess (Kvale & 
Brinkman, 2009). Genom att kombinera befintliga teorier med i huvudsak intervjuer tar 
uppsatsen fallstudieform eftersom studieobjekt granskas inom en specifik kontext (Dunn, 
2005). Under intervjuerna var respondenternas berättelser och beskrivningar det centrala. I 
stort ställdes samma typ av frågor till samtliga respondenter men med stor flexibilitet och 
möjlighet till följdfrågor. Intervjuerna hade således ingen strikt form med absoluta frågor och 
förväntade svar. En grundläggande standardisering ansågs vara nödvändigt för att kunna 
jämföra svaren och resultat med andra kommuner och för att studien skulle gå att upprepa. En 
intervjuguide har använts för att strukturera frågorna efter teman och för att knyta an till 
studiens syfte och frågeställningar. Frågorna som formulerats har varit förhållandevis korta 
och lättförståeliga och i huvudsak av deskriptiv karaktär vilket anses vara viktigt för att ge 
upphov till mer spontana beskrivningar av respondenternas erfarenheter och uppfattningar 
(Esaiasson, 2012).  
 Några fördelar med intervjuer är att man på ett bra sätt kan sätta sig in i hur respondenter 
resonerar och uppfattar saker och samtidigt ta del av deras erfarenheter. Vidare är intervjuer 
ett bra sätt att ta del av respondenters förhållningssätt och inställningar i komplexa frågor. 
Intervjuer möjliggör också att informanten för fram det han eller hon själv tycker är viktigt i 
ämnet. Andra fördelar med intervjuer som undersökningsform är flexibilitet, frågor kan 
förtydligas och ändras så att relevanta ämnen tas upp samtidigt som oväntade svar kommer 
upp (Dunn, 2005, Trost, 2010).  
 En problematik med metodvalet är att det kan vara svårt att uppfylla krav på vetenskaplig 
generaliserbarhet. Dels genom svårigheter att säkerställa att urvalet är representativt och dels 
för att antalet intervjuer är förhållandevis lågt (Trost, 2010). En annan potentiell nackdel med 
intervjuer är risken för så kallad intervjuareffekt, det vill säga effekter på respondenten på 
grund av exempelvis intervjuarens ålder, egenskaper eller betoningar (Esaiasson 2012). Det 
går bland annat att ifrågasätta om respondenterna skulle agerat eller svarat annorlunda om 
exempelvis en granskande eller utredande myndighet ställt samma frågor. Vidare hade det 
varit möjligt att försöka förbättra representationen och generaliserbarheten genom att 
involvera fler respondenter samt andra typer av aktörer (Trost, 2010). Men på grund av 
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studiens förhållandevis ringa omfattning ansågs inte detta vara tidsmässigt genomförbart. 
Avslutningsvis kan det nämnas att intervjuerna varade i cirka 60 minuter och att samtliga 
intervjuer spelades in. Det kan också nämnas att intervjuerna med tjänstemännen är 
anonymiserade. Detta eftersom den exakta källan i form av personnamn inte anses vara 
relevant för studien eftersom syftet främst var att få in upplevelser och synpunkter från de 
svarande i egenskap av tjänstemän vid respektive kommun eller organisation.  Vilka 
privatpersoner som står bakom uttalanden ansågs inte vara relevant för studien. I 
referenslistan syns dock vilken tjänst de olika tjänstemännen innehar. 
 
4.3 Enkätmetodik 
Det finns olika tillvägagångssätt och metoder att använda sig av för att genomföra en 
enkätundersökning. Valet att genomföra en webbaserad enkätundersökning togs eftersom 
detta ansågs vara det bästa alternativet för ändamålet. Webbaserade enkäter anses vara ett 
effektivt sätt att snabbt nå ut till samtliga kommuner i länet och utan nämnvärda kostnader. 
Fördelar med enkät är bland annat att respondenten utan tidspress kan ta till sig och fundera 
över frågorna jämfört med exempelvis en intervju (Ejlertsson, 2005). Enkätformulären är 
standardiserade vilket medförde att frågor och svarsalternativ var utformade på samma sätt till 
samtliga respondenter. Detta är något som Ejlertsson menar underlättar för tolkande av 
resultat och för att göra jämförelser. Det bör även ses som en fördel att enkäter ger 
möjligheter att komma ifrån intervjuareffekter, dvs. påverkan på respondenten från 
intervjuarens sätt att ställa frågor och följdfrågor på (Ejlertsson, 2005). Vidare är enkäter även 
en bra metod för att ta upp känsliga frågor på grund av möjlighet till stor anonymitet 
(Ejlertsson, 2005). En annan specifik fördel med webbaserade enkäter är funktioner för att 
kontrollera att en respondent inte missar eller glömmer att svara på frågor (Hultåker, 2012). 
Det togs även i beaktande att minimera antalet frågor i enkäten eftersom ett stort antal frågor 
kan påverka svarsfrekvensen negativt (Hultåker, 2012).  
 Möjliga nackdelar som bör tas i beaktande är att frågeantal och formuleringar bör vara 
begränsade eftersom det saknas möjligheter till förtydligande genom kompletterande frågor, 
enkätundersökningar har med andra ord begränsningar gällande frågornas fördjupning 
(Ejlertsson, 2005). En åtgärd som gjorts för att ge respondenten möjligheter till förtydligande 
och viss fördjupning är genom att det vid samtliga frågor funnits möjligheter att bifoga en kort 
kommentar för förtydligande. Avslutningsvis är validitet och reliabilitet två begrepp som 
alltid är bra att reflektera över när det handlar om enkäter. Med validitet eller giltighet i en 
enkätstudie avses enligt Ejlertsson …”frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. En 
fråga med hög validitet skall ha inget eller litet systematiskt fel.” (Ejlertsson, 2005 s. 99). 
Reliabiliteten eller tillförlitligheten i enkätundersökningar handlar om att en annan forskare 
skall kunna upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat. Vidare är 
kännetecknande för god reliabilitet att mätningen inte skall vara utsatt för slumpinflytelser 
(Ejlertsson, 2005).  Detta är något som försökts undvikas genom att frågor och svarsalternativ 
varit identiska för samtliga respondenter. Med andra ord uppnås hög tillförlitlighet i 
enkätundersökningar genom standardisering av frågor och svarsalternativ vilket har gjorts i 
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denna studie. Det har även tagits i beaktande att tydliga frågor och tydliga sätt att fylla i 
svaren på underlättar för att uppnå hög tillförlitlighet (Trost, 2012). Avslutningsvis hade en 
mer omfattande kvantitativ enkätundersökning varit möjligt att genomföra, men en studie med 
fler respondenter, aktörer och frågor hade även den haft sina brister och krävt mer resurser än 
vad som ansågs vara tillgängligt. 
 
4.4 Genomförande av enkätstudie 
En enkätstudie genomfördes under hösten 2013. Undersökningens syfte var att ge en 
fingervisning om hur kommunala tjänstemän resonerar i frågor som berör regional planering 
och samverkan. Genom att involvera respondenter från samtliga kommuner i länet var 
förhoppningen framför allt att resultaten skulle ge en fingervisning om i vilka frågor som det 
råder skilda uppfattningar kring och i vilka frågor det råder konsensus. En annan förhoppning 
var att studien skall belysa vilka frågor som anses vara viktiga.  
 Det är dock viktigt att ta i beaktande en enkätstudies begränsningar, framför allt hur väl 
en enkät lämpar sig för att undersöka ett förhållandevis komplext ämne. Frågorna är i vissa 
fall svårtolkande och komplicerade vilket kan ge upphov till missuppfattningar samtidigt som 
viss förenkling och generalisering har setts nödvändig för att göra studien genomförbar.  
 Utskick av formulär, insamling av svar och bearbetning av enkätens design genomfördes 
med hjälp av ett webbaserat enkätverktyg. Enkäten skickades ut till ett nätverk av tjänstemän 
vid länets kommuner som är involverade i regional planering och utveckling. Enkäten bestod 
av nio påståenden som respondenterna fick ta ställning till genom att välja hur väl påståendet 
stämmer in på deras åsikt. Svaren var graderade i en femskalig nivå från den lägsta 
”instämmer inte alls” till den högsta ”instämmer helt”. Sammanlagt skickades enkäten ut till 
16 tjänstemän, varav 13 fullständiga svar kom in4. Någon bortfallsanalys har inte gjorts och 
det är svårt att spekulera kring varför inte samtliga kontaktade valde att delta. En möjlig 
förklaring kunde vara att de inte ansåg sig ha tid att delta, en annan förklaring kunde vara 
ointresse. Det bör också nämnas att personernas namn eller identitet inte ansågs vara centralt 
för studien och att respondenterna därmed var anonyma i det avseendet att de endast 
representerades i form av kommunnamn. Ett återkommande problem kan vara hur 
respondenterna uppfattar vad som menas med regionala frågor och regionala planer. Men 
eftersom studien vänder sig till tjänstemän engagerade i regional planering och utveckling 
torde det vara förhållandevis klart vilka typer av planer det handlar om, det vill säga framför 
allt samarbeten kring den regionala utvecklingsstrategin samt trafik- och 
infrastruktursatsningar över kommungränsen. 
 
 
 
 
 
 

4 Övriga tre respondenter svarade endast på ett fåtal frågor. 
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Tabell 1. Deltagande kommuner samt antalet tillfrågade och responderande tjänstemän. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Kommun        Antal tillfrågade           Antal respondenter 
 
Enköping 2 2 
Heby  1 1  
Håbo  1 1 
Knivsta  3 1 
Tierp  2 2 
Uppsala  3 3 
Älvkarleby  2 2  
Östhammar  2 1 
 
Totalt: 16 13 
___________________________________________________________________________ 
 
Forskningsetiska principer 
När man genomför forskning är det viktigt att tänka på etiska principer.  I 
forskningssammanhang kan etik handla om att ha en medvetenhet samt föra en diskussion 
kring hur man bör handla (Gustafsson et. al., 2005). Centrala egenskaper för god 
forskningssed som har tagits i beaktande under denna studie som Gustafsson m.fl. lyfter fram 
är ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet samt oväld som centrala egenskaper, 
vilket specifikt kan handla om vikten av att tala sanning, att öppet redovisa för metoder och 
resultat samt redovisa och granska för utgångspunkter för studien (2005). För en mer utförlig 
redogörelse och tankar kring etik och forskningssed som tagits i beaktande rekommenderas 
vetenskapsrådets bok Vad är god forskningssed: synpunkter, riktlinjer och exempel (2005). 
 
4.5 Avgränsning 
Den regionala planeringen anses av många vara en rörig planeringsform.  Det finns en mängd 
olika typer av regioner och en uppsjö av regionala samarbeten.  Denna studie har ett fokus på 
den regionala utveckling som berör samhällsplanering och samhällsutveckling. Studien 
avgränsas i huvudsak till att undersöka den roll tjänstemän spelar i detta. Vidare bör det 
nämnas att studien i huvudsak har ett kulturgeografiskt perspektiv. En grundpelare för 
kulturgeografin är det samspel som finns mellan människors handlingar och rummet. Enligt 
synsätt inom kulturgeografin blir platser till genom sociala nätverk och människors agerande 
(se exempelvis Forsberg, 2003).  Därmed kan exempelvis städer och regioner ur ett 
kulturgeografiskt perspektiv ses som ett resultat av människors handlande inom den regionala 
planeringen. Vidare är studien kulturgeografisk i den bemärkelsen att den regionala 
planeringsnivån inbegriper flera skalnivåer. Den regionala planeringen berör så väl lokala och 
regional skalnivå samtidigt som den samverkar med den nationella och den internationella 
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skalnivån. Studien innefattar även metoder och inslag från statsvetenskapen och sociologin, 
och kan därför till viss del ses som tvärvetenskaplig.  
 Studien berör främst tjänstemän som arbetar med regional planering i Uppsala län vilket 
är något som bör tas i beaktande vid generaliseringar av resultat. Den regionala planeringen 
kan organiseras på andra sätt i andra län, vilket medför att problematiken kan skilja sig åt.  
För att kunna dra slutsatser som är mer generellt applicerbara och för en djupare förståelse 
hade det eventuellt varit fördelaktigt att även involvera andra län och aktörer. Exempelvis 
politiker och statliga organ som hanterar regionala frågor (däribland kommunpolitiker, 
Trafikverk och länsstyrelse). Det finns likväl förhoppningar med studien att lärdomar kan dras 
och att forskare vid genomförande av liknande studier kan göra jämförelser och se samband 
och skillnader. 
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5.  EMPRI OCH ANALYS – EN FALLSTUDIE AV REGIONAL 
PLANERING I UPPSALA LÄN 
 
Denna studie innefattar en fallstudie av ”regional planering” som bedrivs i Uppsala län. 
Studien har ett huvudfokus på det arbete som sker inom ramen för regional utveckling inom 
länet. Kapitlet inleds med grundläggande information om Uppsala län. Därefter följer en 
redogörelse av några regionala planer. Ambitionen med detta är att ge en bakgrund och 
konkretisera regionala frågor som utgör grunden till det regionala arbetet i länet. Därefter 
presenteras resultat av en enkätstudie med tjänstemän vid länets kommuner.  Kapitlet kan ses 
som ett introduktionskapitel till fallstudien. Enkätundersökningen syftar till att ge en 
inledande problematiserande bild på övergripande nivå av regionala samarbeten i länet. 
 
5.1 Uppsala län 
Uppsala län är lokaliserat i nordöstra Svealand och omfattar i huvudsak mellersta och norra 
Uppland. Länet består i nuläget av åtta kommuner och som residensstad fungerar Uppsala där 
två tredjedelar av länets befolkning bor (Erlandsson, 2013). 

Figur 2. Karta över Uppsala län. 
Källa: Valmyndigheten (2009). 
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Relaterat till befolkningen kan det nämnas att omkring 80 % av länets befolkning bor i tätort. 
Länet har sedan 1950-talet talet haft en stor befolkningsökning och sedan 1970-talet hör länet 
till de snabbaste växande i landet. Den största befolkningsökningen sker i Uppsala kommun, 
medan befolkningsmängden i Tierp och Älvkarleby i stort varit densamma eller minskat en 
aning under de senaste decennierna. Näringslivet i länet är mångsidigt och har stora regionala 
skillnader. Omkring 75 % av arbetstillfällena finns inom tjänsteproduktion där den offentliga 
sektorn spelar en avgörande roll, bland annat genom kommuner, landsting, länets två 
universitet samt vid forskningsintensiva verk. De resterande 25 % finns inom varuproduktion 
där bland annat bioteknik och life science-företag tillhandahåller många arbetstillfällen 
(Erlandsson, 2013).  Totalt har länet en samlad befolkningsmängd på knappt 342 000. Nedan 
anges kommunerna samt dess befolkningsmängd5: 
 
Tabell 2. Befolkningsmängd i kommunerna i Uppsala län. 
___________________________________________________________________________ 
 
Enköping   40 349 
Heby    13 364 
Håbo    19 883 
Knivsta   15 279 
Tierp               20 156 
Uppsala   202 625 
Älvkarleby   9 059 
Östhammar   21 262 
___________________________________________________________________________ 
Källa: Statistiska Centralbyrån (2013). 
 
5.2 Regionala planer i Uppsala län 
Det regionala planeringsansvaret i Uppsala län innehas av samverkansorganet 
Regionförbundet Uppsala län. Regionförbundet är ett politiskt styrt förbund som inrättades år 
2003 och har representanter från samtliga av länets kommuner samt länets landsting. 
Regionförbundet har en enhet som berör regional utveckling och en som berör välfärd och 
FoU-stöd (Regionförbundet Uppsala län, 2012b).6 Regionförbundets verksamhet finansieras 
delvis av resurser som erhålls från medlemskommunerna och delvis från statliga medel 
(Regionförbundet Uppsala län, 2012b). 
 
Uppländsk drivkraft 3.0 - regional utvecklingsstrategi. 
Uppländsk drivkraft 3.0 är Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi. Strategins syfte är att 
skapa bästa möjliga framtid för människor och verksamheter i regionen. Vidare är den 
övergripande visionen att Uppsala skall bli Europas mest attraktiva kunskapsregion, vilket 

5 Statistik enligt inledning den 1 januari 2013. 
6 I denna studie läggs ett huvudfokus på det arbete som sker inom enheten för regional utveckling. 
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bland annat skall uppnås genom ett samlat ledarskap och tydlig profilering mot omvärlden. I 
strategin tas ekonomisk tillväxt upp som en metod för att skapa god livskvalitet. Offentlig och 
privat verksamhet skall organiseras på ett sådant sätt som stöder långsiktig social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Innovationsförmåga, kunskap och profilering är nyckelbegrepp för 
hur regionen skall utvecklas och uppnå tillväxt där bland annat universiteten, Akademiska 
sjukhuset, näringslivskluster och det geografiska läget sägs vara viktiga nycklar. Därutöver 
lyfts det fram att strategin bör fungera som hävstång för kommuner, landsting och andra 
aktörer i arbetet med att utveckla regionen. En viktig aspekt för att strategin skall realiseras är 
att de olika aktörerna i länet knyter sina mål och prioriteringar till strategins åtagande och 
därigenom lättare erhåller extern finansiering från EU, nationella myndigheter och 
Regionförbundet (Regionförbundet Uppsala län, 2012a). 
 Strategin har några nyckelord som innefattar centrala idéer om hur regionen skall 
utvecklas. För det första poängteras att regionen skall vara innovativ. Detta är något som kan 
uppnås på flera sätt. Delvis genom att attrahera så väl privata som offentliga investeringar, 
delvis genom att främja för nyföretagande genom rådgivning och stöd. Därutöver förespråkas 
satsningar på utbildning och forskning. Andra viktiga insatser för att främja för tillväxt är 
genom satsningar på infrastruktur och utveckling av företagsklimatet (Regionförbundet 
Uppsala län, 2012a). Det andra nyckelordet för framgång i regionen är att vara en växande 
region. För att fortsätta växa ses satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande som 
centralt. Ett annat mål för den växande regionen är tillgång till bredbandsuppkoppling. 
Kännetecknande för tillväxten skall vara att den är hållbar, detta bland annat genom 
satsningar på kollektivtrafik och fossilfri offentlig trafik och transportsystem 
(Regionförbundet Uppsala län, 2012a). Kompetens beskrivs som en tredje viktig egenskap för 
regionen. Denna kompetens åstadkoms bland annat genom satsningar på att öka andelen som 
fullföljer gymnasieutbildning, minskande av arbetslösheten, ökning av sysselsättning och ökat 
utbyte mellan utbildning och arbetsliv. Vidare tas åtgärder upp som att stärka barns och ungas 
kreativitet och väcka intresse för naturvetenskap och teknik. Avslutningsvis poängteras att det 
är viktigt att ge bättre start för nyanlända och flyktingar i arbetslivet och att utjämna skillnader 
i hälsa (Regionförbundet Uppsala län, 2012a). Ett fjärde ledord för det regionala arbetet är att 
regionen skall vara attraktiv. Insatser skall göras för att omsättning från besöksnäring skall 
fördubblas och vidare anses att fler upplevelser skall skapas i regionen. I övrigt nämns 
satsningar på kreativitet, konst och kultur. Hållbarhet ses även här som en viktig aspekt av 
detta. Vidare nämns som mål att kvalitet och effektivitet inom välfärdssektorn skall bli högre. 
Vilket skall uppnås genom samverkan och rekrytering till vård- och omsorgssektorn 
(Regionförbundet Uppsala län, 2012a).  
   
Länsplaner för regional transportinfrastruktur 
Länsplaner berör till i huvudsak investeringar i det regionala transportsystemet i länet. 
Länsplanen innefattar bland annat infrastruktursatsningar, statliga medfinansieringar i 
kollektivtrafikanläggningar, trafiksäkerhetsåtgärder samt cykelvägar längs statliga vägar.  För 
Uppsala län finns en länsplan för år 2010-2011 som innefattar åtgärder för över 1 500 
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miljoner kronor (Regionförbundet, 2010). Därutöver håller man på och tar fram ny länsplan 
som kommer att gälla för år 2014-2025, innehållandes åtgärder för år 2022-2025. För dessa år 
har ytterligare 534 miljoner kronor erhållits. Ett fokus i den kommande länsplanen ligger på 
ökat kollektivtrafikresande samt satsningar på cyklister och fotgängare. Konkreta åtgärder 
relaterat till detta är satsningar på hållplatser, bytespunkter, perronger, utbyten med 
grannregionerna samt utbyggnad av gång- och cykelnät. Vidare skall den kommande 
länsplanen påvisa hur kommunerna och landsting skall satsa på regionala transporter för att 
uppnå mål utsatta i Uppländsk drivkraft 3.0.  Viktiga aktörer när det gäller länsplanen är 
Regionförbundet, Trafikverket, kommunerna, landsting, länsstyrelse samt angränsande län 
(Regionförbundet Uppsala län, 2013).  
 Därutöver genomförs även arbete för en regional cykelplan med syfte att förbättra 
förhållanden för cyklande i länet. Konkret vill man göra satsningar för att koppla ihop tätorter, 
förbättra säkerhet och satsa på målpunkter för rekreation och fritid på regional nivå. Planen är 
inte formellt en del av länstransportplanen men berörs likväl eftersom det finns öronmärkta 
pengar för åtgärder relaterade till gång- och cykelvägar i länsplanen. I detta arbete är 
Regionförbundet ansvariga för processen som reglerar urval för cykelvägobjekt samt för att 
driva processen. Trafikverket är involverade i och med cykelvägar längs det statliga vägnätet. 
Kommunerna spelar viktig roll genom medfinansiering för cykelvägar i respektive kommun 
samt för planeringsprocessen i sina kommuner (Regionförbundet Uppsala län, 2010).  
 
5.3 Finns det samband och mönster? – Fingervisningar från 
enkätundersökningen  
Enkätundersökningen som genomfördes med tjänstemän engagerade i regionala frågor vid 
länets kommuner påvisade flera saker. Syftet med enkätundersökningen var som tidigare 
nämnts att försöka få fram någon slags fingervisning om i vilka frågor det råder konsensus i 
och i vilka frågor det råder delade meningar kring. Inledningsvis kan konstateras att en klar 
majoritet av tjänstemännen upplever att regionala frågor är viktiga för deras kommuner.  
 

 
 
Figur 3. Svarsfördelning och respondenternas ställning till påståendet att ”regionala frågor är viktiga 
för den kommun jag representerar.”  
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Dock kan man ur kommentarerna utläsa att det finns olika typer av regionala frågor som 
kanske har olika stor betydelse.  De flesta är även ense om att regional planering och 
regionala samarbeten borde bedrivas i större utsträckning än vad det görs i nuläget, dock 
framkommer det även att detta är en tolkningsfråga eftersom det finns olika typer av 
samarbeten och frågor att samlas kring. Vidare håller de flesta respondenter åtminstone delvis 
med om påståenden att den regionala nivån saknar makt att åstadkomma nödvändiga 
förändringar i regionen.  
 

 
Figur 4. Svarsfördelning och respondenternas ställning till påståendet att ”den regionala 
planeringsnivån saknar i sin nuvarande form reell makt för att åstadkomma nödvändiga åtgärder i 
regionen.”  
 
Övriga frågor som ställdes berörde huruvida den regionala planeringen i för hög utsträckning 
styrs från EU-nivå eller nationell nivå. Kring dessa frågor sågs inga tydliga samband eller 
mönster bland respondenterna. Det som går att säga är att respondenterna i alla fall inte 
upplever att den regionala nivån styrs för mycket av EU. Det går även att utläsa från de 
spridda åsikterna och från kommentarerna att tjänstemännen saknar kunskap om huruvida den 
regionala planeringen styrs ”uppifrån”. Vidare ställdes två frågor som berörde om det borde 
satsas mer på omfördelning och välfärdsfrågor eller konkurrenskraft och marknadsföring.  
Här kunde inga tydliga mönster bland de svarande ses, bland kommentarerna framkommer 
dock att det upplevs vara en för politisk fråga som de inte kan ta ställning till.  
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Figur 5. Svarsfördelning och respondenternas ställning till påståendet att ”generellt råder konsensus 
mellan länets kommuner när det handlar om viktiga regionala frågor och om regionala 
målsättningar.”  
 
Det avslutande påståendet respondenterna fick ta ställning till var om de anser att det generellt 
råder konsensus kring regionala målsättningar, här valde en klar majoritet alternativet 
”delvis”. I kommentarerna lyfts det fram att det är beroende på vilken typ av målsättning det 
handlar om. 
 I övrigt kan det nämnas att en enkätundersökning var ett förhållandevis svårhanterat 
metodval för ändamålet. Många frågor var i någon bemärkelse för breda och öppna för 
tolkningar vilket ledde till att respondenterna inte riktigt visste vad som åsyftades. Detta kan 
visserligen ses som en lärdom i sig, nämligen att begrepp som ”region” och ”regional 
planering” och ”regionala samarbeten” inte är vedertagna tydliga begrepp med klara 
definitioner, vilket stärker teser om att nivån kan ses rörig. Ting som har att göra med 
regionbegreppet och regional planering kräver med andra ord specificering eftersom det inte 
är uppenbart vad som åsyftas. Det kan även nämnas att enkätstudierna genomfördes i ett 
förhållandevis tidigt skede under skrivandeprocessen. Detta medförde att lärdomar kunde dras 
som sedan kom till nytta under intervjuerna som genomfördes vid ett senare skede. 
Enkätstudien gav således en nyttig inblick och en grundläggande förståelse för otydligheter 
och för den komplexa process som relaterar till insatser för regional utveckling.  
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6.  DET REGIONALA TJÄNSTEMANNAPERSPEKTIVET 
 
Detta kapitel fungerar som studiens huvudsakliga empiri- och analyskapitel. 
Intervjumaterialet presenteras och analyseras med utgångsläge i studiens syfte och 
frågeställningar. Nedan följer inledningsvis en kort presentation av de organisationer och 
kommuner som tjänstemännen representerar följt av analys och empiridel. 
 
Håbo kommun – ”förortskommunen” 
Håbo kommun är en kommun i södra delen av Uppsala län. Kommunen gränsar mot 
Stockholm län och som centralort fungerar Bålsta. Kommunen har under de senaste 
decennierna erfarit en relativt stark befolkningstillväxt. År 1980 hade kommunen ca 13 000 
invånare medan man i dag har en befolkningsmängd på närmare 20 000 invånare.  Den 
överlägset största utpendlingen från kommunen sker till kommuner i Stockholms län. Vidare 
sker den största inpendlingen från Enköpings kommun och från kommuner i Stockholms län. 
Kommunen har en betydligt större utpendling än inpendling, man har med andra ord en 
negativ nettopendling. Flest arbetstillfällen i kommunen finns inom handel, kommunikationer, 
utbildning samt inom byggverksamhet (Håbo kommun, 2013). Kommunen hamnar enligt 
Sveriges kommuner och Landstings (SKL) indelning av kommuner inom kategorin 
”förortskommuner till storstäder” vilket inbegriper att över 50 procent av kommunens 
nattbefolkning arbetspendlar till någon annan kommun. Enligt uppgifter från SKL har Håbo 
kommun en utpendling på 68 % (SKL, 2010). I kommunen genomfördes en intervju med en 
samhällsplanerare.  
 
Uppsala kommun – ”storstadskommunen” 
Uppsala kommun är lokaliserat i mitten av länet och fungerar som länets residensstad. 
Kommunen är befolkningsmässigt den överlägset största med ca 200 000 invånare. 
Kommunen har under flera decennier upplevt en stark befolkningstillväxt. De största 
näringsgrenarna var år 2011 vård och omsorg, företagstjänster och utbildning. Kommunens 
centralort är Uppsala. Kommunen har en negativ nettopendling, där närmare 21 900 invånare 
pendlar till andra kommuner eller andra län samtidigt som knappt 18 700 pendlar in till 
kommunen från andra kommuner eller län (Uppsala kommun, 2013). I Uppländsk Drivkraft 
lyfts det bland annat fram att kommunen fungerar som regionens ekonomiska nod och att 
Uppsala är en internationellt orienterad storstad. Det lyfts också fram att Uppsala universitet 
som ligger i kommunen har traditionellt varit och är fortfarande ”en oskiljaktig del av länet” 
(Regionförbundet Uppsala län, 2012a).  
 Uppsala kommun hamnade år 2010 enligt SKL:s kommungruppsindelning inom 
kategorin ”större städer”, vilket innefattar att man har en befolkningsmängd mellan 50 000 till 
200 000 invånare samt en tätortsgrad som överstiger 70 procent (SKL, 2010). Kommunen har 
dock som tidigare nämnt sedermera en befolkningsmängd som överstiger 200 000 och kan 
därför numera enligt SKL:s kommungruppsindelning klassas som ”storstad” tillsammans med 
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Stockholm, Göteborg och Malmö. I kommunen genomfördes en intervju med en strategisk 
samhällsplanerare. 
 
Tierps kommun – ”landsbygdskommunen”   
Tierps kommun är en kommun i norra delen av länet med ca 20 000 invånare. 
Befolkningsmängden har i stort varit densamma de senaste decennierna.  Kommunens 
centralort är Tierp och kommunen gränsar i nordväst mot Gävle kommun och Gävleborgs län.  
Kommunen har en negativ nettopendling, där omkring 3600 invånare pendlar ut medan ca 
1500 personer pendlar in. De största näringsgrenarna inom kommunen finns inom tillverkning 
och utvinning, följt av vård och omsorg och sedan byggverksamhet (Tierps kommun, 2013). 
Enligt SKL:s indelning hör Tierps kommun till gruppen ”varuproducerande kommuner” 
eftersom andelen förvärvsarbetande inom varuproduktion utgör 34 % av andelen sysselsatta 
mellan 16 och 64 år (SKL, 2010). I Uppländsk Drivkraft lyfts det fram att befolkningen i 
kommunen är utspridd och att en stor del bor på landsbygden (Regionförbundet Uppsala län, 
2012a).  Relaterat till detta är kommunen enligt Jordbruksverkets definitioner en 
landsbygdskommun eftersom man har en befolkningstäthet på över fem invånare per 
kvadratkilometer men inte har en befolkningsmängd i kommunen som överstiger 30 000 i 
kommunen eller 25 000 i den största tätorten (Jordbruksverket, 2013). I kommunen 
intervjuades chefen för processtöd. 
  
Kollektivtrafikförvaltningen - Uppsala läns landsting 
Uppsala läns landsting är en politisk styrd organisation som bland annat fungerar som 
regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län. De ansvarar för kollektivtrafik inom Uppsala 
län och till och från angränsande län. Verksamheten bedrivs i förvaltningsform genom 
kollektivtrafikförvaltningen. Landstinget är ensam ägare av Upplands lokaltrafik (UL). Vidare 
ansvarar kollektivtrafikförvaltningen för att tillsammans med länets kommuner och i samråd 
med grannlän att ta fram trafikförsörjningsprogram för Uppsala län (Upplands lokaltrafik, 
2012). Intervjuer genomfördes med två kollektivtrafikstrateger vid förvaltningen.  
 
Regionförbundet Uppsala län  
Regionförbundet är en politisk styrd organisation som bildades år 2003. Regionförbundet 
innehar det regionala utvecklingsansvaret i länet och ansvarar således bl.a. för den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) samt för länsplanen för regional transportinfrastruktur. Därutöver 
har förbundet en enhet för välfärd och FoU-stöd7 (Regionförbundet Uppsala län, 2013). 
Intervjuer gjordes med en infrastrukturstrateg samt med chefen för regional utveckling. 
Intervjuer med infrastrukturstrategen skedde i ett tidigt skede i syfte att bolla idéer och få 
förslag på relevanta personer att kontakta för studien. 
 

7 Forskning och utveckling. 
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6.1 Regionala målsättningar: tillgänglighet, arbetspendling och 
storregionala perspektiv  
I detta delkapitel redogörs för en central målsättning med denna studie, nämligen hur de olika 
aktörerna resonerar i frågor som berör agendasättande inom ramen för det regionala arbetet. 
Kommunernas och de olika aktörers specifika förutsättningar och målsättningar anses vara av 
intresse och huruvida dessa skiljer sig åt. Några återkommande viktiga regionala 
målsättningar bland aktörerna anses vara tillgängligheten, arbetspendlingen och det 
storregionala perspektivet. 
 
De kommunala tjänstemännen 
Tjänstemannen vid Håbo kommun framhåller att insatser för infrastruktur och goda 
kommunikationer är viktiga regionala frågor. Framför allt integrationen och kopplingen till 
Stockholm anses vara av central betydelse. Det innefattar specifikt hur Stockholms län och 
Uppsala län jobbar tillsammans och interagerar. Tjänstemannen framhåller att Håbo kommun 
är en expansiv kommun med stor inflyttning från Stockholms län där många av 
kommuninvånarna är Stockholmsorienterade och där även majoriteten av arbetspendlingen 
sker till Stockholms län. Vidare menar tjänstemannen att det finns många som aldrig satt sin 
fot i kommuner i norra delen av Uppsala län. Relaterat till detta upplevs det i många fall vara 
mer intressant att snegla på grannkommunerna i Stockholms län än kommunerna i norra delen 
av Uppsala län, bland annat eftersom kommunen har mer gemensamt med kommuner som 
Upplands Väsby och Järfälla än med kommuner som Älvkarleby och Tierp. Några andra 
viktiga orsaker till varför kommunen vänder sig mot Stockholm tror tjänstemannen är de goda 
kommunikationerna som erhålls genom pendeltåget och Mälarbanan. Vidare menar 
tjänstemannen att: 
  

”Går det bra för Stockholm så går det bra för Bålsta, detta är en given korrelation, medan samma tydliga 
korrelation saknas mellan Bålsta [Håbo kommun] och Uppsala.”  (Intervju, tjänsteman vid Håbo 
kommun). 
 

Detta kan ses som en annan drivkraft till att orientera sig mot Stockholms län snarare än mot 
Uppsala län. I egenskap av gränskommun menar tjänstemannen att samarbeten över 
länsgränser i många fall är nödvändiga och viktiga. Ett exempel på ett viktigt arbete över 
länsgränserna som tjänstemannen tar upp är ABCU-stråket (Stockholms län, Uppsala län och 
Västmanlands län). Vidare är bostadsförsörjning en viktig regional fråga menar 
tjänstemannen, men detta främst från ett Stockholmsperspektiv. 
 Tjänstemannen från Tierps kommun lyfter också fram infrastruktur och goda 
kommunikationer som viktiga regionala frågor för kommunen. Detta bland annat eftersom en 
tillgänglig arbetsmarknadsregion anses vara av central betydelse för kommunen och för 
kommuninvånarna resonerar tjänstemannen. En viktig regional insats på lång sikt sägs vara att 
utveckla spårtrafiken och öka turtätheten norrut. Detta bland annat eftersom grannkommunen 
Gävle har en ökande arbetslöshet samtidigt som verksamheter i Forsmark kräver kvalificerad 
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arbetskraft. En annan viktig satsning regionalt vore att satsa på kommunikationer kustvägen i 
norra delar av länet för att öka tillgänglighet, framför allt bilvägen mot Östhammar och 
Forsmark.  Vidare menar tjänstemannen att landsbygdsfrågor är förhållandevis viktiga frågor 
för kommunen. Tjänstemannen menar att när man pratar om landsbygden pratar om ofta om 
turism, men turism på landsbygden kräver att folk bor där för att man ska kunna paketera och 
sälja det. Tjänstemannen menar att för att landsbygden skall överleva är det bland annat 
viktigt med insatser för service och tillgång till livsmedelsaffärer. Hur man ur ett regionalt 
perspektiv angriper detta är inte helt lätt, men landsbygdsprogrammen upplever 
tjänstemannen är viktiga. 
 Tjänstemannen vid Uppsala kommun menar å sin sida att kommunen har ett för passivt 
förhållningssätt till sin egen roll i regionen, både i retoriken och i praktiken. Tjänstemannen 
menar att kommunen underpresterar i förhållande till sin geografiska position där kommunen 
har goda lägesegenskaper i form av närheten samt den stora befolkningsmängden. Kommunen 
måste bli bättre på att nyttja denna fördelaktiga position menar tjänstemannen. En gemensam 
arbetsmarknad är en viktig regional fråga vilket är något som förutsätter samordning av stora 
samhällsinvesteringar som berör fysisk användning av mark, friluftsliv och grönstruktur. 
Andra viktiga konkreta åtgärder för Uppsala kommun ur ett regionalt perspektiv är att ta till 
vara på den goda tillgängligheten som finns kring stationen och i Bergsbrunna menar 
tjänstemannen. Detta anses vara särskilt viktigt eftersom många företag prioriterar 
tillgänglighet och urbana lägen när de väljer lokaliseringsort. Tjänstemannen betonar 
därutöver vikten av att se över länsgränserna och se sin roll ur ett storregionalt perspektiv. När 
det handlar om det regionala arbetet och Uppsala kommuns roll i regionen har man två olika 
vägar att gå:  
 
 ”Uppsala [kommun] tillhör Uppsala län formellt […] men funktionellt så är Uppsala en del i en mycket 
 större region.  Uppsala står inför ett vägval, och det är om man vill fortsätta utvecklas som en 
 pendlingsort till Stockholm eller om man vill utveckla ett näringsliv där Uppsala är en alternativ 
 lokaliseringsplats för företagstjänster och varuproduktion. Vilket även skulle innebära att andra delar av 
 Uppsala län skulle ha Uppsala som en ännu tydligare nod.” (Intervju, tjänsteman vid Uppsala kommun). 
 
De regionala planeringsaktörerna 
Tjänstemännen vid kollektivtrafikförvaltningen betonar vikten av god 
kollektivtrafikförsörjning i hela länet. Ett regionalt perspektiv är viktigt för deras verksamhet, 
framför allt hur man fördelar och ”ordnar rummet” för att inte trafiksatsningar ska bli för 
utspridda. Tjänstemännen menar också att en väl fungerande kollektivtrafik är nödvändigt för 
olika samhällsfunktioner. Därutöver menar de att en grundtanke med deras arbete ur ett 
regionalt perspektiv är att människor skall välja kollektivtrafik framom biltrafik. De lyfter 
fram att satsningar på tågtrafiken ger bra effekter på samhället och ökat kollektivtrafikresande 
där pendeltåget och Upptåget fungerar som goda exempel. Därutöver är goda förbindelser 
viktiga såväl inom länet och i relation till grannlänen. Relaterat till detta menar de att det är 
viktigt att tänka länsöverskridande och hålla sig ajour med vad som händer på andra sidan 
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länsgränsen. En viktig aspekt av det regionala arbetet är därutöver dialogen med 
kommunerna, detta innefattar en betoning på att göra insatser som möjliggör 
kombinationsresor, exempelvis genom satsningar på pendlarparkeringar samt cykelvägar till 
och från hållplatser menar tjänstemännen. En annan viktig del som relaterar till dialogen med 
kommunerna är när kommunerna planerar nya bostadsområden. Då är tillgänglighetsaspekten 
något som bör tas i beaktande innan man planerar och bygger nya områden. Konkret anses att 
kommunerna måste ta i beaktande var det finns tillgång till goda kommunikationer, detta är 
något som anses vara speciellt viktigt vid stationsorter. 
 Tjänstemannen vid Regionförbundet menar å sin sida att det är svårt att peka ut någon 
specifik enskild insats som den mest centrala för den regionala nivån. När man tittar på 
regionala utvecklingsfrågor så hänger allting ihop menar tjänstemannen. När det handlar om 
det arbete Regionförbundet driver så rör de sig mellan flera olika politikområden och det 
innefattar i sin tur många områden. Tjänstemannen tar bland annat upp samhällsplanering, 
infrastruktur, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling och folkhälsa. Tjänstemannen 
menar att när man jobbar med regionala frågor behöver man ta i beaktande dels den 
horisontella nivån och dels den vertikala nivån. Gemensamt för regionala frågor är att det 
handlar om frågeställningar som den kommunala nivån inte kan lösa själva. Vidare poängteras 
vikten av tankesättet om smart tillväxt för alla, där nyckelord för regionen är kompetens, 
teknikutveckling, hållbarhet och att man inkluderar så många som möjligt. Samtidigt betonas 
vikten av att skapa goda basförutsättningar i regionen, vilket berör saker som goda 
kommunikationer, en välutbildad befolkning och tillräckligt med bostäder. Mer konkret lyfter 
tjänstemannen även fram regionförstoring för arbetspendling, att attraktiva boendemiljöer 
skapas i tillräckligt hög takt samt bra skolor. Detta anses vara basförutsättningar för ett 
växande näringsliv och regional utveckling. 
 
6.2 Regional tillväxt och konkurrenskraft 
I tidigare skeden i denna uppsats har det lyfts fram material, forskning och tankar som påvisar 
och problematiserar att regioner i nuläget ofta pekas ut som viktiga för tillväxt på flera 
skalnivåer. I enkätundersökningen som redogjordes för i föregående kapitel återfanns ingen 
uppenbar samsyn bland responderande tjänstemän i fråga om huruvida de borde göras mer 
omfattande insatser för regional konkurrenskraft och marknadsföring av regionen.  Samtidigt 
påvisar regionala utvecklingsstrategier och dokument som hänvisas till ”uppifrån” att insatser 
för konkurrenskraft och tillväxt är en viktig del av den regionala utvecklingen. Därutöver 
framkommer under intervjuerna med tjänstemännen att det finns olika synsätt på 
tillväxtarbetet. 
 

”Det är ett rådande paradigm att större tillväxt är synonymt med bättre […] vi vet inte hur en 
samhällsstruktur, civilisation eller en stad kan vara framgångsrik utan att växa”. (Intervju, tjänsteman vid 
Håbo kommun). 
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Citatet återspeglar en rådande paradigm som återkommande bland de olika aktörerna. I någon 
bemärkelse uppfattas tillväxten som någonting man vill eftersträva och som inte ifrågasätts. 
Det vore dock viktigt att växa mer hållbart och balanserat, man måste ha beredskap för att 
växa menar tjänstemannen vid Håbo kommun. Tjänstemannen menar att man i regionen 
måste ta ett ansvar i tillväxtarbetet för framtida generationer och tänka på hållbara lösningar. 
Tjänstemannen menar mer konkret att det är nödvändigt att se till att göra insatser för att 
kunna hantera befolkningstillväxt, säkerställa tillräckligt god service och transportsystem för 
ta vara på de möjligheter som tillväxten medför.  Relaterat till det nämnda rådande 
paradigmen lyfter tjänstemannen vid Tierps kommun fram tankar om att kommunerna har 
olika förutsättningar i det regionala arbetet. Tjänstemannen menar bland annat när det handlar 
om landsbygden att:  
 

”[…] det finns ens diskrepans mellan stora Uppsala och vi små kommuner runt omkring. För oss kanske 
det handlar mer om att omfördela resurser och hitta rätt tyngd. Landsbygdsprogram tenderar att bli 
skrivna ur ett storstadsperspektiv som inte riktigt är applicerbart för oss mindre kommuner, det där kan bli 
lite fånigt ibland […] för vår del med en köping som är alldeles för liten. Från 
landsbygdsprogramsperspektiv blir det någon slags glorifiering av landsbygden. Ur ett Uppsalaperspektiv 
är Tierp kanske en liten by, men för att landsbygden skall överleva är den otroligt viktig.” (Intervju, 
tjänsteman vid Tierps kommun). 

 
Tjänstemannen menar samtidigt att det är naturligt att många insatser är Uppsalaorienterade i 
och med att Uppsala har det överlägset starkaste näringslivet. Tjänstemannen menar dock att 
Uppländsk Drivkraft har ett akademiskt perspektiv på innovation och universitet och ”då skall 
allting ordna sig”. Rent konkret fungerar det inte så på landsbygden, Tierps kommuns 
verklighet ser annorlunda ut menar tjänstemannen. Tjänstemannen exemplifierar genom att 
lyfta fram att kommunen har andra typer av näringar. Kommunen har många mindre företag 
och lantbruk som har andra behov än de akademiska kunskaper och kluster som finns i 
Uppsala. Det finns mycket kunskap och drivkraft på lokal nivå i Tierp som är kopplat till 
verkstad och produktion som man är dåliga att ta vara på, ”mycket sitter i huvudet på folk” 
resonerar tjänstemannen.  När det gäller hur prioriteringar görs och om befolkningsmängd 
spelar in i hur satsningar görs upplever tjänstemannen att det är ganska jämlikt, men påpekar 
att man måste ha respekt för att Uppsala är tio gånger större än omkringliggande 
småkommuner. Generellt funkar dialogen bra och det finns ingen ”hackordning” menar 
tjänstemannen.  
 Tjänstemannen vid Uppsala kommun menar å sin sida att en flerkärnig region är 
nödvändig och innebär nytta på flera olika nivåer. Alla i Uppsala län skall inte vara tvungna 
att åka till Stockholms län menar tjänstemannen. Tjänstemannen upplever inte att det finns ett 
för starkt tillväxtfokuset från nationell nivå eller från EU-nivå men menar samtidigt att 
verkligheten ser annorlunda ut i många andra regioner. I Uppsala bör man se de som ett 
privilegium att få jobba i en region som växer menar tjänstemannen. Den stora utmaningen är 
att hantera tillväxten och göra det bästa av den resonerar tjänstemannen. Tjänstemannen från 
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Regionförbundet lyfter fram liknande tankegångar. Insatser som görs i Uppsala och en stark 
tillväxt där leder till följdeffekter för omkringliggande kommuner och platser, dvs. för hela 
länet. Det är inte bara Uppsala kommun som drar nytta av utvecklingen som sker Uppsala 
menar tjänstemännen vid Uppsala kommun och Regionförbundet. Vidare anser tjänstemannen 
vid Regionförbundet att ett växande värdeskapande näringsliv är en nödvändighet för att 
erhålla resurser för samhällets olika funktioner.  

 
6.3 Regional samverkan, styrning och gränser 
Ett syfte med studien är att utreda hur de olika aktörerna ser på frågor som berör styrning och 
samverkan. Av särskilt intresse är huruvida aktörerna anser att gemensamma regionala 
målsättningar överensstämmer med deras intressen samt om de anser sig vara delaktiga. Det 
är därutöver av intresse att undersöka hur maktrelationer ser ut mellan aktörerna och hur 
insatser motiveras.  
 
De kommunala tjänstemännen 
Tjänstemannen vid Håbo kommun menar att regionala planer som Uppländsk Drivkraft är 
förhållandevis allmängiltiga och förutsätter att kommunerna i länet följer dem. Det vore 
därför fördelaktigt med en upprätthållande instans som hjälper kommuner att arbeta med 
regionala frågor menar tjänstemannen. Tjänstemannen upplever att Regionförbundet behöver 
ta ett tydligt ansvar och följa upp det regionala arbete som bedrivs genom RUS och hjälpa 
kommunerna att se samarbetsmöjligheter.  När det handlar om målsättningar på regional nivå 
och hur olika orter prioriteras ser man orterna ”för vad de är” menar tjänstemannen. 
Kommunerna har olika förutsättningar och möjligheter samtidigt som tjänstemannen menar 
att kommunerna själva har ett eget ansvar att vara aktiva i regionala frågor. På frågan om 
exempelvis en större befolkningsmängd leder till att man har mer att säga till om menar 
tjänstemannen att det inte finns några sådana tankegångar på tjänstemannanivå. I sådana fall 
är det mer kopplat till vilken typ av person man är menar tjänstemannen. Tjänstemannen 
menar att om du är påläst och kunnig från liten ort kan du få mer att säga till om än en mer 
tillbakadragen person från en större ort. Prioriteringen efter exempelvis befolkningsmängd 
sker dock på politisk nivå, det är där besluten tas säger tjänstemannen och menar att det till 
viss del är ett rimligt tankesätt eftersom fler människor medför större nytta och effekt.  
 När det handlar om regionala målsättningar i regionen anser tjänstemannen att man borde 
ha ett bättre utbyte och nätverka mer med Stockholms län. Exempelvis när det handlar om 
vilka trafikåtgärder som är prioriterade i länet. Tjänstemannen lyfter fram att:  
 

”[…] vårat [Håbo kommuns] resecentrum servar inte bara Uppsala län, utan de servar även andra 
kommuner utanför länet, att bara göra prioriteringar utifrån nyttan i Uppsala län gör att man bygger upp 
en mur mot Stockholm exempelvis.” (Intervju, tjänsteman vid Håbo kommun).   

 
Med andra ord är det viktigt att kunna göra prioriteringar som sträcker sig över länsgränserna. 
Vidare menar tjänstemannen att hur man integrerar den större regionen är en viktig fråga. Här 
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menar tjänstemannen att man behöver arbeta på ett bättre och tydligare sätt och se större 
helheter som exempelvis Mälardalsperspektivet. Tjänstemannen menar också att man i 
regionen behöver föra en mer enhetlig dialog med Trafikverket och regeringen. Generellt har 
det varit för många aktörer och för spridda åsikter generellt i Mälardalen jämfört med 
exempelvis hur man arbetar med regionala frågor kring Malmö och Göteborg. Regionen kan 
inte bara åka snålskjuts på Stockholms tillväxt, vi måste skapa synergi i hela regionen menar 
tjänstemännen. Relaterat till resurser för regionala insatser menar tjänstemannen att sökandet 
av EU-pengar kräver tid och resurser som inte kommunen har. Där är Regionförbundet en bra 
organisation genom att samordna intressen, med de kunde bli bättre på att sköta 
administrationen av sådant menar tjänstemannen. Tjänstemannen menar även att här kommer 
det länsöverskridande perspektivet in eftersom kommunen borde samarbeta med kommuner i 
angränsade län, men detta kan vara problematiskt eftersom kommunen administrativt hör till 
ett annat län. På förfrågan om hur mycket staten påverkar den regionala planeringen menar 
tjänstemannen att man inte påverkas direkt i så stor utsträckning, utan i så fall genom 
Regionförbund och länsstyrelse. Samtidigt menar tjänstemannen att det finns tankegångar om 
att staten främst sköter förvaltning, inte utveckling.  

Angående integrationen till Gävle kommun och Gävleborgs län upplever tjänstemannen 
vid Tierps kommun att de på det stora hela vänder sig mot Uppsala län. Men förbättrade 
kommunikationer skulle leda till förstorade arbetsmarknadsregioner med flera kontakter och 
kopplingar. Men så länge man har arbetet genom Regionförbundet och länet som gräns 
kommer kommunen att vara Uppsalaorienterade resonerar tjänstemannen. Det finns dock viss 
skillnad inom kommunen vart man orienterar sig. Exempelvis när det gäller sjukvård och 
sådant är det kanske mer praktiskt att åka till Gävle om man bor i norra delar av kommunen i 
vissa fall. Även när det gäller val av nyhetskälla menar tjänstemannen att man är delade, där 
hälften ”går mot” Arbetarbladet och hälften mot UNT (Uppsala Nya Tidning). 
 Tjänstemannen vid Uppsala kommun menar att gamla länsindelningar inte nödvändigtvis 
är adekvata och centrala för det regionala arbetet i länet och anser att man borde se mer 
funktionellt kring regioner. Tjänstemannen lyfter fram att man framför allt kring den fysiska 
planeringen måste samverka och ta större regionala perspektiv i beaktande. Tjänstemannen 
förespråkar generellt frivilliga samarbeten inom och över länsgränserna och anser att det är 
bra att kommuner själva går ihop och utvecklar planer för områden och verksamheter. 
Tjänstemannen menar att det finns en styrka i frivillig nätverkssamarbeten underifrån och att 
kommuner själva kan bli bättre att jobba i sådana, man inte kan ha tankesätt om att staten 
skall komma uppifrån och lösa saker åt en menar tjänstemannen.  
 

”En förutsättning för samarbete överhuvudtaget att alla känner nyttan. Har man inte nytta av det då 
behöver man inte vara med i ett samarbete. Därför tänker jag att nätverkssamarbeten har en väldig kraft 
eftersom alla är autonoma parter och är med eftersom de har nytta av det, inte för att man råkar tillhöra ett 
län […] det är inte staten utan det är underifrån, det är våra kommuners egna politiker som skall titta med 
gemensamma regionala ögon och så skall man göra något för en gemensam region.” (Intervju, tjänsteman 
vid Uppsala kommun).  
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På frågan om maktförhållanden mellan kommunerna och om befolkningsmängd spelar roll i 
hur mycket kommuner har att säga till om i regionala samarbeten menar tjänstemannen att det 
i stor utsträckning är en politisk fråga som handlar om mandat. 
 
De regionala planeringsaktörerna 
Tjänstemännen vid kollektivtrafikförvaltningen menar som tidigare nämnt att en viktig fråga 
ur ett regionalt perspektiv är att så många som möjligt skall resa kollektivt vilket de menar är 
centralt för en hållbar regional utveckling i hela länet. Det finns dock en problematik i länet i 
och med att olika kommuner ”drar” mot olika håll menar tjänstemännen. I södra delarna 
värnar man om kopplingen till Stockholm medan man i de norra delarna mer mot Gävle 
samtidigt som kommuner som Uppsala ligger någonstans mitt emellan. Kommunerna har 
således olika karaktärer och behov vilket medför att det ibland kan vara svårt att komma 
överens om satsningar i länet. Därutöver är det viktigt att värna om landsbygden menar 
tjänstemännen, då är det svårare att tänka utifrån det regionala stråken och man får ha andra 
arbetssätt. Då menar de att man måste jobba med att koppla ihop dem med huvudstråk genom 
insatser för kombinationsresor, hållplatser och GC-vägar. Tjänstemännen upplever att god 
tillgänglighet i hela länet anses vara viktigt men att det till stor del är en resursfråga. En 
grundtanke är att man måste göra satsningar där de ger bäst effekt i form av resande menar de, 
det vill säga där det finns folk som kommer att åka kollektivt. Det upplevs inte vara rimligt 
eller ekonomiskt genomförbart att sprida ut satsningar för mycket. Om man gör för spridda 
satsningar kan de leda till svårigheter att hålla hög kvalitet och hög turtäthet menar de.  
 Därutöver finns det även en problematik som sträcker sig över länsgränserna som 
relaterar till gränsöverskridande stråk. Tjänstemännen menar att:  
 

”Var vi ser behov av att satsa på vägar och järnvägar kanske inte alltid går ihop med var grannlänen 
tycker de ska gå […] ibland kanske inte grannlänen tar vid och ser samma behov. Det är sådana saker 
som kan vara lite problematiska. (Intervju, tjänsteman vid Uppsala läns landsting) 

 
Det upplevs med andra ord finnas ett samband mellan fysiska avstånd och möjligheter till 
goda regionala samarbeten. Vidare menar tjänstemännen att hela länet tjänar på goda 
förbindelser med grannlänen även om inte alla pengar ”landar” i länet eftersom invånare i 
Uppsala län och invånare i andra län pendlar ut och in.  Tjänstemännen menar dock att det är 
enklare att arbeta inom länet: 
 

”Vi har bra kontakt med kommunerna i vårt län, där har man ett ansikte på de som jobbar med olika 
frågor. Men skall man kontakta någon utanför länet så är det lite mer sökande efter rätt person […] det 
blir svårare och svårare att synkronisera agendan ju längre bort ifrån man kommer”. (Intervju, tjänsteman 
vid Uppsala läns landsting) 

 
Relaterat till länsgränserna menar tjänstemännen att det är viktigt med länsöverskridande 
samarbeten och att det är fördelaktigt om regionen ”står på flera ben” genom att man gör 
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satsningar i andra riktningar än mot Stockholm. Vid fråga om länsgränserna är nödvändiga 
resonerar den ena tjänstemannen att det är opraktiskt med länsgränser ibland och det skulle 
underlätta arbetet om man inte alltid var tvungen att ta hänsyn till dessa.  
 Tjänstemannen vid Regionförbundet är av den uppfattningen att det är viktigt att nischa 
sig. Han lyfter fram att man i en hårdnande konkurrens behövs specialisering. Tjänstemannen 
menar att det är mer viktigt att vara specialiserad i dag än det var förr och drar paralleller till 
bilindustrin, där man förr ofta producerade alla delar på ett och samma ställe medan man nu 
specialiserar sig på vissa delar, tjänstemannen menar att samma sak gäller för regioner. 
Tjänstemannen menar samtidigt att en region som försöker göra allting inte kommer att lyckas 
med något. För att du skall få omvärldens ögon på dig så måste du sticka ut, det blir allt 
tydligare menar tjänstemannen. När man gör detta anses det vara bra att utgå ifrån den lokala 
miljöns förutsättningar och resurser. För mindre landsbygdskommuner är goda 
kommunikationer viktiga hävdar tjänstemannen. En god tillgänglighet kan leda till att 
intresset för en plats ökar och att det sker en ökad inflyttning eftersom det finns stora fördelar 
med att bo nära en stor arbetsmarknad. Tjänstemannen upplever att det kan finnas en risk att 
kommuner blir pendlarkommuner/sovorter, men menar samtidigt att det inte behöver vara en 
dålig sak. Goda boendemiljöer kan vara en bra specialisering menar tjänstemannen. 
Kommuner i länet kan profilera sig med bra tillgänglighet, skolor och boende för att attrahera 
invånare. Vidare är det viktigt för sådana kommuner att dra nytta av sina förutsättningar, 
exempelvis om man har vattennära lägen skall man dra nytta av dessa fördelar. Därutöver kan 
enskilda kommuner specialisera sig menar tjänstemannen. Ett exempel tjänstemannen tar upp 
är Tierps kommun som delvis har en stor arbetspendling till Uppsala kommun och framför allt 
Akademiska sjukhuset men samtidigt bygger upp egen nisch kring motorsport genom Tierp 
Arena där det uppstår en mängd kringverksamheter.  

Angående styrning och målsättningar från EU menar tjänstemannen att riktlinjer om 
bland annat konkurrenskraft, hållbar tillväxt och kompetens "sipprar" ner i hela systemet 
genom nationella reformer och program till regionala dokument. Tjänstemannen lyfter även 
fram att man måste se vad som prioriteras nationellt och matcha de mot hur miljön ser ut i 
länet. Denna miljö innefattar bland annat länets resurser, styrkor och svagheter, pågående 
processer och hur EU-ambitioner stärker processen. Det är en utmaning att hitta någon slags 
gyllene snitt där även kommunerna känner att arbetet är relevant samtidigt som man ger 
tydligt bidrag till EU-strategier menar tjänstemannen. Vidare menar tjänstemannen att det är 
lättare att få pengar för vissa frågor genom vissa myndigheter, exempelvis 
Energimyndigheten, Vinnova8, Tillväxtverket och även strukturfonderna i form av EU. De 
som söker pengar, de ska kunna visa på vilket sätt deras eget projekt bidrar till att den 
regionala agendan uppfylls. Vill man hitta på något som ligger vid sidan av dessa, då är det 
inte helt lätt menar tjänstemannen. Det finns krav på samverkan, kravet på att göra en bra 
bakgrundsbeskrivning och vilket problem man ska lösa är också jätteviktigt. Kommunerna 
måste se sin egen betydelse och roll för att driva utveckling menar tjänstemannen. 
 

8 Statlig förvaltningsmyndighet som arbetar för innovation. 
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Angående gränsernas betydelse för regionen och regional utveckling menar tjänstemannen att: 
 

”Länsgränserna och kommungränserna är viktiga eftersom de definierar var man kan använda tillgängliga 
pengar.  Exempelvis de pengar som är tillgängliga för oss genom ERUF och övriga EU-program, de kan 
inte användas i Stockholm och vi kan inte använda de pengar som finns tillgängliga för Stockholm till 
utveckling här. Vi måste förhålla oss till de regioner som EU ritat upp som är hela östra Mellan Sverige, 
eller om du tittar på landsbygdsprogrammet så är det länsbaserat [...] administrativa gränser styr 
planering, resurs och mandat. Men de är helt ointressanta för hur människor rör sig eller för hur företag 
agerar, för då är de funktionella regioner som gäller […] de administrativa och de funktionella är helt 
olika geografi, men de som hävdar att administrativa gränser inte är intressanta, de har helt fel. De 
[gränserna] är helt avgörande för beslutsbefogenheter, men så fort du agerar i en funktionell då bygger de 
på samarbete och frivillighet och ambitionen att hitta de gemensamma bästa.” (Intervju, tjänsteman vid 
Regionförbundet) 

 
Tjänstemannen menar relaterat till detta även att gränserna är mindre viktiga när det handlar 
om konkurrenskraft. När du jobbar med företag och näringslivsutveckling spelar gränser 
ingen roll. För infrastrukturfrågor fungerar en stor geografi bra, men jobbar du med 
näringslivsutveckling, kompetens och dylikt då är geografin inte så intressant och relevant 
sammanfattar tjänstemannen. 
 Angående styrningen och finansiering genom EU så menar tjänstemannen att många 
kommuner kunde bli bättre på att fundera igenom vad de vill, de behöver forma en idé, göra 
en bakgrundsanalys, samla krafter och skapa ett projekt som innefattar vad man vill 
åstadkomma. Samtidigt anses att man då måste vara beredd att förändra sig och lära sig av 
projekt. Det viktiga är att kommunerna tar sig tid i utvecklingsfrågor och funderar vad de vill 
åstadkomma menar tjänstemannen. Det handlar om att specialisera sig, knyta kontakter och 
skapa nätverk, erhålla stöttning från politiker, se omvärlden och hitta finansieringskällor. 

Relaterat till hur olika satsningar prioriteras och huruvida man är för Uppsalafokuserade i 
det regionala arbetet menar tjänstemannen att: 
 

”Uppsala [kommun] behöver inte Östhammar eller Heby om man verkligen skall spetsa till det. Men de är 
helt beroende av Uppsala. Det är klart att Uppsala har nytta av att det bor människor där som kan jobba i 
området. Men det viktigaste för Östhammar och Heby är att Uppsala utvecklas väl. Medan det viktigaste 
för Uppsala är att Stockholm utvecklas väl och att det finns länkar där emellan. (Intervju, tjänsteman vid 
Regionförbundet). 

 
Vidare menar tjänstemannen att integration likväl är viktigt och att satsningar görs i de mindre 
kommunerna, bland annat genom Upptåget mot Heby och satsningar på vägar i Östhammar. 
Så någon rättviseaspekt finns det hävdar tjänstemannen. Relaterat till ämnet menar 
tjänstemannen att alla kommuner i länet måste stöttas eftersom ingen tjänar på att ha en fattig 
granne.  
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6.4 Regionala samarbeten och dess genomslagskraft 
En central del för studien är aktörernas tankar om den regionala planeringsnivåns 
genomslagskraft. Dels i länet som helhet men även i de enskilda kommunerna. Detta 
inbegriper dels deras upplevelser av faktiska effekter av det regionala arbetet och dels om det 
borde ske en förändring i hur man angriper regionala frågor och i så fall hur? 
 
De kommunala tjänstemännen 
Tjänstemannen vid Håbo kommun anser att det vore bra med en tydligare regional 
planeringsnivå. Det kan vara svårt att ge den regionala nivån mer makt från ett politiskt håll 
men att det kanske vore en nödvändighet resonerar tjänstemannen. Generellt anser man i 
Håbo att man inte påverkas mycket av den regionala planering som bedrivs i länet och att man 
inte är beroende av Uppsala på samma vis som vissa andra kommuner i länet. Man försöker 
visserligen hitta vägledning i regionala planer exempelvis vid skapande av planer och 
visioner. Men man upplever att den regionala utvecklingsstrategin är ganska allmängiltig. 
Tjänstemannen menar att frågor man kunde utreda är hur exempelvis en kommun som Håbo 
konkret skall samarbeta med kommuner som Älvkarleby. Kommuner har olika förutsättningar 
och verklighet. Tjänstemannen menar att Regionförbundet måste förenkla det regionala 
arbetet, de måste hitta metoder som gör det enklare för kommuner att arbeta med regionala 
frågor. Ur Håbos perspektiv vore det nödvändigt att jobba regionalt i större perspektiv och 
över länsgränsen. Stråktänk och att se fördelar från samarbeten ur ett bredare perspektiv när 
det gäller arbete med andra län/regioner exempelvis när det gäller resande. En viktig åtgärd 
vore att göra insatser för att nätverk i Uppsala län skulle få ett större utbyte med nätverk i 
Stockholms län menar tjänstemannen. 
 Tjänstemannen vid Tierps kommun menar att man påverkas av det regionala arbetet 
främst när det gäller aspekter som berör kommunikationer och till viss del genom Uppländsk 
Drivkraft. Den regionala frågan som berör folkhälsa är hopplös menar tjänstemannen, det 
finns för många system och skalnivåer som krånglar och är svåra att föra ihop. På frågan om 
den regionala nivån borde få mer makt menar tjänstemannen att:  
 

”Det är lite skevt… Det är en ganska svår fråga. Den regionala nivån kanske inte behöver vara större eller 
mer omfattande utan i så fall att man skulle ta tag i den regionala röran [...]. Det finns en del oklarheter 
och överlappningar och det drar åt olika håll. Trafikverket har en regional indelning, polisen en annan och 
länsstyrelsen en tredje. Det saknas harmoni och det kan ställa till det på det lokal planet [...] Det skulle gå 
att se över strukturerna och rensa upp lite, generellt produceras för mycket dokument på olika nivåer, 
även inom kommunerna.” (Intervju, tjänsteman vid Tierps kommun) 

  
Vidare resonerar tjänstemannen att den regionala nivåns status och legitimitet är svår att 
hantera eftersom de inte har beslutsförmåga över kommunerna.  
Tjänstemannen vid Uppsala kommun menar att det vore bra om Regionförbundet hade ett 
starkare politiskt mandat och skulle ha mer att säga till om inom den rumsliga och fysiska 
planeringen. Det behövs större samverkan över länsgränserna för de regionala frågorna. 

39 
 



 

Tjänstemannen påpekar också att det saknas starkt regionalt ledarskap. Den reella makten och 
resurserna när det gäller den regionala planeringen och utvecklingen finns just nu på politisk 
nivå menar tjänstemannen. 
 
De regionala planeringsaktörerna 
Tjänstemännen vid landstinget upplever inte att det finns tillräckligt med makt och resurser på 
regional nivå. Det finns en del brister när det handlar om det regionala planeringsansvaret 
hävdar de. Exempelvis det faktum att landsting och Regionförbundet ibland jobbar med 
samma typ av frågor. Det är ibland svårt att få gehör för det regionala perspektivet när man 
pratar direkt med kommunerna menar tjänstemännen. Relaterat till detta menar de att:  
 

”En önskan både från landstinget och från Regionförbundet är på längre sikt att vi skulle kunna gå ihop 
med regionala utvecklingsfrågor. Att man kanske samlas dessa inom landstinget  […] då skulle man 
kanske få en tydligare dialog exempelvis mot Trafikverket och mot kommunerna […] som det är nu så 
kan vi vara ut på dialogturné bland kommunerna ena veckan, och veckan efter kanske Regionförbundet är 
ute på sin egen. Där kanske det skulle vara givande för alla partner att samordna det. ” (Intervju, 
tjänsteman vid Uppsala läns landsting) 

 
Vidare anses att kommunernas planmonopol kan vara en svårighet för det regionala arbetat. 
Det kan vara svårt om staten och EU pekar ut regionerna och regional utveckling som viktiga 
när kommunerna ”sitter på” planmonopolet, man kanske kunde luckra upp det lite funderar 
den ena tjänstemannen. En möjlighet vore att arbeta mer med regionplaner när det gäller den 
fysiska planeringen resonerar den ena tjänstemannen. 
 Tjänstemannen vid Regionförbundet upplever att det är ett problem att det finns för lite 
resurser på regional nivå. Statliga projektmedel är och länsanslaget för tillväxtåtgärder som 
regionen tilldelas är otillräckliga menar tjänstemannen. När det handlar om organiseringen 
menar tjänstemannen att det skulle gå att ta steget fullt ut och bilda en region i Uppsala län. 
Det skulle bland annat innebära att uppgifter förs över till landstinget och att man därmed har 
beskattningsrätten i ryggen säger tjänstemannen. Avslutningsvis menar även tjänstemännen 
att framgångsrik regional utveckling bygger på att samtliga aktörer stävar efter samma mål 
och kan se förbi deras egna interna mål. Tjänstemannen menar att det därutöver är viktigt att 
alla aktörer är engagerade och att de ser det övergripande perspektivet för regionens bästa, 
vilket i Uppsala läns fall handlar om att bli en attraktiv kunskapsregion. 
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7.  SLUTSATSER  
 
Syftet med denna studie var att försöka utreda vilka regionala prioriteringar och mål olika 
aktörer i länet har och hur de resonerar kring dessa. Det var även av intresse att utreda för 
vilka krafter och faktorer som formar och försvårar för hur arbetet styrs och hur mål sätts. 
Nedan presenteras en tematisering av resultatet av denna studie. 
 
En tillgänglig region och betydelsen av gränser 
Frågor som berör kommunikationer och god tillgänglighet var regionala frågor som återkom 
vid intervjuerna med samtliga aktörer. En god tillgänglighet kan med andra ord ses som en 
viktig regional angelägenhet för aktörerna i länet. När det handlar om tillgänglighet spelar typ 
av aktör och kommun samt dess geografiska läge en avgörande roll för vart aktörerna vänder 
sig och hur de prioriterar. Här skiljer sig synsätt åt en aning, där man exempelvis i 
förortskommunen Håbo kommuns fall betonar vikten av insatser söderut mot Stockholm län, 
medan man i Tierps kommun blickar mot Uppsala samtidigt som man ser en del möjligheter i 
riktning mot Gävleborgs län och Gävle kommun. Administrativa gränser som utgår ifrån 
länsindelningar upplevs inte vara centrala för i vilka riktningar tillgänglighet eftersträvas. En 
viktig faktor som spelar in för vart aktörer vill ha god tillgänglighet är möjligheter till 
arbetspendling. När det handlar om tillgänglighet och hur planering och bostadsbyggande 
bedrivs så anses stationsnära lägen vara centralt för hur utvecklingen bör ske. I Tierps 
kommun växer stationsorter, och likaså i Håbo kommun. Även från Regionförbundets och 
kollektivtrafikförvaltningens sida betonas vikten av att samhällsutvecklingen och 
bostadsbyggande sker vid lägen som har god tillgänglighet, de poängteras framför allt vara 
viktigt för de mindre kommunerna i länet. Även tjänstemännen vid Uppsala kommun 
poängterar vikten av att rätt typ av verksamheter lokaliseras vid stationsnära lägen ur ett 
regionalt perspektiv. 
  Uppsala län och dess arbete för regional utveckling upplevs falla inom ramen för 
Allmendingers & Haughtons tankesätt om mjuka platser med otydliga och suddiga gränser 
(2009).  Traditionella administrativa länsgränser anses inte vara centrala för regional 
utveckling. Det framkom tydligt under intervjuerna att frivilliga samarbeten över 
kommungränser är viktiga och att det kräver andra angreppssätt och kanaler att arbeta genom.  
Vidare är Allmendingers & Haughtons (2009) resonemang om att funktionella regioner 
skapar nya geografier och omformar hur vi ser på platser inte främmande för vad resultatet 
från denna studie antyder. Men likväl har administrativa gränser en påverkan på hur 
exempelvis regional utveckling bedrivs vilket korresponderar med tankar som Paasi 
presenterat (2013). Länsgränser är bland annat centralt för hur mycket pengar som erhålls på 
länsnivå och hur de kan användas. Detta bland annat genom statliga länsanslag och vid 
sökande av bidrag från EU. Det bör även poängteras att i stort upplever alla aktörer att det är 
viktigt att jobba över länsgränser men flera menar samtidigt att det svårare att jobba med 
regionala frågor tillsammans med aktörer på andra sidan länsgränsen än med aktörer i samma 
län.  Resultaten från studien antyder som tidigare konstaterats på att det går att ifrågasätta 
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vilken roll länsgränser har och bör ha. En möjlig väg att gå är att utreda behovet av en 
eventuell regionförstoring, detta eftersom de flesta betonar vikten av storregionala perspektiv 
med nätverkssamarbeten snarare än länsperspektiv. Det går dock att utreda i vilka riktningar 
en regionförstoring skulle ske och med vilka motiv. De kan även vara nödvändigt att 
reflektera över vilken funktion länsgränser skall spela för regioner och den regionala 
utvecklingen. I dess nuvarande form styr länsgränser främst resurser och politik som i sin tur 
påverkar den regionala utvecklingen.  
 
Olika förutsättningar, roller och beroendeförhållanden  
Den regionala utvecklingen i Uppsala län innefattar en mängd aktörer och det är uppenbart att 
dessa aktörer har olika förutsättningar och olika roller. Relaterat till detta antyds att det finns 
ett beroendeförhållande mellan kommuner (och län), där de påverkas och gynnas av varandra 
i olika stor utsträckning. Generellt uppfattar tjänstemännen att det är rimligt att stora delar av 
den regionala utvecklingen i länet har ett huvudfokus på och formas av länets överlägset 
största kommun, Uppsala. Dessa satsningar legitimeras av att man drar nytta av tillväxten som 
sker där samtidigt som det är mer ekonomiskt och hållbart att göra satsningar där det bor flest 
människor. Vidare finns det även tankegångar om att om det går bra för Stockholm så går det 
bra för Uppsala, och om det går bra för Uppsala så går det bra för omkringliggande mindre 
kommuner i länet.  Inom länet finns det dock vissa skillnader, där man i Tierps kommun och 
norra delar av länet kanske är mer beroende och påverkas i större utsträckning av Uppsala 
kommun och grannkommuner i norr medan man Håbo kommun och i söder är mer 
Storstockholmsorienterade. Vidare finns även tankegångar om att Uppsala kommuns välfärd 
inte är starkt beroende av sina mindre grannkommuner. Relaterat till detta framkom under 
intervjuerna att Uppsala kommun står inför ett vägskäl när det handlar om regionens 
utveckling och kommunens agerande, nämligen att välja om man skall arbeta för ett mer 
autonomt starkt näringsliv eller agera förort till Storstockholm. 
 
Behov av resurser och omstrukturering  
För att återknyta till synsätt om den regionala nivåns makt och genomslagskraft och teser om 
timglasformen så kan utifrån resultat från intervjuerna med tjänstemännen och delvis från 
enkätstudien konstateras att den regionala nivån upplevs vara förhållandevis svag. De flesta är 
även ense om att de borde ske någon form av effektivisering eller omorganisering för att 
bättre hantera regionala frågor. I någon grad upplevs liknelsen vid timglasformen fortfarande 
vara aktuell, dvs. att den regionala nivån utgör en svag länk mellan den nationella nivån och 
kommunerna. Det lyfts samtidigt fram att regional utveckling till stor del är en politisk fråga 
och att det finns en tydlig fragmentering av regionala nivån med många aktörer som är 
involverade. Många efterlyser en större enhetlighet vilket överensstämmer med tankar som 
lyftes fram i teoridelen. Hur mycket man kan åstadkomma och hur mycket makt man har styrs 
bland annat av hur mycket pengar som erhålls från staten och vilka resurser man kan söka och 
erhålla genom EU. Om den regionala nivån skall få mer makt behövs således mer resurser och 
tydligare ansvarsfördelning och samarbetsformer. Relaterat till detta finns synpunkter från 
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kommunernas sida om att Regionförbundet kunde bli bättre på att bistå med stöd vid sökande 
av pengar från EU:s strukturfonder. Samtidigt som det från Regionförbundets sida framhålls 
att kommunerna behöver engagera sig mer i regionala frågor och utreda vad de själva vill 
åstadkomma utifrån sina förutsättningar och mål. Det anses även att kommunerna generellt 
borde satsa mer resurser på regional utveckling än vad som görs i nuläget. Relaterat till frågor 
om resurser framhåller tjänstemannen från Regionförbundet därutöver att det vore fördelaktigt 
med ett större länsanslag och mer statliga projektpengar för välfungerande regional 
utveckling.  
 Vidare lyfts det av flera fram i teoridelen att det kan finnas problem förknippat med den 
regionala nivåns organisation och att den kan upplevas vara rörig (Stegmann-McCallion, 
2008, Lindström, 2005). Enkätstudien och intervjuerna antyder relaterat till detta att det kan 
finnas oklarheter som relaterat till definitioner och begreppsanvändning. Begrepp som 
”region”, ”regional planering” och ”regionala samarbeten” är inte vedertagna och problemfria 
begrepp, utan användning kräver specificering. Det kan ha att göra med att det finns många 
olika typer av regionala samarbeten och planering samtidigt som det inte alltid är självklart 
vilket område som menas med ”regionen”. Det kan även bero på att regionbegreppet verkar 
användas i olika sammanhang för olika geografiska indelningar, exempelvis när det handlar 
om funktionella regioner. Vidare nämner Stegmann-McCallion (2008) att en annan aspekt 
som gör att den regionala nivån kan anses vara rörig är att nivån dras mellan den lokala nivån 
och den statliga. Resultatet från studien tyder på att det går att ifrågasätta hur stor utsträckning 
agendan som berör regional utveckling styrs av det kommunerna kommer överens om eller 
om agendan snarare styrs av var det finns utrymme att handla och var det finns resurser att 
erhålla och söka. Som tidigare nämnts anses de vara centralt att kommunerna själva agerar 
drivkrafter för regional utveckling. Det framkommer så väl i enkätundersökningen som under 
intervjuerna att det finns ett starkt intresse av att samarbete kring regionala frågor i länet. 
Generellt anses att man inte arbetar i tillräckligt stor utsträckning med regionala frågor. De 
framhålls även från flera aktörers sidor att man bland annat kunde göra insatser för att bli 
bättre på att samordna regionala intressen. Detta anses bland annat vara viktigt vid dialogen 
med Trafikverket och för att ge en samlad bild av regionen. Någon aktör upplever att det finns 
en överlappning mellan nivåer och aktörer samt en problematik med att aktörer som drar åt 
olika håll. Ett par aktörer efterlyser en harmonisering av olika regionala indelningar och 
aktörer och menar samtidigt att man borde jobba med strukturen inom regionala samarbeten. 
Andra förbättringsförslag som tas upp är att regionplanering och fysisk planering borde 
bedrivas i större utsträckning samtidigt som det framhålls att kommunernas planmonopol kan 
vara en nackdel för det regionala arbetets genomslagskraft.   
   
Agendasättande 
I denna studie har inte gjorts någon mer omfattande analys av huruvida agendan styrs av EU-
program och politik eller från nationell nivå. Men det framkommer tydligt inom ramen för 
regional utveckling att riktlinjer och tankar om konkurrenskraft och tillväxt ”uppifrån” präglar 
agendan. Detta rent konkret genom dokument från Tillväxtverket relaterade till EU-program 
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och skrivelser från regeringen. Arbetet som bedrivs för regional utveckling i länet 
korresponderar generellt väl in på diskursen som bland annat Soja (2009) och Westholm 
(2008) presenterar om nyregionalism. Detta framkom även tydligt under flera av intervjuerna, 
framför allt under samtalen med tjänstemannen från Uppsala kommun och Regionförbundet. 
Regional utveckling i dess nuvarande form kan liknas vid Hudsons (2005) tankar om att 
”elitprojekt” eftersom den är relativt exkluderande genom dess mål och var satsningarna görs. 
En problematik förknippat med detta kan vara att samtliga kommuner inte upplever att de har 
en tydlig roll i det regionala utvecklingsarbetet. Det vore rimligt att utreda om det finns ett 
behov av att bedriva mer inkluderande regionala tillväxtsamarbeten där man reflekterar över 
insatser och värden olika kommuner kan tillföra samt utreda hur man säkerställer möjligheter 
att kunna bo och verka i hela regionen.  
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8. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 
Denna studie tar fasta på den regionala planeringsnivån och berör framför allt det 
utvecklingsarbete som bedrivs i Uppsala län. Det framkommer att detta utvecklingsarbete 
innefattar ett flertal aktörer med olika perspektiv och olika förutsättningar. En central 
målsättning med denna studie är att undersöka tjänstemäns rådande uppfattningar om hur 
arbetet bedrivs och hur mål sätts. En lärdom som dras i studien är att det regionala arbetet 
utspelar sig på en komplex planeringsnivå. Denna komplexitet relaterar bland annat till en 
fråga om gränser där administrativa länsgränser (och kommungränser) till stor del styr 
tillgängliga resurser och var särskilda insatser kan göras. Vidare utgör länsgränserna även en 
grund för arbetet som bedrivs för länets regionala utvecklingsstrategi som involverar samtliga 
kommuner i länet.  
 En annan lärdom som dras är att det finns ett behov av ta funktionella regioner och 
storregionala perspektiv i beaktande i större omfattning vid regionala satsningar. I någon 
utsträckning kan den regionala nivån därmed ses som gränslös. Detta även genom att 
näringsliv, företagande och människors rörelsemönster inte upplevs vara särskilt beroende av 
gränser.  Det finns därutöver en komplexitet som relaterar till finansiering och samarbete 
kring regionala insatser där gränser kan ses som ett hinder. Det framkommer även att det finns 
utmaningar relaterat till att det finns olika prioriteringar och förhållandevis lite och dessutom 
svårtillgängliga resurser för regionala insatser. Relaterat till regional utveckling och dess mål 
finns även problematiska dimensioner som handlar om att det finns olika 
beroendeförhållanden och möjligheter förknippade med aktörers förutsättningar och roller. 
Det kan även nämnas att den regionala agendan och dess mål färgas av aktörer på nationell 
nivå och EU-nivå genom att dessa aktörer till stor del dikterar det regionala tillväxtarbetets 
utformning samt genom att de tillhandahåller tillgängliga resurser. Det går också att 
konstatera att styrdokument från EU-nivå och från regeringsnivå betonar vikten av insatser för 
regional konkurrenskraft. Dessa innefattar insatser för tillgänglighet, entreprenörskap och ett 
växande näringsliv. Detta är något som även framkommer i länets utvecklingsstrategier. 
 
Vikten av att kommunerna hittar sina roller i det regionala samarbetet 
I någon bemärkelse upplevs kommunerna vara förhållandevis självcentrerade kring sina egna 
verksamheter och möjligheter till utveckling. Personligen uppfattar jag det som att det finns 
ett tankesätt om att för att kommunerna skall vilja vara involverade i regionala samarbeten 
krävs att man skall gynnas av det i någon utsträckning, det skall finnas någon ”morot”. 
Kommunerna behöver med andra ord sina egna drivkrafter och motiv för att arbeta regionalt. 
Man kan med andra ord fråga sig om inte lyckade regionala satsningar kräver att aktörer 
samarbetar som finner gemensamma nämnare och drivkrafter. Detta eftersom regionala 
samarbeten som bara sker för att kommuner ”råkar” finnas i samma län kan sakna drivkraft. 
Från Regionförbundets sida och i RUS skriver man om att en målsättning för regionen är att 
bli en attraktiv kunskapsregion, som innefattar flera nyckelord som är kopplade till hur man 
skall växa.  Jag upplever att titeln i sig ”Uppländsk Drivkraft” åsyftar en önskan om att forma 
någon slags ”vikänsla” och en gemensam samlad vision för hela länet. Likväl upplevde jag 
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inte under mina intervjuer att samtliga aktörerna ansåg sig ha en tydlig och viktig roll för 
regionens utveckling. Snarare hamnar många insatser i Uppsala kommun där vissa kommuner 
i länet blir passiva medspelare som är beroende av Uppsalas välmående och utveckling. 
Samtidigt som andra kommuner är mer beroende av utvecklingen som sker i Stockholm. En 
fråga att ställa relaterat till detta är vilken roll mindre landsbygdskommuner som har ett svagt 
näringsliv skall spela i regionen. Skall de ur ett regionalt perspektiv enbart satsa på goda 
boendemöjligheter och bra pendlingsmöjligheter, eller om kommunerna ur ett regionalt 
perspektiv skall nischa sig och göra egna separata satsningar inom sina kommuner, vilket 
syfte har då en regional utveckling och gemensamma visioner? Det går därutöver att utreda 
om kommuner i regionala sammanhang får roller som främst handlar om att husera arbetskraft 
och risker med att dessa ”förvandlas” till sovorter på sikt. Det skulle i sin tur leda till nya 
typer av regionala problem. Det kan även vara nödvändigt att i större utsträckning reflektera 
över om det behövs tydligare strategier för flerkärnighet och livskraft i samtliga delar av 
regioner. 
 
Förhållande till nationella rapporter och skrivelser samt avslutande reflektioner  
Om man ser till lärdomar och iakttagelser från rapporter från myndigheter och skrivelser från 
regeringen så stämmer resultatet från denna studie generellt väl överens med dessa. Bland 
annat anser regeringen i en skrivelse att regionala utvecklingsstrategier borde bli bättre på att 
öka harmonisering och samordning av planer och strategier på olika nivåer och sektorer för att 
skapa bättre planeringsförutsättningar för regional tillväxt (Regeringens skrivelse 
2009/10:221, s. 36), detta var något som även framkom under intervjuerna. Regeringen menar 
även att statliga myndigheter behöver bli bättre på att finna sin roll i det regionala 
tillväxtarbetet och bedriva samverkan i större utsträckning. Samtidigt som det poängteras att 
det behövs ett tydligt regionalt ledarskap för att göra prioriteringar och strategiska beslut 
(Regeringens skrivelse 2009/10:221, s. 2), även detta var något som framkom under 
intervjuerna.  Även i en rapport från myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser (Tillväxtanalys) dras flera lärdomar som korresponderar väl med det resultat som 
presenteras i denna studie. I rapporten redogörs för fallstudier som gjorts vid tre regioner i 
landet och resultatet där tydde på att utfallet av regionala satsningar ofta är beroende av att de 
inbladade aktörerna skall ha ett eget mervärde, att de skall se någon nytta av regionala insatser 
som görs (Tillväxtanalys 2013), även detta var något som nämndes i studiens slutsatser. 
Vidare poängteras att de vore nödvändigt med system av planering som bättre speglar 
funktionella regioner vilket även var något som framkom av samtliga respondenter i denna 
studie och som lyftes fram i teoriavsnittet. Ett behov av insatser för samordning tas även upp i 
rapporten vilket även respondenterna i intervjuerna framhöll (Tillväxtanalys 2013).  
I skrivelsen från regeringen som nämndes ovan togs det upp att regioner har olika 
utvecklingsmöjligheter och förutsättningar på grund av skillnader i näringslivsstruktur, 
sysselsättning och utbildningsnivå. Samtidigt som det även framhölls att städer har olika 
förutsättningar beroende på faktorer som storlek och geografiskt läge (Regeringens skrivelse 
2009/10:221). Jag upplever detta synsätt även är tillämpningsbart när man ser inom regioner. 
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En region eller ett län är inte en homogen enhet och därför kan det vara problematiskt med en 
utvecklingsstrategi baserad på en länsindelning. Det antyds i nuläget att ”regionen” skulle 
vara en någorlunda homogen enhet som man kan sätta ett mål för. Det kan vara nödvändigt att 
utreda vilken funktion man tillskriver den regionala utvecklingen och om strategier verkligen 
representerar alla aktörer inom regionen. Det blir exempelvis problematiskt med en strategi 
eller en nischande, som i Uppsala läns fall att bli en attraktiv kunskapsregion eftersom inte 
alla kommuner har en tydlig roll i detta arbete. Jag upplever att om man skall hitta drivkrafter 
för att engagera aktörer i regionala satsningar är inte länsindelning den bästa indelningen att 
utgå ifrån eftersom det är svårt att ha en övergripande strategi för en enhet som härstammar 
från administrativa länsindelningar istället för på mer naturliga funktionella regioner. Om det 
är nödvändigt att regional utveckling skall utgå ifrån ett länsperspektiv vore det kanske rimligt 
att satsa mer på insatser för att hela länet skall vara levande samt bedriva någon form av 
insatser för utjämning inom regionerna. I nuläget upplever jag att exempelvis planer som 
Uppländsk Drivkraft inte är en plan för hela länet, utan strategiskt valda satsningar som görs 
där det redan råder goda förhållanden vilket i detta fall främst är i den största kommunen i 
länet, nämligen Uppsala. Flera av länets kommuner ”råkar” av en eller annan orsak ligga 
inom länet. Självfallet är städer och orter ”ihop länkade” på olika sätt och har 
beroendeförhållanden, men frågan är om dessa länkar är beroende av på vilken sida av 
länsgränserna kommunen ligger och vilket värde som sätts i detta. Jag uppfattar det som att på 
samma sätt som det finns skillnader inom landet och mellan regioner bör man i större 
utsträckning ta i beaktande att det finns skillnader inom regioner. Jag upplever även att man i 
större utsträckning borde reflektera över om insatser för regional utveckling görs för 
regionernas bästa eller för landets bästa. Detta eftersom agendan för regional utveckling i dess 
nuvarande form ofta legitimeras och präglas av intressen ”uppifrån”. 
 Avslutningsvis kan även konstateras att tankar och slutsatser som lyfts fram i denna 
studie även relaterar till en pågående debatt som finns om regionförstoring. Det finns bland 
annat frågor som relaterar till huruvida regionförstoring är nödvändigt, om det är någonting 
positivt och hur i så fall indelningar av regioner skall göras. Detta är något som bland annat 
Amcoff (2007), Boverket (2005) och SKL (2008) diskuterat och analyserat tidigare.  
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BILAGA 1. Intervjuguide till kommunerna 
 

1. Vilka typer av frågor anser du är viktigaste att hantera på regional nivå? 
2. Vilka tankar har du om den regionala planeringens roll för Uppsala län utveckling 

(genom regionförbundet)? 
3. Upplever du att regionala samarbeten har en stor inverkan på din kommun och på 

regionen? På vilket sätt? 
4. Att sälja regionen och varumärkningen har blivit centralt. Regioner är utpekade från 

regeringen och från EU-nivå som centrala aktörer för tillväxt och framgång nationellt 
och internationellt. Hur ser du på hur denna politik formar den regionala utvecklingen? 
Finns det en problematik med att just tillväxtarbetet måste vara i fokus?  

5. Hur ser du på de regionala målsättningar man här i länet? Det finns ett stort fokus även 
här på tillväxt (nyckelord i RUS förutom tillväxt; innovativ, kompetens, växande, 
attraktivitet samt stark koppling till attrahera nya kommuninvånare, investeringar, 
kapital) 

6. Hur ser du på satsningar för ”välfärd i hela regionen” och omfördelning när det 
handlar det regionala arbetet? Jag tänker mig här att omfördela resurser, specifikt 
kanske jämna ut skillnader inom regionen, se till att alla kommuner är attraktiva, inte 
enbart ex. Uppsala).  

7. Upplever du att kommunernas synpunkter värderas någorlunda jämlikt när det handlar 
om det regionala arbetet? Eller skiljer det sig exempelvis beroende på hur storlek och 
geografiskt läge? I så fall hur?  

8. Vidare liknas ofta den regionala nivån som den svaga länken i den svenska 
maktstrukturen (timglasformen). Har den regionala planeringsnivån tillräckligt med 
makt eller borde den regionala nivån få mer att säga till om i samhällsutvecklingen?  

9. Finns det förändringar du anser borde göras när det handlar om hur man bedriver 
regional planering i länet eller i landet? I så fall, vilka? 

 
BILAGA 2. Intervjuguide till Kollektivtrafikförvaltningen, Landstinget 
 

1. Är det viktigt med ett regionalt perspektiv och regionala samarbete för Uppsala läns 
och de enskilda kommunernas välmående och utveckling? Varför? 

2. Hur resonerar du (UL/kollektivtrafikförvaltningen) när det handlar om regionala 
satsningar i länet gällande kollektivtrafik, vilka satsningar och åtgärder är viktiga?  

3. Hur fungerar avvägningar mellan olika kommuners intressen när det gäller regionala 
satsningar inom länet? (Ni har ett trafikförsörjningsprogram som beskriver 
kollektivtrafiken i länet och till/från angränsande län). Jämna ut skillnader, skapa 
förutsättningar i länets mindre kommuner. 

4. Upplever du att kommunernas synpunkter värderas någorlunda jämlikt när det handlar 
om det regionala arbetet och kollektivtrafik? Eller skiljer det sig exempelvis beroende 
på hur storlek och geografiskt läge? I så fall hur?  
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5. Är det nödvändigt med ett ”storregionalt” perspektiv och att se över länsgränser? Hur 
skall man i så fall arbeta och finns det problem förknippat med detta? 

6. Hur ser förhållanden ut mellan länsgränser och funktionella regioner och satsningar på 
kollektivtrafik.  

7. Hur ser du på förhållandet mellan tillgänglighet och en välfungerande och välmående 
region? Är tillgänglighet centralt för tillväxt? 

8. Hur förhåller sig ert arbete med det regionala perspektivet och kollektivtrafik till det 
arbete regionförbundet bedriver exempelvis genom RUS och länsplanen? 

9. Finns det förändringar du anser borde göras när det handlar om hur man bedriver 
regional planering i länet eller i landet? I så fall, vilka? Framför allt då frågor som 
berör kollektivtrafik och tillgänglighet. 

 
BILAGA 3. Intervjuguide till Regionförbundet 
 

1. Vilka typer av frågor är viktiga att hantera på regional nivå och varför? (När det 
handlar om samhällsplanering och regional utveckling.) 

2. Har regional utveckling en avgörande roll för samhällsutvecklingen dels i de enskilda 
kommunerna (finns det en skillnad beroende på kommun) och dels för länet som 
helhet? 

3. Hur fungerar avvägningar mellan olika kommuners intressen när det gäller regionala 
satsningar inom länet?  Hur väljer man i så fall dessa målsättningar? 

4. Upplever du att kommunernas synpunkter värderas någorlunda jämlikt när det handlar 
om det regionala arbetet och kollektivtrafik? Eller skiljer det sig exempelvis beroende 
på hur storlek och geografiskt läge? I så fall hur? 

5. Är det nödvändigt med ett ”storregionalt” perspektiv och att se över länsgränser? Hur 
skall man i så fall arbeta och finns det problem förknippat med detta? 

6. Hur ser förhållanden ut mellan länsgränser och funktionella regioner och satsningar på 
kollektivtrafik. Är länsgränser viktiga? 

7. På regionförbundet jobbar man mycket med regional utveckling. Tillväxt är central för 
utvecklingen. Finns det något problematik med detta? Finns det andra prioriteringar 
man kunde göra, ex. jämna ut skillnader, fokusera mer på levande landsbygd eller 
andra förslag…  

8. Hur ser du på förhållandet mellan tillgänglighet och en välfungerande och välmående 
region? Är god tillgänglighet viktigt för regionen? Vilka andra egenskaper är viktig 
för en välfungerande och välmående region? 

9. Hur ser du på den regionala planeringsnivåns makt att göra förändringar och insatser i 
regionen? Finns det makt på regional nivå? Finns det pengar? 

10. Finns det förändringar du anser borde göras när det handlar om hur man bedriver 
regional planering i länet eller i landet? I så fall, vilka?  
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BILAGA 4. Enkätstudie  
 
Påstående  Resultat  Kommentarer 
”Regionala frågor är viktiga 
för den kommun jag 
representerar.” 

Samtliga tjänstemän instämmer 
i hög grad eller helt med 
påståendet. 
 
Instämmer helt: 12 
Instämmer i hög grad: 4 
Instämmer delvis: 
Instämmer i låg grad: 
Instämmer inte alls: 
Antal svar: 16 st. 

I kommentarerna poängteras att 
det finns olika typer av 
regionala frågor. 

”Regionala planer har en stor 
inverkan på kommunens 
utveckling.” 

Tjänstemännen är aningen 
splittrade i denna fråga, 
majoriteten valde 
”mittenalternativet” 
delvis, medan ett några enstaka 
instämmer helt eller i hög grad. 
 
Instämmer helt: 3 
Instämmer i hög grad: 3 
Instämmer delvis: 10 
Instämmer i låg grad: 
Instämmer inte alls: 
Antal svar: 16 st. 

Kommentarerna berör att 
inverkan är beroende av 
plantyp och 
konkretiseringsgrad. 
 
Någon framhåller att man 
påverkas mycket 
infrastrukturmässigt medan 
någon annan lyfter fram att 
man påverkas förhållandevis 
lite av den regionala 
utvecklingsstrategin. 

”Regional planering 
påverkas och styrs i för stor 
utsträckning av nationella 
riktlinjer och strategier.” 

Åsiktsfördelningen är spridd i 
denna fråga. 
 
Instämmer helt: 1 
Instämmer i hög grad: 5 
Instämmer delvis: 3 
Instämmer i låg grad: 5 
Instämmer inte alls: 2 
Antal svar: 16 st. 

En respondent lyfter fram att 
den inte vet. En annan att 
påverkan och styrning har varit 
i för låg grad i vissa fall, men 
att det blivit bättre. 
 
En tredje kommenterar att man 
kunde bli bättre på att sticka ut 
hakan mer och profilera sig 
utifrån länets specifika styrkor. 
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”Den regionala 
planeringsnivån saknar i sin 
nuvarande form reell makt 
för att åstadkomma 
nödvändiga åtgärder i 
regionen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Åsiktsfördelningen är spridd i 
denna fråga, en klar majoritet 
instämmer delvis, helt eller i 
hög grad. 
 
Instämmer helt: 1 
Instämmer i hög grad: 5 
Instämmer delvis: 5 
Instämmer i låg grad: 2 
Instämmer inte alls: 1 
Antal svar: 14 st. 
 

– ”Detta påstående stämmer 
eftersom planmonopol ligger 
hos kommunerna och regionen 
i hög grad saknar ekonomiska 
resurser och politiskt mandat 
för att genomdriva åtgärder. En 
lite krass formulering: 
"Kommunerna gör som de 
vill". Det finns dock en stor 
efterfrågan hos kommunerna 
för regional samordning.” 
 
– ”Det saknas även ett driv i 
planeringsfrågor överlag som 
inte handlar om 
kommunikationsplanering.” 
 
– ”Det är en hård kamp om 
nationella resurser.” 
 
– ”Direkt kanske reell makt 
saknas, men indirekt finns alla 
möjligheter.” 

”Det vore önskvärt att 
regional planering och 
regionala samarbeten skulle 
bedrivas i större utsträckning 
än vad det gör i nuläget.” 

Åsiktsfördelningen är spridd i 
denna fråga, majoriteten 
instämmer delvis, helt eller i 
hög grad. 
 
Instämmer helt: 3 
Instämmer i hög grad: 4 
Instämmer delvis: 6 
Instämmer i låg grad:1 
Instämmer inte alls: 
Antal svar: 14 st. 

– ”Regionala samarbeten skulle 
jag säga saknas inom planering. 
Flera små försök görs mellan 
kommunerna men utan en 
regional aktör. Vi har mycket 
att lära av Norrtälje och 
Stockholm Nordost-samarbetet, 
till exempel.” 
 
– ”Jag upplever att det bedrivs i 
ganska hög utsträckning.” 

”EU har en för stor inverkan 
på hur regional planering 
bedrivs.” 

Samtliga anser att påstående 
instämmer i låg grad, delvis 
eller inte alls. 
 
Instämmer helt: 
Instämmer i hög grad: 
Instämmer delvis:6 
Instämmer i låg grad: 6 
Instämmer inte alls: 2 
Antal svar: 14 st. 

– Flera respondenter lyfter 
fram att man inte vet, saknar 
åsikt eller kunskap i ämnet. 
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”Det borde göras större 
satsningar på välfärd och 
omfördelning av resurser på 
regional nivå.” 

Majoriteten valde 
”mittenalternativet” delvis, 
övriga valde att de håller med i 
låg grad eller inte alls. 
 
Instämmer helt: 
Instämmer i hög grad: 
Instämmer delvis: 10 
Instämmer i låg grad: 1 
Instämmer inte alls: 3 
Antal svar: 14 st. 

– Flera kommentarer antyder 
att påståendet är oklart och 
därför svårt att ta ställning till. 
 
– Det lyfts även fram att detta 
är en politisk fråga som de inte 
kan ta ställning till. 

”Det borde göras större 
satsningar på förbättringar 
av konkurrenskraft och 
marknadsföring av regionen 
på regional nivå.” 

Åsiktsfördelningen är spridd i 
denna fråga. En majoritet 
instämmer i helt, i hög grad 
eller delvis. Medan enstaka 
respondenter instämmer i låg 
grad eller inte alls. 
 
Instämmer helt: 2 
Instämmer i hög grad: 4 
Instämmer delvis: 4 
Instämmer i låg grad: 1 
Instämmer inte alls: 2 
Antal svar: 13 st. 
 

– Flera kommentarer antyder 
att påståendet är oklart och 
därför svårt att ta ställning till. 
 
– Det lyfts även fram att det är 
en politisk fråga som de inte 
kan ta ställning till. 
 
– Någon respondent lyfter fram 
att det finns för många olika 
lokala förhållanden som gör att 
generaliseringar är svåra, en 
annan menar att de vore viktigt 
att hitta länets gemensamma 
profil i relation till omvärlden 
och att det i nuläget är ett för 
stort Uppsalafokus. 

”Generellt råder konsensus 
mellan länets kommuner när 
det handlar om viktiga 
regionala frågor och om 
regionala målsättningar.” 

En klar majoritet av 
tjänstemännen valde 
mittenalternativet delvis, en 
respondent instämmer i 
låg grad, två andra i hög grad. 
 
Instämmer helt: 
Instämmer i hög grad: 2 
Instämmer delvis: 10 
Instämmer i låg grad: 1 
Instämmer inte alls: 
Antal svar: 13 st. 
 

– Några kommentarer antyder 
att påståendet är oklart och 
därför svårt att ta ställning till, 
dvs. vilka regionala frågor och 
målsättningar det gäller. 
 
– Andra menar att det finns 
stora skillnader i 
förutsättningar och utmaningar 
bland länets kommuner och det 
är därför svårt att bedöma. 
Någon lyfter fram att det 
mellan grannkommuner ofta 
råder konsensus i frågor men 
att det samtidigt finns 
skillnader som gör de svårt att 
jobba tillsammans i norra och 
södra länsdelarna. 
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