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Abstract 

 

The purpose of this essay is to analyze four public document published by the Swedish state 

to see what the problems is represented to be, which makes the politics move to a certain 

direction where municipal planning, more specifically spatial and social planning and housing 

planning, should take into account regional perspectives. Also, the purpose of this essay is to 

analyze the terms of the local self-government in a context where the municipal planning is 

increasingly to be arranged in a regional perspective. 

This essays theoretical- and methodological approach contains of a scientific package created 

by Carol Bacchi. Her theoretical- and methodological approach studies problem 

representations and to answer this essay overall questions I use a discourse analysis tool 

inspired of Bacchis approach. 

The empirical analysis shows that there is a problem representation about an ongoing regional 

expansion, thus expanding functional regions. Another problem representation is that it is 

considered necessary to have a greater coordination of the municipal planning. The municipal 

monopoly, which is a part of the local self-government, is problematized in the examined 

document to be of great importance, but there are some shortcomings in the application. All of 

these problem representations and problematisations can be traced to a discourse in which 

sustainable development, competitiveness and growth is desirable. The terms of the local self-

government can be understood in the sense that one of its cornerstones, the municipal 

planning, greater will be arranged in a new regional logic, which builds upon a certain kind of 

politics with a consensus tradition.  
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Sammandrag 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera fyra statliga offentliga dokument för att se vad 

problemen är representerade att vara som leder politiken mot en riktning där den kommunala 

planeringen, i form av den fysiska planeringen och bostadsförsörjningsplaneringen, i större 

utsträckning ska ordnas i- och ta hänsyn till ett regionalt perspektiv. Syftet med denna uppsats 

blir således också att analysera villkoren för det kommunala självstyret när en av dess 

grundbultar, den kommunala planeringen, i ökad utsträckning ska ordnas i- och ta hänsyn till 

den regionala nivån. 

Den här uppsatsen teoretiska- och metodologiska ansats bygger på ett vetenskaplig paket av 

Carol Bacchi. Hennes ansats studerar problemrepresentationer och för att besvara den här 

uppsatsen övergripande frågeställningar använder jag mig av ett diskursanalysverktyg som är 

inspirerad utifrån hennes ansats. 

Den empiriska analysen visar att en av problemrepresentationerna är att det pågår en 

regionförstoring med växande funktionella regioner. En annan problemrepresenation som 

framträder i de undersökta dokumenten är att det anses vara betydande av en ökad 

samordning av den kommunala planeringen. Det kommunala planmonopolet, som är en del av 

det kommunala självstyret, problematiseras att vara av stor vikt i de undersökta dokumenten, 

men att det finns brister i tillämpningen m.m. Alla dessa problematiseringar ovan som funnits 

i de undersökta dokumenten kan spåras till en diskurs där hållbar utveckling, konkurrenskraft 

och tillväxt är det självklara och eftersträvansvärda. Villkoren för kommunalt självstyre kan 

förstås på det sättet att en av dess grundbultar, den kommunala planeringen, i större 

utsträckning ska ordnas i- och ta hänsyn till en nyregional logik som bygger på en viss typ av 

politik med en konsensustradition.  
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1 Inledning 

 

I följande kapitel redogörs ämnesval och problembild för att ringa in forskningsproblemet och 

det som studien ämnar till att undersöka. Uppsatsen syfte och övergripande frågeställningar 

presenteras och avsnittet avslutas med en genomgång av uppsatsens disposition för att belysa 

de olika kapitlens innehåll. 

1.1 Ämnesval och problembild 

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting är det kommunala självstyret någonting som är 

starkt förankrat i Sverige och som har historiskt djupa rötter. Regeringsformen stödjer och 

erkänner det kommunala självstyret, vilket innebär att Sverige på lokal nivå är indelat i olika 

kommuner där medborgarna får ett ansvar för att styra de frågor som är gemensamma för den 

egna kommunen. Det kommunala självstyret ska således innebära att kommunerna har ett 

stort handlingsutrymme. Utövningen av det kommunala självstyret går ut på att kommunerna 

har församlingar dit representanter, det vill säga medborgare från kommunen, väljs genom 

allmänna val av de medborgare som bor i respektive kommun (Sveriges kommuner och 

landsting 2015). 

Den fysiska planeringen och den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen, som benämns 

som den kommunala planeringen i denna uppsats, är en stor del av det kommunala självstyret 

på det sättet att det är en organiserad verksamhet som drivs av- och inom det politiska 

systemet. Den kommunala planeringen har en samhällelig relevans på det sättet att det är en 

aktivitet som styrs av beslut som är fattade genom demokratiska former (Forsberg 2005:304). 

En samhällelig relevans har förvisso all politik, men det som gör att framför allt den 

kommunala fysiska planeringen av särskild relevans, är att den består av en planprocess där 

man som medborgare kan vara med och påverka genom samråd till exempel (Boverket 

2014a). 

Det kommunala planmonopolet är alltså ett styrmedel som reglerar att alla de svenska 

kommunerna har rätt att bestämma över den egna kommunens mark- och vattenanvändning 

(Boverket 2014b). De fysiska planer som kommunerna antar är först och främst den 

vägledande översiktsplanen som visar hur kommunen på ett övergripande plan tänker använda 
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mark- och vattenområdena. Detaljplanen i sin tur gäller för mindre avgränsande områden och 

är det verktyget som genomför de ambitioner som beskrivs i översiktsplanen. Till dessa två 

planer kan kommunerna också anta så kallade områdesbestämmelser (Nyström, Tonell 

2012:61).  

Politiken förs alltmer mot en riktning där den kommunala planeringen i allt större ökad 

omfattning ska sättas in i ett större regionalt perspektiv på det viset att den ska ta hänsyn till 

regionala mål m.m. (SFS 2009:900). Det som är intresseväckande med det regionala 

perspektivet är de förändringar som den regionala politiken genomgått i Sverige på det sättet 

hur regionalpolitiken utformas. En förändring som skett är att det blivit en övergång från 

gammal till ny regionalism (Mitander 2015:17). 

Den gamla regionalismen byggde på omfördelning på det sättet att regionalpolitiken ämnade 

till att jämna ut skillnader som fanns mellan de olika regionerna. De starkare regionerna skulle 

bidra till att stärka de svagare regionerna och regionalpolitiken försökte därmed se till att det 

fanns god välfärd i hela landet. Goda levnadsvillkor var då ett mål med att en god jämlikhet i 

de olika regionerna i Sverige skulle eftersträvas (ibid:18).  

Den nya, rådande regionalismen, har en annan logik än den gamla regionalismen där 

forskning belyser att för cirka 40 år sedan hände något. Ekonomiska kriser under 70-talet 

gjorde att det växte fram en kritik mot välfärdsstaten samtidigt som världen alltmer sågs som 

globaliserad där konkurrens var det rationella snarare än utjämning (Mitander et al. 2013:11). 

Regionalismen ändrade alltså karaktär på det sättet att den nya regionalismen tog över och 

den bygger mer på nyliberala idéer om konkurrens och marknadslösningar (Mitander 

2015:20).  

I Sverige har det kommunala självstyret ur ett längre tidsperspektiv tillbaka varit starkt och 

även så i de övriga länderna i norden. Enhetsstaterna i norden har också varit starka och 

parallellt så har det dock varit svaga regioner. Den nya regionalismen innebär dock att den 

regionala nivån blir mer stark till sin karaktär på det sättet att den blir i ökande grad 

decentraliserad och får ett större politisk ansvartagande. Regionerna blir inte lika tätt knuta till 

det centraliserade välfärdssystemet som tidigare (ibid:20-21). 

Kärnan är att den kommunala planeringen blir ett kritiskt fall av det kommunala självstyret 

när den kommunala planeringen i ökad utsträckning ska inordnas i regionalpolitiken, vilket i 
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sin tur kan tänkas härledas till en viss diskurs som kan ändra villkoren för förståelsen av det 

kommunala självstyret.  

Carol Bacchi (2009) menar att vi styrs av problematiseringar, att de behöver studeras genom 

att analysera de problemrepresentationer som problematiseringarna innehåller. 

Problemrepresentationer som alltså är de underförstådda problemen i problematiseringarna 

(Bacchi 2009:277). Den undran som då växer fram är vilka problemrepresentationerna är som 

leder in politiken mot att den kommunala planeringen i större utsträckning ska sättas in ett 

regionalt sammanhang samt hur den kommunala planeringen problematiseras ur ett 

kommunalt självstyreperspektiv.  

 

1.2 Syfte 

 

Uppsatsen syftar till att analysera problemrepresentationer som för politiken mot en riktning 

där den kommunala planeringen i ökad utsträckning ska ta hänsyn till regionala perspektiv. 

Avsikten med denna uppsats är också att analysera och problematisera det kommunala 

självstyrets villkor i ett sammanhang där den kommunala planeringen i ökad utsträckning ska 

sättas in i en regional kontext.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

Uppsatsen ämnar till att besvara de nedanstående två övergripande frågeställningarna: 

 Vilka problemrepresentationer framträder som för politiken mot en strävan efter 

regionala perspektiv på den kommunala planeringen? 

 Hur kan det kommunala självstyret förstås när regionala dimensioner och logiker i 

ökad utsträckning ska integreras i den kommunala planeringen? 
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1.4 Disposition 

 

I kapitel två presenteras den tidigare forskningen för att sätta in forskningsproblemet i sitt 

sammanhang och för att den sedermera ska användas som en grund för att kunna föra en 

analys i framför allt den avslutande delen i den empiriska analysen. I kapitel tre läggs 

uppsatsen teoretiska- och metodologiska ansats fram, som ska vara ett av verktygen för att 

kunna ge ett bidrag om hur villkoren för kommunalt självstyre kan förstås, när en av dess 

grundbultar i ökad utsträckning ska ta hänsyn till en regional kontext. I kapitel fyra 

presenteras den empiriska analysen, som lyfter fram vad problemen är representerade att vara 

som för politiken mot att den kommunala planeringen i större utsträckning ska ta hänsyn till 

regionala perspektiv. I den empiriska analysen analyseras också den problematisering som 

görs i de undersökta dokumenten av det kommunala självstyret och dess planmonopol. Den 

empiriska analysen belyser också den diskurs som problemrepresentationerna och 

problematiseringen av det kommunala planmonopolet spåras till. I den avslutande delen i den 

empiriska analysen läggs det också fram vad som lämnas oproblematiskt. I det sista kapitlet 

läggs slutsatserna och tillhörande diskussion fram. 
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2 Tidigare forskning 

 

I följande avsnitt ges en teoretisk överblick över den tidigare forskningen för att sätta de 

övergripande forskningsfrågorna i sitt sammanhang samt för att motivera och skapa en 

förståelse för komplexiteten som de innehåller. Denna tidigare forskning kopplas också 

samman främst med den slutliga delen av den empiriska analysen samt slutsatserna. Detta för 

att kunna problematisera förståelsen för det kommunala självstyret när en av dess grundbultar 

i större utsträckning ska vävas in i regionala kontexter. 

2.1 Första och andra vågen regionalisering 

 

Regionalisering är ett fenomen som beskrivs ha genomgått en diskursiv förändring som kan 

betecknas som första och andra vågen regionalisering. Den första vågen av regionalisering 

hade sin utgångspunkt i att från central nivå bedriva en regionalpolitik där en form av 

välfärdsdiskurs var det som präglade det regionala samhällsbyggandet. Regionerna ansågs 

som nyckfulla i att kunna få en effektivare statsförvaltning, varav utbildning och sjukvård är 

exempel på politiska välfärdsområden som reglerades på denna nivå under staten (Mitander 

2015:17).   

Regionaliseringen i den första vågen kan förstås på det sättet att omfördelning var ett led i att 

jämna ut skillnader som fanns mellan regionerna (Mitander et al. 2013:11). De starkare 

regionerna skulle bidra till de svagare regionerna för att få en mer jämlik välfärd. 

Genomförandet av utjämningsidéerna präglades av att investeringar riktades mot regionerna 

där även transfereringssystem var ett medel som användes för att uppnå utjämning (Mitander 

2015:18).  

Den andra vågen av regionalisering har sin utgångspunkt i en kritik mot välfärdsstatens 

utbredning. Från 1970- talet och framåt visar forskningen att regionaliseringen ändrade 

karaktär och att nyliberala idéer växte sig starkare än keynesianismiska förhållningssätt för att 

således få en effektivare välfärdsstat. Den regionala nivån fick då ett starkare fäste genom ett 

ökat politisk ansvarstagande då regionerna intog en mer fristående roll från de centraliserade 

välfärdssystemen (ibid:18-20).  
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Nyregionalism, som det brukar benämnas, handlar då om en förändring i betydelse på det 

sättet att den lokala-, regionala-, och globala nivån har ökat i betydelse vilket inneburit att 

nationalstaten har fått en mindre roll än tidigare. Nationalstaten har alltså idag fått backa bakåt 

på bekostad av andra nivåer tagit några steg fram och ökat sin betydelse (Johansson 2013:65).  

Den regionaliseringsprocess som framträder idag handlar till stora drag om nyregionalism där 

ekonomiska intressen, marknad och konkurrens är det som är utgångspunkten. Det handlar 

om att få starka och konkurrenskraftiga regioner som i sin tur ska bidra till utveckling och 

tillväxt. Det konstateras att dagens regionaliseringsprocesser är någonting som drivs på av 

staten genom att de styr regionaliseringen mot att ha en mer nyliberal syn (Grundel 2013:166–

167). 

Den nya regionaliseringen innefattar också en tydligare inriktning mot europeisk integration, 

mot den europeiska unionen. Sveriges inträde i EU har inneburit- och innebär att regionerna 

än mer blivit fristående från staten. EU och regionerna kan ha en direkt påverkan på varandra 

utan att gå via de statliga institutionerna (Mitander et al. 2013:11-13).  

Johansson (2013:52) menar också på att Sverige inträde i Europeiska unionen gjorde att det 

blev mer omfattande krav på de aktörer som var på den regionala nivån. Återigen poängteras 

att staten får stå tillbaka och får en mindre roll, medan kommuner och regionala aktörer fått en 

starkare ansvarstagande roll.  

Nyregionalism beskrivs av Fernandez (2000) på ett tydligt sätt i dennes text Regionalisering 

och regionalism – Idé, ideologi och politisk verklighet där han belyser det faktumet att 

fristående regioner och konkurrenslogik nu är det rådande signumet: 

Enligt den nyregionalistiska argumentationslinjen måste det följaktligen bli politikens främsta 

uppgift att på lämpligaste storleksnivå organisera handlingskraftiga och konkurrensstarka 

ekonomiska aktörer som kan hävda sig på den europeiska arenan. Det är i det här sammanhanget 

som regionen kommer in i bilden [...] 

 

Fernandez (2000) uttrycker det som kännetecknade för den nya regionalismen att organisera 

handlingskraftiga aktörer i form av regioner och utifrån den kontexten utkristalliserar sig 

intressanta antaganden som Johansson och Rydstedt (2010) belyser i nästkommande 

delavsnitt. 
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2.2 Nyregionalism: Organisationsproblematik och förlorade 

demokrativärden 

 

Jörgen Johansson och Johan Rydstedt (2010) har skrivit en vetenskaplig text som heter Att 

styra regionala utvecklingsprocesser – om demokrati, jämställdhet och lärande i regional 

utveckling. En slutsats som dras av Johansson och Rydstedts (2010) forskning är att staten inte 

riktigt har kontroll över hur regionalpolitiken ska organiseras i Sverige. De menar på att 

numera ser den regionapolitiska förvaltningsorganisationen olika ut i Sverige där en del län 

har länsstyrelser, i några län finns en direktvald modell och det på sina håll även finns 

regionala samverkansorgan (Johansson, Rydstedt 2010:136). Johansson och Rydstedt (2010) 

menar också att regionalpolitiken mer och mer går mot att statsmakterna vill satsa på 

ekonomisk tillväxt. Författarna beskriver samtidigt att under den 20-årsperiod svenska staten 

utrett organisationsfrågan ännu inte har nått någon större framgång i att lyckats skapa 

decentraliserade, starka regioner för att försöka uppfylla den nyregionalistisiska logik som 

numera är framträdande.  

Jörgen Johansson (2013) beskriver i en annan vetenskaplig text att den rådande 

regionalpolitiken som förs också innebär att demokratiåtgärden går förlorade. Några 

förklaringsansatser är att regionalpolitiken inte präglas av debatt, opinion m.m. utan att det är 

mer av en förhandlingsekonomi som är det huvudsakliga. Ekonomisk tillväxt är då det 

primära och kontroversiella frågor tas inte med inom det regionala perspektivet, som 

exempelvis arbetsmarknadspolitiken.   

För att utveckla resonemanget så förklaras det att den tidigare regionalpolitiken byggde på ett 

annat engagemang som präglades av att politiken bestod av konflikt i den meningen att det 

var debatt och opinion. Dagens regionalpolitik har dock en annan prägel där politiken snarare 

bygger på konsensus än konflikt, debatt och opinion. Det menas på att det saknas 

motsättningar mellan de olika intresseorganisationerna på regional nivå. Det beskrivs att det 

inte förs någon debatt offentligt som berör vissa politiska frågor. Dessa frågor exemplifieras 

vara frågor om infrastruktur, näringsliv- och kulturpolitik. Istället för motsättningar är det 

politisk konsensus som är det kännetecknande för den nuvarande regionalpolitiken och den 
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konsensusen bygger på att det ska vara tillväxt. Alla regioner ska alltså arbeta för att främja 

tillväxten.  (Johansson 2013:53,61) 

En ytterligare beskrivning av varför demokrativärdena har gått förlorade har också med 

nyregionalismen att göra. Det förklaras att nyregionalismen bidragit till att det blir svårare att 

utläsa de olika politiska organisationerna. För att utveckla så handlar resonemanget om att det 

finns en slags luddighet kring de politiska organisationerna som är svår att bena ut samt att 

processerna inom den regionala utvecklingspolitiken ter sig komplicerade (Johansson 

2013:62–66).  

 

2.3 Samarbete över gränser- ”nytt” politiskt rum 

 

Nordh (2013) har författat en vetenskaplig masteruppsats med titeln I spänningsfältet mellan 

kommunala gränsformuleringar och en skalpolitisk idealisering av den regionala 

samhällsnivån – en studie om formandet av politiska rum. Studien visar att kommunerna allt 

som oftast verkar inom kommunens geografiska avgränsningsområden när det gäller den 

fysiska samhällsplaneringen. Den visar också att det förekommer att blicken riktas mot 

samarbete som sträcker sig över gränserna. Studien beskriver att det förekommer 

argumentationer för att det bör vara regionala dimensioner på den fysiska 

samhällsplaneringen (Nordh 2013:2). 

För att utveckla Nordhs (2013) resonemang så lyfter hon fram det faktum att det från statens 

sida finns en strävan av att kommuneranas översiktsplanering ska ha en tydligare koppling till 

det regionala tillväxtarbetet. Att den kommunala nivån och den regionala nivån ska ha en 

tydligare koppling sinsemellan. I Nordhs (2013) studie av några kommuner i Örebro län så 

visade det sig, som tidigare nämnt, att gällande kommunernas fysiska samhällsplanering så 

arbetar kommunerna främst med dessa frågor inom den egna kommunen, men att 

gränsöverskriande samarbete även sker. Nordh (2013) fångar detta fenomen på det sättet att 

hon beskriver det som ett ”nytt” politiskt rum.  

Det menas dock på att den kommunala legitimiteten för den fysiska planeringen fortfarande är 

av stark karaktär, även ifall rollen som kommunerna innehar när det gäller den fysiska 

planeringen förändras på grund av den rådande regionaliseringsprocess som sker fortlöpande 

(Nordh 2013:73).  
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Intressant i sammanhanget är att det i studien beskrivs att ett kommunalt närmande till region 

och vise versa bör fokusera på vad detta innebär, dels i ett genomförande praktiskt perspektiv, 

men också ur ett demokratiskt sådant. Studien påpekar att närmanden mellan kommunala och 

regionala nivåer inte ska förbises som något självklart, utan att det finns problematiker att 

reflektera kring (ibid:76) 
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3 Teoretisk- och metodologisk ansats 

 

I detta kapitel redogörs Carol Bacchis teoretiska- och metodologiska ansats What´s the 

problem represented to be? Carol Bacchis ansats används i denna uppsats för att kunna 

analysera vilka problemrepresentationerna är som för in politiken mot att det i större 

utsträckning ska vara regionala perspektiv på den kommunala planeringen. Diskursanalys som 

metodologiskt verktyg, analytiska frågeställningar, material och urval, analytiskt 

tillvägagångssätt och min forskaroll presenteras också i detta kapitel. 

3.1 Vad är problemet representerad att vara? 

 

Vad är problemet representerad att vara? Carol Bacchi har inom samhällsvetenskapen tagit 

fram en ansats för att göra analyser av policies. Tillvägagångssättet kallar hon för ”What´s the 

problem” som är en förkorning av den utökade benämningen What´s the problem represented 

to be? Bacchi menar att detta tillvägagångssätt har sin grundläggande utgångspunkt i att våra 

uppfattningar och tankesätt kring någonting i sin tur påverkar hur vi tänker ta oss an och 

”lösa” det som vi uppfattar som ett ”problem”.  

För att utveckla Bacchis tillvägagångssätt så menar hon att varje förslag till en policy 

medföljer både uttryckliga och mindre uttryckliga föreställningar om vad som är ”problemet”. 

Det som Bacchi i sin ansats huvudsakligen ämnar till att göra är således att studera hur 

”problem” representeras och framställs. (Bacchi 1999:1).  

Enligt Bacchi konstituerar varje policy en problematisering och de problematiseringarna är 

betydande på det sättet att de är centrala när det gäller styrning och att vi är styrda genom 

dem. Det innebär enligt hennes approach att vi behöver analysera problematiseringar genom 

att studera de problemrepresentationer som de innehåller, snarare än ”problemen” i sig. 

Bacchi menar att vi måste studera problemrepresentationerna som finns i politiska förslag och 

andra policydokument för att på så sätt förstå hur vi är styrda. (Bacchi 2009: xii-xiii).  

Resonemanget som Bacchi (2009) för är också att det finns ett allmänt synsätt att policies av 

olika slag är den styrande maktens sätt att hantera och lösa olika ”problem”. Enligt Bacchi 

(2009) granskas inte det sätt som ett problem uppfattas, eller förstås. Snarare fungerar det på 

det sättet att den styrande makten identifierar ett problem och utfallet blir då ett försök att lösa 
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”problemet” genom att skapa policies och det är dessa policylösningar som analysen allt som 

oftast begränsas till att undersöka (ibid:1).  

Carol Bacchis WPR-approach är intressant på det sättet att den studerar policies på ett sätt 

som kanske inte tillhör det vanliga. Bacchi menar att ”problem” ofta förstås och kategoriseras 

att vara en viss typ av ”problem” och att det är den styrande makten som skapar, eller formar 

policyproblemen. Följande citat från Bacchi (2009:1) tydliggör hennes resonemang: 

 

[…]Policies therefore, constitute (or give shape to)”problems”. Hence, rather than reacting to 

”problems”, governments are active in the creation (or production) of policy ”problems”. There is, 

however, no suggestion that this is an exercise in manipulation or misrepresentation. Rather, it is a 

necessary part of making policy. That is, because all policies make proposals for change, by their 

very nature they contain implicit representations of “problems” […] 

 

Det intressanta som Bacchi påpekar är att eftersom politiken är uppbyggd, av förklarliga 

skäl, på att man lägger fram olika policyförslag för att uppnå en förändring så medföljer 

detta representationer av olika ”problem”. Bacchi menar att beskrivningar och 

motsvarande av ”problem” består av de tolkningar som gjorts av vad ”problemet” är. De 

tolkningar som görs av ett ”problem”, eller snarare de tolkningar som bär upp vad 

”problemet” utgörs av gör att det tillkommer politiska rekommendationer för att ta sig 

an olika ”problem”. Politiska förslag byggs alltså upp av- och innehåller tolkningar, 

problematiseringar och således representationer av ”problem” (Bacchi 1999:1-2).  

Kärnan med Bacchis tillvägagångssätt är att i policyanalysen så är inte problemet eller 

problemlösningen i sig av större intresse, utan det som analysen ska rikta in sig på är att 

analysera representationen av ett ”problem”. Utgångspunkten är alltså att problematisera 

problemrepresenationen av ett ”problem” och utsätta det för en granskning av mer kritisk 

karaktär. Varje policy konstituerar, det vill säga formar, en problematisering som analysen bör 

ha sin fokusering gentemot (Bacchi 2009:12,31) 

Carol Bacchis approach -  What´s the problem represented to be – utgår alltså från olika 

policyförslag och liknande och frågar sig vad problemrepresentationen är, det vill saga hur 

framställs ett ”problem”. Med detta tillvägagångssätt som Bacchi pläderar för vid 

genomförandet av olika policyanalyser, så utgår analyserandet i hög grad till att se vad det är 
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för något i problemrepresenationen av ett ”problem” som tas för givet, vad som anses vara 

självklart. Det som också är utmärkande för tillvägagångssättet är att den bland annat 

innehåller frågeställningar som berör vad som är oproblematiskt i olika 

problemrepresentationer, hur förhållningssättet skulle skilja sig ifall ett ”problem” var 

representerade på ett eller flera annorlunda sätt samt vilka effekter som produceras (ibid:2). 

Carol Bacchi beskriver också i sin bok Analysing Policy: What´s the problem represented to 

be?  (2009) att politiken utarbetas i olika diskurser. I Bacchis tillvägångsätt utgår dock inte 

diskurs från de sedvanliga traditionerna, utgångspunkten är istället att diskurs är kunskap som 

är socialt producerat, med effekten att den har en begränsande karaktär i vad som är möjligt 

att tänka, prata och skriva om något som anses givet. Bacchis approach bygger mycket på 

Foucaults syn på diskurs, bland annat då att diskursen får saker och ting att hända på grund av 

den sanningsstatus som den innehar. Bacchi lyfter fram att diskurser innehåller spänningar 

och motsättningar, vilket gör att de kan utmanas och således arbetas om. Både Foucault och 

Bacchis WPR-approach menar att i strävandet efter kontroll av diskurser så bekräftas 

perspektivet av de som gör ett motstånd (ibid:35–37). 

 

3.2 Diskursanalys som metodologiskt verktyg 

 

I denna uppsats är textmaterial det centrala för att kunna analysera villkoren för kommunalt 

självstyre när den kommunala planeringen i ökad utsträckning ska ta hänsyn till- och ordnas i 

ett regionalt sammanhang. Diskursanalys som används i denna uppsats är ett analysverktyg 

som kan utarbetas på olika sätt och det är ett verktyg som blivit allt mer vanligt inom 

samhällsvetenskapen som metodologiskt redskap. Det som gör diskursanalysen intressant och 

lämpligt som metod är att den lyfter fram perspektiv i vårt samhälle som anses vara 

vedertagna och som tas för givet (Esaiasson et al. 2012:212–213).  För att förtydliga kan man 

säga att diskursanalys kan beskrivas utifrån följande citat från Lindgren (2014) i Introduktion 

till samhällsvetenskaplig analys: 

[…] diskursanalys som går ut på att kartlägga och diskutera hur olika begrepp eller teman i ett 

datamaterial knyts samman i språkliga mönster som återspeglar och formar tänkesätt och 

beteendemönster i samhället […] 
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I detta vetenskapliga arbete kommer diskursanalysverktyget utformas utifrån Bacchis 

WPR-approach. Diskurser är något som är inneboende i representationer av problem, 

vilket gör att en diskursanalys ter sig relevant när uppsatsen ämnar till att studera 

problemrepresentationer.  

Anledningen till varför en diskursanalys utifrån Bacchis förhållningssätt är användbar till 

denna undersökning är för att den identifierar, leder uppmärksamheten och reflekterar till det 

som inte sägs. Den lyfter fram de underliggande antaganden som finns i olika 

problemrepresentationer samt att verktyget kan finna de förutfattade meningar som också kan 

bära upp hur ett problem framställs (ibid:9). Allt detta gör att analysverktyget är väl lämpat 

när uppsatsen handlar om att identifiera och analysera problemrepresentationer som leder mot 

en riktning där den kommunala planeringen i ökad utsträckning ska sättas in i ett regionalt 

sammahang. Att använda Bacchis analysverktyg är således en argumentation för att stärka 

validiteten i undersökningen. 

 

3.3 Analytiska frågeställningar 

 

En analys utifrån tillvägagångssättet What´s the problem represented to be? går att göra inom 

alla policyfält därför att alla policyförslag har representationer av ”problem”. 

Representationer som allt som oftast inte analyseras, vilket gör det särskilt intressant att 

studera problemrepresentationer därför att problemrepresentationer har en förmåga att 

begränsa möjligheten till att något ska förändras. Att därmed försöka analysera det som inte 

problematiseras i en problemrepresentation ter sig oerhört intressant (Bacchi 1999:12).  

Utifrån Bacchis (1999) uppsättning av frågor som man kan använda sig av vid en 

policyanalys så har jag konstruerat de analytiska frågeställningarna och de ska bidra till att 

finna- och analysera de problemrepresentationer som för politiken mot att den kommunala 

planeringen i större utsträckning ska ta hänsyn till- och ordnas i ett regionalt perspektiv: 
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 Vad är problemen representerade att vara som gör att politiken går mot en 

riktning där den kommunala planeringen i större utsträckning ska ta hänsyn 

till- och ordnas i ett regionalt perspektiv? 

 

  Vad för underliggande antaganden ligger bakom sådana representationer? 

 

 Vad lämnas som oproblematiskt i sådana representationer? 

Jag är medveten om att om ska göra en fullständig Bacchianalys så bör man utgå från alla 

hennes sex analytiska frågor, även om det kanske inte alltid är nödvändigt, det beror ju på vad 

man tänkt göra. Bacchi har bland annat med en analytisk fråga som handlar om vilka 

diskursiva-, subjektiva- och upplevda effekter som produceras av olika 

problemrepresentationer (Bacchi 2009:48). Givetvis är exempelvis den analytiska frågan en 

viktig del i analysen som jag valt att inte explicit ha med. Å ena sidan så handlar det ju 

återigen om vad det är man vill göra och ska göra i sin uppsats. Jag har konstruerat ett 

analysverktyg utifrån Bacchi för att få reda på vilka problemrepresentationerna är som för 

politiken mot en riktning där den kommunala planeringen i ökad omfattning ska ordnas i ett 

regionalt perspektiv. Genom att identifiera problemrepresentationerna och dess antaganden i 

det undersökta materialet så kan jag analysera gentemot tidigare forskning för att belysa vad 

som lämnas som oproblematiskt. Detta för att kunna få en förståelse för hur villkoren för 

kommunalt självstyre kan förstås när en av deras grundbultar, den kommunala planeringen, i 

ökad omfattning ska ta hänsyn till- och ordnas i ett regionalt perspektiv. 

 

3.4 Material och urval 

 

Det empiriska materialet i denna undersökning består av fyra offentliga policydokument. Det 

är de dokumenten som de analytiska frågeställningarna ska ställas till för att sedermera ha ett 

underlag för att kunna besvara de övergripande frågeställningarna. De fyra dokumenten är 

följande: 

 Regeringens proposition 2009/10: 170. En enklare plan- och bygglag 
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 Regeringens proposition 2012/13: 178. En tydligare lag om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar 

 Statens offentliga utredningar SOU:2007:13. Regional utveckling och regional 

samhällsorganisation 

 Regeringskansliet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 

2014-2020 

Argumentationen för att statliga dokument används som undersökningsmaterial motiveras på 

det sättet att de regionaliseringsprocesser som sker idag är en form av process där staten är en 

drivande aktör (Grundel 2013:166). Av den anledningen blir det därmed intressant att titta på 

vad det finns för problemrepresentationer i de utvalda statliga dokumenten som för politiken 

mot en riktning, där den fysiska planeringen och bostadsförsörjningsplaneringen, ska ta 

hänsyn till- och i ökad omfattning ordnas i ett regionalt perspektiv. Dessa fyra dokument är 

sammanfattningsvis ett gediget undersökningsmaterial för att kunna besvara uppsatsens 

övergripande frågeställningar. 

Gällande de utvalda dokumenten så är propositionen om en enklare plan- och bygglag en 

proposition som föreslår en ny plan- och bygglag som ska ersätta den gamla plan- och 

bygglagen från 1987. Den föreslår också ersätta lagen om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk. Propositionen tar bland annat upp arbetet med det kommunala planarbetet 

(Prop.2009/10:170) 

Propositionen om en tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar föreslår att 

lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar bör genomföra några ändringar som har 

sin utgångspunkt i att processen för att ta fram riktlinjerna blir tydligare. Även vad som ska 

vara med innehållsmässigt i riktlinjerna tydliggörs. Det som propositionen också föreslår, och 

som är nytt, är att det ska vara regionala perspektiv inbakade i riktlinjerna (Prop. 

2012/13:178). 

Det tredje offentliga dokumentet är Regional utveckling och regional samhällsorganisation 

(SOU 2007:13). Det materialet är en statlig offentlig utredning som bland annat berör den 

fysiska planeringen och för en problemdiskussion kring den.  
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En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 är ett offentligt 

strategidokument som är av vägledande karaktär gällande hållbar regional tillväxt och 

attraktionskraft. Den tar bland annat upp frågor rörande fysisk planering (Regeringskansliet 

2014).  

När man väljer sitt material finns det olika saker man bör fundera över, till exempel om man 

ska ha ett bredare material, eller om man ska avgränsa sig och välja ett material som är 

begränsat? Det är givetvis svårt att säga vad som är den rätta vägen att gå. (Esaiasson et al. 

2012:220). Materialet som ligger till grund för denna undersökning består av fyra offentliga 

policydokument och genom att det är olika typer av dokument, både strategier, propositioner 

och utredningar så ger det en god bredd. De fyra dokumenten ska ses som ett samlat material 

och givetvis kan de olika dokumenten ha en inbördes rang gentemot varandra, men eftersom 

de analyseras som ett samlat material så har det inte lika stor betydelse. 

Urvalet av vilka dokument som ligger till föremål för denna undersökning motiveras på 

följande sätt att policydokumenten ska ha staten som avsändare och dokumenten ska vara 

utgivna inom tidspannet 2006-2014, vilket markerar den period som regeringen Reinfeldt 

regerade Sverige. Ett tydliggöranade är att vilka som satt i regeringen egentligen är irrelevant 

för denna studie i sig. Tidsperioden fångar snarare upp samtiden, den nutida diskursen om 

regionala dimensioner på den kommunala planeringen. Att välja en viss tidsperiod är i denna 

studie av betydande vikt för att ha en relevant mängd material att undersöka.  

Insamlingen av material har föregåtts av en informationssökning där kriterierna har varit 

tidspannet och att dokumenten ska ha staten som utgivare. En genomsökning av materalet har 

gjorts för att se ifall de berör regionala perspektiv och fysisk kommunal samhällsplanering i 

olika former, vilket varit en given del i sållningen av material. Undersökningsmaterial har 

valts bort, bland annat för att undersökningen ska vara hanterbar. Det material som dock valts 

ut är de som är mest relevanta- och som förhåller sig bäst lämpliga utifrån kriterierna. 

Argumentationen för det valda undersökningsmaterialet är alltså att dessa offentliga 

policydokument utgör en bra grund för att kunna besvara de övergripande frågeställningarna i 

inledningskapitlet. Urvalet är som tidigare beskrivits strategiskt och när det gäller de olika 

dokumenten så är det också ett typiskt material på det sätt som Esaiasson et al (2012) 

beskriver det i sin text: ”[…] det finns ingen anledning att tror annat än att resultatet ser 
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likadant ut i andra materialtyper eller sakområden […]”. Resonemanget lyder alltså att det 

som framkommer i undersökningsmaterialet i denna studie skulle se liknande ut i liknande 

material som inte läggs under lupp i denna studie.
1
  

Det bör givetvis föras en diskussion om materialet skulle kunna vara något annat än officiella 

policydokument från staten. En kvalitativ intervjustudie med representanter från riksdag och 

regering som genererat ett textmaterial som man sedermera skulle ha analyserat skulle kunna 

vara tänkbart. En form av respondentintervju där representanter från staten som är kunniga i 

regionala frågor får uttala sig om sina uppfattningar om ett regionalt perspektiv på den fysiska 

samhällsplaneringen (Esaiasson et al. 2012:228). Materialet i sig hade säkerligen varit ytterst 

intressant, men eftersom studien ämnar analysera de problemrepresentationer som för 

politiken mot att den kommunala planeringen i större utsträckning ska ta hänsyn till- och 

ordnas i ett regionalt perspektiv, så kan materialet bli svårhanterligt. Detta därför att intervjuer 

med dessa företrädare från staten troligen skulle generera mycket enskilda partipolitiska 

ställningstaganden, vilket studien inte ämnar problematisera. En intervjustudie med statliga 

representanter skulle också vara praktiskt svårt att genomföra av förklarliga skäl.  

Argumentationen för val av undersökningsmaterial kan alltså sammanfattas med att det 

utvalda materialet på ett bra sätt kan besvara de övergripande frågorna i uppsatsen. Materialet 

är lämpligt för att kunna analysera och problematisera villkoren för det kommunala 

självstyret, med tanke på att den kommunala planeringen i ökad omfattning ska ta hänsyn till 

det regionala. 

 

3.5 Tillvägagångssätt vid genomförande av analys 

 

Analysen är det tillvägångsätt som bygger på systematik med målsättningen att kunna tolka 

det datamaterial som man vill undersöka (Hjerm, Lindgren 2014:21). I den här uppsatsen så är 

det fyra offentliga dokument som analyserats och själva genomförandet har konkret gått till på 

följande vis: 

                                                 
1
 Liknande material skulle kunna vara regionala utvecklingsprogram, regionala utvecklingsstrategier eller 

dokument från EU till exempel. 
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1. Reducering av datamaterial 

2. Läsning och kodning av reducerat datamaterial 

3. Tematisering av datamaterial 

4. Summering 

Det jag vill betona är att under alla de fyra steg som analysprocessen utgått ifrån, det vill säga 

reducering, läsning och kodning, tematisering och summering så är det den tidigare 

forskningen, som beskrivs i avsnitt två samt Bacchis WPR-approach som framläggs i 2.2.1, en 

förförståelse som funnits med under hela analysprocessen. De analytiska frågeställningarna 

som berör problemrepresentationer, antaganden kopplade till dessa samt vad som lämnas 

oproblematiskt och självklart, har också varit utgångspunkter i tolkningsprocessen av de 

offentliga policydokumenten.  

Reduceringen av datamaterialet har gått till på det sättet att valda delar i datamaterialet har 

plockats ut som är av relevans för denna studie, men att kunna veta vad som är relevant kan 

vara godtyckligt och svårt att förutbestämt veta. I denna analys har reduceringen gjorts, som 

tidigare nämnt, med den tidigare forskningen och det teoretiska tillvägagångssättet i åtanke 

med koppling till problembilden.  

Anledningen till att en sådan reducering gjorts av materialet, det vill säga de utvalda 

offentliga dokumenten, motiveras med det som Lindgren (2014) menar handlar om att göra 

materialet hanterbart. Genom en förförståelse för problembilden och de teoretiska 

utgångspunkterna bör det förhålla sig rimligt att det reducerade materialet är av hög relevans. 

Med hög relevans menar jag att det reducerade datamaterialet består av text som berör 

kommunal planering och sådant som är nära kopplat till den fysiska samhällsplaneringen och 

den omgivande kontexten.  

Efter att de fyra offentliga dokumenten reducerats och gjorts hanterbart så skedde en än mer 

noggrannare genomläsning samt kodning. Kodningen är ytterligare en reducering för att 

kunna få ett ännu mer hanterbart material och detta är en del i att ordna materialet och 

målsättningen med att koda är att finna det som är det huvudsakliga i materialet (Lindgren 
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2014:37).  När kodningsarbetet var klart på det sättet att kategorier eller mönster tydligt 

framträtt så övergick analysarbetet till att tematisera. 

Följanade citat från Lindgren (2014) belyser att: ”[…] finns det i praktiken inga skarpa 

gränser mellan de olika delarna i analysprocessen […]”. Detta är något som också har präglat 

analysen i den här uppsatsens analysarbete därför att redan vid kodningen framträder mönster 

och kategorier och de olika stegen i analysen vävs in i varandra. Men när väl kodningen och 

koderna kändes gedigna och väl genomarbetade började den mer konkreta tematiseringen, det 

vill säga att finna vilka relationer de olika koderna kan ha gentemot varandra. Att försöka 

ordna de olika koderna i kategorier och finna mönster (ibid:40).  

När kodningen och tematiseringen av de offentliga policydokumenten genomförts så har 

utgångspunkten varit att kunna summera och dra slutsatser från den genomförda analysen. 

Summeringen gick till på följande sätt att analysen i denna uppsats presenteras med en 

löpande brödtext där det emellanåt läggs citat in för att förtydliga, förstärka eller exemplifiera 

något som jag vill lyfta fram.   

 

3.6 Min forskarroll 

 

Min roll som forskare är viktigt att belysa när man gör en diskursanalys och anledningen till 

detta är att när man gör en diskursanalys av ett textmaterial så innebär det att man tolkar det 

som står i textmaterialet. Tolkning som har sin utgångspunkt i hermeneutiken som handlar om 

läsning och tolkning där man som forskare försöker få fram vad en text egentligen säger 

gentemot den fråga som man ställer till den (Esaiasson et al. 2012:221). Det är därför 

betydande när jag som forskare gör en undersökning som bygger på tolkning att det finns en 

tydlighet i mitt genomförande, det vill säga vad för metod, material, och analytiskt 

tillvägagångsätt jag använder mig av. Det handlar alltså om att det ska finnas en 

genomskinlighet i mitt genomförande, en transparens så att en annan forskare skulle 

genomföra studien på samma sätt och uppnå liknande resultat.  

Förutom en tydlig intersubjektivitet så är det också viktigt för att höja reliabiliteten i 

undersökningen att man som forskare ska kunna belägga de tolkningar som man gör av 
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textmaterialet. För att göra detta så kommer min empiriska analys utformas på det sättet att 

den löpande brödtexten kommer innehålla citat eller annan hänvisning som belyser det jag vill 

belägga. Om det finns något som motsätter det jag försöker förmedla, eller som visar att det 

kan vara på ett annat sätt, så kommer det också att redovisas, lämpligen med citering eller på 

motsvarande tillfredställande sätt.  

Det som är viktigt när man som forskare gör en form av WPR-analys som i denna uppsats är 

reflexivitet, det vill säga att man som forskare utsätter sina egna problemrepresentationer för 

en kritisk granskning. Eftersom man som forskare också är formad genom de 

problemrepresentationer som man ämnar analysera är det därför av stor vikt att skapa en 

övertygelse om att man inte ser de olika problemrepresentationerna som självklara, utan att 

man som forskare kritiskt reflekterar kring dem (Bacchi 2009:19, 277) 
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4 Empirisk analys 

 

Detta kapitel analyserar först och främst de problemrepresentationer som framträder allra 

tydligast i de undersökta dokumenten och som för politiken mot en riktning där den 

kommunala planeringen i större utsträckning ska ta hänsyn till- och ordnas i ett regionalt 

perspektiv. Sedan analyseras den problematisering som görs i de undersökta dokumenten av 

kommunalt självstyre och dess planmonopol. Efter detta kommer en analys av den diskurs, 

som problemrepresentationerna och problematiseringen av det kommunala självstyrets 

planmonopol, kan spåras till. Avslutningsvis görs en analys av vad som lämnas 

oproblematiskt och analysen förs då gentemot den tidigare forskningen som presenterats i 

kapitel två. 

4.1 Rumslig förändring- regionförstoring 

 

I de offentliga policydokumenten framträder en tydlig problemrepresenationen som i stora 

drag handlar om en utveckling som kallas för regionförstoring. Regionförstoringen framställs 

i de undersökta dokumenten vara det som samtiden präglas av på det sättet att den framställs 

vara något som ägt- och äger rum. Antagandena om regionförstoringen bygger på flertalet 

faktorer som pekar på att en riktning mot att ett ökat regionalt ansvarstagande ter sig lämpligt. 

I den statliga offentliga utredningen Regional utveckling och regional samhällsorganisation 

(SOU 2007:13) beskrivs det följande: 

[…] Människors ökade rörlighet har inneburit att lokala arbetsmarknader vuxit och flätats in i 

varandra, den företeelse som brukar kallas ”regionförstoring”. Den ställer krav på ett betydligt 

vidare perspektiv än den enskilda kommunen för att planera infrastruktur och kollektivtrafik, 

utbildning och kultur och andra samhälleliga insatser som avgör en regions dragningskraft på 

människor och företag. […] 
2
 

Antagandena bygger på att det är en förändrad samhällstruktur som har tagit fart där 

kommunerna beskrivs vara för små för att kunna hantera den nya samhällstruktur som vuxit 

fram. Det lyfts fram av regeringen att det finns fyra samhällsutmaningar som de antyder är 

viktigt att hantera och bemöta som vad de menar har en stor påverkan på att uppnå målet för 

                                                 
2
 Liknande resonemang som i citatet om regionförstoring, växande funktionella regioner och att arbeta mer 

gränsöverskridande förs också i (Regeringskansliet 2014:24) och (Prop. 2009:10:170:162) för att nämna några. 
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den regionala tillväxten. De fyra samhällsutmaningarna består av demografi, energi, klimat 

och miljö och något som de benämner för ”inkluderande tillväxt” (Regeringskansliet 2014:5).  

Problematiseringen bygger på att det behövs nya former för organisering för att kunna bemöta 

framtida frågor och utmaningar, där den fysiska planeringen och 

bostadsförsörjningsplaneringen, som är nära förknippad med den fysiska planeringen, anses 

vara viktiga områden. Detta därför att de områdena anses vara betydande att sätta in i ett 

regionalt perspektiv med utgångspunkt i problematiseringen av de växande funktionella 

regionerna (ibid 2014:21). 

I en statlig offentlig utredning från 2007 (SOU 2007:13:10) beskrivs det att den 

regionförstorning som pågår har skapat en form av förståelse för att det är den lokala- och 

regionala nivån som ska vara den drivande motorn för att uppnå tillväxt och utveckling. Det 

beskrivs i SOU 2007:13 att medlemskapet i EU har drivit på att den lokala- och regionala 

nivån är de som ska bidra till sin egen framgång, eller motsvarande liknande etikett. Detta 

tydliggörs med följande citat att ” […]De flesta torde numera vara överens om att en 

framgångsrik utvecklingsstrategi måste utgå från varje regions unika förutsättningar och 

prioriteringar. [...]” (SOU 2007:13:10). Det beskrivs alltså att det är de lokala- och regionala 

aktörerna som ska se till att de kan hävda sig i konkurrensen. Det är dessa nivåer som på egen 

hand ska arbeta för att nå tillväxt och utveckling genom att ta vara och arbeta efter de 

förutsättningar som de själva har. 

Problematiseringen som regeringen beskriver är att flertalet arbetsuppgifter är nödvändiga att 

i större utsträckning hantera på en regional nivå, varav en av de arbetsuppgifterna är den 

fysiska planeringen. Problematiseringen av fysisk planering bygger då bland annat på att den 

är av betydande vikt i det regionala samhällsbyggandet. Exempelvis beskrivs bland annat den 

fysiska planeringen, miljö och kommunikationer vara ett politikområde inom den regionala 

utvecklingspolitiken, där den fysiska planeringen framställs ha en tydlig rumslig anknytning 

(ibid:10) 

Det framträder i det undersökta materialet en tydlig problematisering av att människor har en 

annan rörlighet än tidigare och begreppet funktionella regioner benämns löpande, både 

uttryckligen och minde uttryckligen. Problematiseringen bygger på att trafiksystem, 

bostadmarknad, servicemarknad och arbetsmarknad äro gemensam och mer integrerad över 
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större geografiska områden. Behovet av mellankommunala- och regional samverkan 

problematiseras alltså vara en viktig del i den framtida planeringen på grund av de 

funktionella regioner som vuxit fram (SOU 2007:13:109) 

För att utveckla resonemanget menas det bland annat på att Regionala utvecklingsprogram 

(RUP) och European Spatial Development Perspective (ESDP), är exempel som fört in 

rumsliga perspektiv i den regionala utvecklingspolitiken på det sättet att den regionala 

utvecklingspolitiken kommit att närma sig den översiktsplanering som bedrivs i kommunerna. 

ESDP sammanför den regionala utvecklingspolitiken med den fysiska samhällsplaneringen 

och det beskrivs att detta är något som historiskt sett inte gjorts i Sverige (ibid:110–111). 

Problematiseringen tycks rent generellt i materialet handla om det rumsliga perspektivet på 

det sättet att den fysiska planeringen anses behövas komma närmare den regionala 

utvecklingspolitiken. Följande exemplifierande citat lyder: ” Behovet av ett regionalt 

perspektiv i den rumsliga planeringen är otvetydigt […]” (SOU 2007:13:141). Genom att 

uttala sig på det vises så slår den statliga utredningen fast att den rumsliga planeringen bör i 

större utsträckning ordnas i ett regionalt perspektiv. 

Rumsligt fysisk planering i form av planering av bostäder, service och annan planering 

kopplad till den fysiska planeringen problematiseras på det sättet att den behöver i större 

omfattning ha en anknytning till ett regionalt perspektiv. Att det bör riktas ett starkare ljus 

mot den. Den fysiska planeringen framställs vara en betydande pusselbit för den regionala 

utvecklingen och det beskrivs att den är ”betjänt” av att ha en plats i den regionala 

utvecklingspolitiken (SOU 2007:13:38). 

Regeringen ser ett behov av att samtliga regionalt utvecklingsansvariga aktörer till 2020 har 

integrerat ett rumsligt perspektiv i det regionala tillväxtarbetet genom ett mer strategiskt arbete 

med frågor om fysisk planering och attraktiva livs- och boendemiljöer (Regeringskansliet 2014:22) 

3 

                                                 
3
 Det problematiseras på liknande sätt i bland annat prop. 2012/13:178:16,18 gällande att 

bostadsförsörjningsplaneringen ska ta hänsyn till och beakta det regionala perspektivet, det vill säga att utgå från 

det regionala tillväxtarbetet och andra strategier etcetera. 
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Citatet ovan belyser det som beskrivits tidigare i analysen att den rumsliga fysiska 

planeringen anses behöva ha en tydligare koppling till den regionala utvecklingspolitiken. 

Detta tolkar jag i min tur ha sin grund i att kunna bemöta och ta sig an den regionförstoring 

som problematiseras i de undersökta dokumenten. 

 

4.2  Ökad samordning av den kommunala planeringen  

 

En ytterligare problemrepresentation som framträder i de undersökta dokumenten är att den 

kommunala planeringen beskrivs vara av ett stort behov att samordna sina insatser, vilket 

analysen tidigare också kommit in på. Det argumenteras för att det är betydande för den 

fysiska planeringen, men även för den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen, att finna 

olika samverkansformer mellan olika sektorer och nivåer. Detta för att kunna uppnå regional 

utveckling. Följande citat från En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 

2014-2015 belyser detta: 

[…] Genom samplanering och medveten markanvändning kan hållbara fysiska strukturer och en 

resurseffektiv utveckling åstadkommas i hela landet. För att skapa attraktiva regioner som 

människor oavsett kön ålder och bakgrund vill vistas, verka och växa i behövs en helhetssyn och 

sektorssamordning. […] 
4
 

Effektivititet, attraktivitet, samordning lyfts som viktiga i pusslet med att uppnå regional 

utveckling och det problematiseras att samordning inom exempelvis den fysiska planeringen, 

men även inom andra områden, måste bli bättre än vad de är i det nutida sammanhanget. Det 

beskrivs att samverkansdialogen måste bli bättre mellan olika sektorer och att aktörer som 

verkar på de olika nivåerna måste se sitt uppdrag, eller roll, i ett större sammanhang än vad 

som är fallet idag (Regeringskansliet 2014:19).  

Gällande samordningsproblematiken som lyfts fram i de offentliga policydokumenten så lyfts 

det fram flertalet konkreta områden där samordningen behöver bli bättre. De områdena som 

lyfts fram är exempelvis trafikplanering, vindkraft, 3G-nät etcetera. Dessa områden är något 

                                                 
4
 I prop. 2012/13:178:12, för att nämna ytterligare ett exempel, så betonar den också att samordning av 

planeringen är viktig för att bidra till lokal- och regional tillväxt och utveckling.  
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som en tidigare PBL-kommitté lyft fram (SOU 2007:13:112–113). Problemet med 

samordningen beskrivs implicit handla om att det arbetas för mycket i ”stuprör” när det gäller 

den fysiska planeringen och att resurserna behöver kraftsamlas: 

Den regionala utvecklingspolitiken har nära kopplingar till den kommunala översiktsplaneringen, 

och samspelet mellan dessa båda processer anses ömsesidigt befruktande. Även om kommunerna 

vanligen medverkar aktivt i arbetet med regionala utvecklingsprogram deltar de sällan med 

kompetens inom fysisk planering, varför samverkan mellan dessa båda planeringsprocesser ännu 

är outvecklad. (SOU 2007:13:113) 

Citatet ovan belyser ett antagande om att den regionala utvecklingen hör samman med den 

kommunala översiktsplaneringen, vars syfte är att redogöra den egna kommunens framtida 

mark- och vattenanvändning. Kommunerna arbetar alltså på ett aktivt plan med att bidra till 

de regionala utvecklingsprogrammen, men att de bidrar för lite när det gäller den fysiska 

planeringen. Det som inte problematiseras i detta antagande är varför den inte ser annorlunda 

ut, det vill säga varför kommunerna inte bidrar med sina resurser och kompetenser inom den 

fysiska planeringen. Det beskrivs att inom EU så har den regionala utvecklingspolitiken en 

närmare anknytning till den fysiska planeringen än vad som är fallet i Sverige (ibid:222). Men 

återigen så förklaras det inte i någon större explicit mening varför kommunerna inte bidrar 

med sina kompetenser inom fysisk planering till den regionala utvecklingspolitiken. 

En problematik som belyses i de undersökta dokumenten, och som möjligtvis kan ge en 

förståelse för varför den fysiska planeringen inte har ett så utvecklat samarbete med den 

regionala utvecklingspolitiken, är att stor andel av kommunerna i Sverige har gamla 

översiktsplaner. Det beskrivs att många kommuner har för svaga resurser och att de inaktuella 

översiksplanerna som många kommuner har gör att det är svårt för regionerna att kunna 

samordna planeringen (Prop. 2009/10:170:170).  

I prop. 2009/10:170:171 framställs det vara olika förutsättningar för mindre kommuner 

gentemot stora kommuner på det sättet att de större växande kommunerna ser ett högre värde i 

att diskutera hur de ska växa och få en större utbyggnad, medan kommuner med motsatta 

förhållanden inte har samma driv i att ta fram översiktsplaner. Det går alltså att utläsa i 

propositionen att stora och små kommuner skiljer sig i sitt förhållningssätt och attityd till den 

översiktliga planeringen. 
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Det problematiseras också att planinstrumentet, med den kommunala översiktsplanen i 

spetsen, är ett medel som används för att uppnå utveckling, expansion, exploatering m.m. 

Sådana begrepp som ofta klingar positivt med tillväxt och motsvarande och att således passar 

planinstrumentet bättre för de större, mer resursstarkare kommunerna. De mindre 

kommunerna beskrivs att de brottas med andra problem som avveckling, urbanisering, 

försämrad service och att planinstrumentet passar sämre till att bemöta de problemen (Prop. 

2009/10:170:171) 

Det som inte problematiseras i alltför explicit utsträckning är huruvida översiksplanen brister i 

sin funktion. Det som förklaras är att den bör vitaliseras genom att göra den mer omfattande 

samt att den i större omfattning bör sättas in i ett nationellt- och regionalt perspektiv (Prop. 

2009/10:170:176). Men i den problematiseringen så lämnas det oproblematiskt det som 

nämnts om kommuner, stora gentemot små, att de har olika förutsättningar och utmaningar att 

möta. Oproblematiskt på det sättet att kommunerna bland annat i sina översiktsplaner ska ta 

hänsyn till regionala mål, när fallet kan vara så att inom en region kan det finnas olika 

förutsättningar och utmaningar mellan kommunerna. Att det är viktigare inom en region att 

det finns en samsyn kring diverse frågor, än att problematisera vad det är som gör att många 

kommunera har tuffare utmaningar än andra kommuner.  

Kärnan är att problemet konstrueras på ett sätt som ger en förståelse för att det är samordning 

och centraliserade mål som är nyckeln till att lösa de utmaningar som finns, framför allt när 

det gäller de utmaningar som framträder ha en koppling till den fysiska planeringen. Det 

framställs alltså i de undersökta dokumenten som en självklarhet i att samordning och 

samverkan är det som är lösningen.  

Den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen är också ett exempel där regeringen betonar 

vikten av ett regionalt ansvartagande. Det betonas och argumenteras för att samordna 

insatserna på det sättet att kommunerna ska samarbeta i planeringsprocessen och att de ska 

sätta sin planering i ett regionalt- och nationellt sammanhang (Prop. 2012/13:178:21). Här går 

det också att utläsa att det är genom ökad samordning och samarbete som ska leda till att 

bostadsförsörjningen tillfredsställs på ett bra sätt. Att planeringen måste sättas i ett större 

sammanhang för att uppnå mål som sätts på högre nivåer.  Dessa antaganden gör ju att den 

kommunala planeringen drivs mot en mer sektorsövergripande planering och det i sig 

konstruerar ju den regionförstoring som regeringen m.m. menar råder.  
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Regionplaneringen som beskrivs i propositionen till nya PBL är ett exempel på en 

uppmuntran till samordning. Det beskrivs att det bedrivs mycket samplanering i olika former 

och konstellationer, men att en regionplanering är ett stadigare alternativ till det informella 

samarbetet på mellankommunal- och regional nivå (Prop. 2009/10:170:253). 

 

 

4.3 Problematisering av det kommunala självstyret 

 

För att sammanfatta så är en problemrepresentation i det undersöka dokumenten att det finns 

ett regionförstoringsproblem som framställs handla om växande funktionella regioner. Den 

andra problemrepresentation som framträder är att ökad samordning av den fysiska 

planeringen och kommunala bostadsförsörjningsplaneringen anses vara viktigt. Med tanke på 

att den fysiska planeringen och den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen, i ökad 

utsträckning ska ta hänsyn till- och ordnas i ett regionalt sammanhang, så leder analysen 

därmed in till att problematisera hur kommunalt självstyre och dess planmonopol framställs 

och problematiseras i de undersökta dokumenten. 

I Regeringens proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag problematiseras det 

kommunala självstyret på det sättet att kommunerna fortsatt ska ansvara för planeringen och 

planläggningen. Det beskrivs att de medborgerliga- och enskilda rättigheterna fortsatt ska vara 

av hög vikt att efterhålla och värna, samtidigt som de lyfts fram att det finns brister i 

tillämpningen och att det skett olika samhälleliga förändringar, vilket bör kunna leda till 

ändringar i lagen. De samhälleliga förändringar som bland annat belyses är de demografiska 

förändringarna, att klimat- och miljöpolitiken har vuxit sig starkare, frågor som berör IT samt 

att det skett vad de benämner ett ökat regionalt beroende (Prop. 2009/10:170:127). 

Propositionen till nya PBL (Prop. 2009/10:170) behandlar regionplanering och det beskrivs i 

den propositionen att regionplaneringen handlar om att regeringen kan ta ett beslut om att det 

ska finnas ett regionplaneorgan. Det organet har som sin arbetsuppgift att utreda mark- och 

vattenanvändning som berör ett flertal kommuner och att samordna den kommunala 

översiktliga planeringen mellan två eller flera kommuner. Detta får dock inte ske mot 

kommunernas vilja och det genomförs bara om kommunerna inte finner andra sätt att 

samordna utredningsarbetet. Problematiseringen bygger alltså på att samordning är viktigt, att 
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kommunerna bör samarbeta och om de inte gör det så finns det möjligheter för staten att gripa 

in och föreslå en form för regionplanering.  

”En regionplan kan fylla viktiga funktioner som stöd för ett regionalt perspektiv i den 

kommunala översiktsplaneringen liksom för arbetet i övrigt på regional nivå” (Prop. 

2009/10:170:253). En regionplan kan alltså antas och den ska bringa in ett ökat regionalt 

perspektiv i den fysiska planeringen. Regionplanen beskrivs vara en nyckel till en större 

koppling mellan fysisk planering och den regionala utvecklingspolitiken. Antagandena bygger 

på att regionplaneringen också gör att det sedvanliga planarbetet får en större grund att stå på 

och att den också då blir långsiktig i sin karaktär. Regionplaneringen beskrivs alltså vara ett 

stadigare alternativ istället för att samverka informellt inom planeringen (Prop. 

2009/10:170:253). 

Regionplaneringen framställs vara ett verktyg för regeringen att kunna använda när de vill 

tillgodose det regionala perspektivet ytterligare. Problematiseringen bygger fortfarande på att 

det kommunala planmonopolet är viktigt, men att staten ska kunna gripa in om det anses 

nödvändigt med förutsättning att det inte mottas allt för oönskat från kommunerna. Det 

beskrivs att regionplaneringen ska vara på frivillig basis för att en tvingande regionplanering 

skulle kunna vara en grundstöt mot det kommunala planmonopolet (SOU 2007:13:141).  

 

I propositionen till en tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (Prop. 

2012:13:178) beskrivs det att beslut som tas av politikerna i kommunerna enbart kan väga 

mindre om staten genomför en laglighetsprövning. Det diskuteras i propositionen om ett 

förslag där regeringen skulle kunna förelägga kommuner att planera och ta fram nya riktlinjer 

för bostadsförsörjningen, om regeringen anser att den berörda kommunen ifråga inte har ett 

tillfredställande innehåll i riktlinjerna för bostadsförsörjningen. Det förklaras att detta skulle 

avvika från den laglighetsprövning som finns och att det kommunala självstyret skulle 

inskränkas. Detta därför att om regeringen utgår från den föreslagna förelägganderätten så 

skulle det också innebära att de fick en stort inflytande över den kommunala 

bostadsförsörjningsplaneringen. Anledningen till att kunna förelägga kommuner 

problematiseras ligga i att kunna sätta ett högre tryck på kommunerna. Det ökade trycket 

skulle i sin tur ge resultatet att kommunerna planerar bostadsförsörjningsriktlinjer på ett 

sådant sätt att det regionala perspektivet blir bättre tillgodosett. Dock betonas det samtidigt att 

det fortfarande är just kommunerna som ska ta fram riktlinjerna (Prop. 2012:13:178:22). 
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När det gäller det kommunala självstyret och dess planmonopol så problematiseras det inte i 

alltför hög grad i de undersökta offentliga policydokumenten. Det beskrivs, som analysen 

tidigare visat, att det kommunala planmonopolet är viktigt och att det bör vara kvar, men att 

det skett samhällsförändringar och att det finns tillämpningsbrister, vilket bör kunna leda till 

lagändringar. Det beskrivs också att den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen ska 

skötas från kommunerna och att ansvaret ska ligga på dem, samtidigt som det framträder att 

staten vill kunna ha möjligheten att kliva in för att se till att det regionala perspektivet 

tillgodoses.  

 

4.4 Hållbar utveckling-, konkurrens- och tillväxtlogiker 

Problemrepresentationer som framträtt i det undersöka materialet är alltså att det finns ett 

regionförstoringsproblem och att det finns en form av samordningsproblem när det gäller den 

fysiska planeringen respektive den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen. Det 

kommunala självstyret med det kommunala planmonopolet i spetsen framställs vara starkt 

samt av stor vikt att det bevaras, men att det samtidigt finns brister i tillämpningen och så 

vidare 

 Problemrepresentationen om regionförstoring och problemrepresentationen om ökad 

samordning av planeringen samt problematiseringen av det kommunala självstyrets 

planmonopol, som görs i de undersökta dokumenten, spåras i den här delen av analysen till en 

diskurs som bygger på att hållbar utveckling, konkurrenskraft och tillväxt är det 

eftersträvansvärda. Synen på diskurs är i denna analys som det beskrivits i kapitel 3.1, det vill 

säga något som är socialt producerat och konstruerat som begränsar möjligheten till vad man 

kan tänka, skriva, prata om någonting som anses vara så självklart. Således är hållbar 

utveckling, konkurrenskraft, tillväxt m.m. det som är det självklara att försöka uppnå. 

Hållbar utveckling är ett begrepp som framför allt framträder tydligt i de offentliga 

policydokumenten som undersökts: 
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Hela Sveriges attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara på 

ett sådant sätt att det bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Det är en 

centralprincip i det regionala tillväxtarbetet. […] (Regeringskansliet 2014:2) 
5
 

 

Citatet ovan belyser begrepp som attraktivitet, tillväxt och motsvarande och det är sådana 

begrepp som genomsyrar de undersöka policydokumenten och det är innebörden i dem som i 

sin tur anses leda till hållbar utveckling. Problemen som belyses framställs bland annat handla 

om storstädernas expandering och landsbygdens problem med urbanisering. Lösningen på 

dessa problem kopplas allt som oftast mot en strävan där hållbar utveckling är det centrala där 

utgångspunkten är att en god utveckling utifrån miljö-, sociala-, och ekonomiska perspektiv 

ska främjas. För att nå denna hållbara utveckling beskrivs sektorövergripande samarbete som 

en nyckel (Regeringskansliet 2014:6). 

Hållbar utveckling och tillväxt framställs vara den självkara målsättningen inom den regionala 

utvecklingspolitiken. Den kommunala planeringen framställs inte vara något undantag utan 

den ska också inrikta sig på och arbeta mot att främja just tillväxt, som i sin tur ska leda till 

hållbar utveckling När det gäller den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen exempelvis 

så trycker regeringen på vikten av samordning och ett hänsyntagande till regionala perspektiv 

för att nå tillväxt och utveckling: 

 

Regeringen anser att det regionala perspektivet i bostadsförsörjningen är av mycket stor vikt, 

särskilt i tillväxtregioner. I dessa regioner behövs det regionala perspektivet framför allt för att 

skapa balans i utbudet av bostäder. Samtidigt kan det vara lika relevant att kommuner med vikande 

befolkningsunderlag, eller på annat sätt förändrad befolkningsstruktur, tar hänsyn till ett 

mellankommunalt och regionalt perspektiv i arbetet med bostadsförsörjningen. Regeringen har 

tidigare bedömt att arbetet för näringslivsutveckling och attraktiva livs- och boendemiljöer är nära 

kopplat till den fysiska planeringen. Samordning av planeringen av bostäder, näringsverksamhet, 

infrastruktur och grönområden bidrar till lokal och regional tillväxt och utveckling (Prop. 

2012/13:178:12) 

För att utveckla resonemanget så framträder det vara betydande med samordning och 

regionala perspektiv på bostadsförsörjningsplaneringen för att kunna uppnå mål som allt som 

                                                 
5
 Exempelvis Prop. 2009/10:170:176 lyfter fram detsamma att hållbar utveckling är ett övergripande politiskt 

mål.  
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oftast utgår från att nå tillväxt och hållbar utveckling. Som det belyses i citatet ovan så tas det 

för givet att samordning mellan olika nivåer inom olika sektorsområden är en nödvändig väg 

att gå på det sättet att det anses behövas för att  kunna nå mål om tillväxt och hållbar 

utveckling.  

[…] Särskilt behöver frågor om fysisk planering och boendemiljöer tydliggöras i det regionala 

tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets 

utveckling och konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer för 

olika grupper oavsett kön ålder och bakgrund. […] (Regeringskansliet 2014:21). 

I citeringen ovan från Regeringskansliets utgivna policydokument En nationell strategi för 

tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 (2014) tydliggörs det på ett uttryckligt sätt att den 

fysiska miljön och således den fysiska planeringen är betydande för näringslivsutveckling och 

konkurrenskraft m.m. Den fysiska planeringen tillsammans med frågor som berör boende 

framställs vara viktigt och att den behöver synas mer i det regionala tillväxtarbetet. Den 

fysiska planeringen och frågor som berör boende anses alltså behöva ha en starkare koppling 

till den regionala utvecklingspolitiken för att kunna uppnå tillväxt. 

I propositionen En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (Prop. 

2012/13:178) beskrivs det att kommunernas översiktsplaner ska genomsyras av att hållbar 

utveckling ska eftersträvas genom att bland annat samordna översiktsplanen med nationella- 

och regionala mål och andra planer m.m. Det framställs ganska tydligt att hållbar utveckling 

är någonting som anses vara viktigt eftersom det gång på gång återkommer i de undersökta 

dokumenten. Hållbar utveckling produceras och konstitueras vara vedertaget.  

Det som dock inte i alltför uttrycklig mening problematiseras i de offentliga 

policydokumenten är vad hållbar utveckling egentligen innebär. Det framställs handla om att 

uppnå en ekonomisk-, social-, och miljömässig god utveckling. Det är en framträdande 

beskrivning som återkommer med jämna mellanrum, men det som inte redogörs i alltför stor 

grad är hur de enskilda delarna i begreppet hållbar utveckling ska förstås. Följande citat visar 

dock en form av motsats: 

 

En ekonomiskt hållbar planering innefattar därigenom en väl samordnad planering av bostäder, 

näringsverksamhet, infrastruktur och grönområden, vilket bidrar till lokal och regional tillväxt och 

utveckling. Ekologiskt hållbar planering kan i detta sammanhang handla om att förtäta och 

integrera bostäder och infrastruktur så att transporter minimeras. Socialt hållbar utveckling handlar 
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bl.a. om att ta hänsyn till alla grupper i samhället. Med särskilda grupper avses de som av olika 

skäl har svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden. (Prop. 2012/13:178:15–16). 

 

I citatet ovan definieras de olika delarna i begreppet hållbar utveckling, men det är tydligt 

kopplat till bostadsförsörjningsplaneringen. Det problematiseras inte i alltför hög grad om vad 

hållbar utveckling betyder inom den övergripande fysiska planeringen. Det problematiseras 

inte huruvida de olika delarna inom begreppet hållbar utveckling kan stå emot varandra 

exempelvis.  

 

 

4.5 Vad lämnas som oproblematiskt? 

 

I denna del analyseras det som tidigare framkommit i analysen gentemot den tidigare 

forskningen som beskrivs i kapitel två. För att göra en kort sammafattning av analysen hittills 

så har den beskrivit att det är två stycken problemrepresentationer som tydligt framträtt i det 

undersöka materialet. Den ena problemrepresentationen är att det framställs finnas ett 

regionförstoringsproblem och den andra problemrepresentationen är att det också framställs 

finnas ett samordningsproblem när det gäller den fysiska planeringen och den kommunala 

bostadsförsörjningsplaneringen. Det kommunala självstyrets planmonopol problematiseras 

vara av stor vikt i de undersökta dokumenten, men att det samtidigt finns brister i 

tillämpningen etcetera. Analysen har tidigare också visat att de problematiseringar som görs 

om regionförstoring, ökad samordning av den kommunala planeringen samt 

problematiseringen om det kommunala planmonopolet, styr mot att det är diskursen om 

hållbar utveckling, konkurrenskraft och tillväxt m.m. som är det självklara och 

eftersträvansvärda. 

Den kommunala planeringen ska alltså i ökad omfattning ordnas i- och ta hänsyn till ett 

regionalt perspektiv. Det framställs i de undersökta dokumenten att det är en rådande 

regionförstoring och att det krävs en ökad samordning inom den fysiska planeringen och 

kommunala bostadsförsörjningsplaneringen för att kunna uppnå diskursen om hållbar 

utveckling, tillväxt och konkurrenskraft m.m. Den kommunala planeringen kan alltså sägas att 

den ska ta ett hänsyntagande till- och i större omfattning ordnas i ett nyregionalt perspektiv.  
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Den första delen i analysen beskriver att regionförstorningen framställs innebära växande 

funktionella regioner och att det således är viktigt att ta ett större regionalt ansvarstagande för 

att kunna hantera regionförstoringen, både när det gäller den kommunala planeringen och 

andra politikområden. Att ta ett regionalt ansvarstagande och en större roll är en betydande 

del i det nyregionalistiska perspektivet som belyses i kapitel två i denna uppsats. 

Samordning kring den kommunala planeringen anses också vara betydande och hör ihop med 

att ta sig an den regionförstoring som i de undersökta dokumenten framställs äga rum. 

Betoningen i de undersökta dokumenten om att samordning är viktigt kan också härledas till 

vikten av ett regionalt ansvarstagande. I sammanhanget får då den kommunala planeringen en 

mer konsensuspräglad karaktär på det sättet att det ska samordnas, samplaneras och nås 

överenskommelser med fler aktörer. Konsensus som Johansson (2013) menar hör samman till 

den nyregionala logiken.  

Kärnan är alltså att den fysiska planeringen och den kommunala 

bostadsförsörjningsplaneringen i större utsträckning ska ta hänsyn till- och inordnas i något 

som har en nyregional logik där nyliberala idéer är framträdande som exempelvis konkurrens, 

tillväxt och utveckling.  

Det problematiseras dock inte vad det finns för andra former av logiker som den kommunala 

planeringen skulle kunna inordnas i. Den gamla regionalismen som mer byggde på utjämning, 

omfördelning där de starkare regionerna bidrog till att stärka de svagare regionerna, de 

idéerna syns inte alls i någon tydlig utsträckning i de undersökta dokumenten (Mitander 

2015:18). För att förtydliga problematiseras det inte om huruvida de regionala utmaningarna 

kunde bemötas eller hanteras på ett annat sätt. Att sätta den fysiska planeringen i ett 

nyregionalt sammanhang ses i de undersökta dokumenten som det självklara och att det är den 

logiken som ska följas.  

Det problematiseras inte i alltför hög grad att den kommunala planeringen i ökad utsträckning 

ska ta hänsyn till- och ordnas i en nyregional kontext mot det faktum att det inte finns någon 

riktig utpräglad regional organisation i Sverige. Som det framläggs i den tidigare forskningen 

så ser förvaltningsorganisationerna olika ut i länen i Sverige (Johansson, Rydstedt 2010). 

Sverige har inte lyckats skapa starka fristående regioner, vilket är något som nyregionalismen 

präglas av, det vill säga att det ska vara starka och handlingskraftiga ekonomiska aktörer (se 
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Fernandez 2000). Alltså, den kommunala planeringen ska i högre omfattning integreras i en 

regional sfär, samtidigt som det inte finns någon enhetlig regional organisation i Sverige.  

När det gäller det kommunala självstyret, och de demokratiska inslag som den innehåller, så 

problematiseras detta inte alltför explicit mening i de undersökta dokumenten. Som analysen 

visat tidigare så problematiseras det kommunala planmonopolet vara av stor vikt på det sättet 

att den bör ligga fast och att ansvaret för planeringen ska ligga hos kommunerna, men att det 

samtidigt finns tillämpningsbrister och att det skett samhällsförändringar som kräver att saker 

och ting ändå kanske behöver göras lite annorlunda. Det som inte problematiseras i alltför hög 

grad i de undersökta dokumenten, är vad den nyregionalistiska logiken innebär för det 

kommunala självstyrets villkor, när den kommunala planeringen i större omfattning ska 

närma sig den regionala utvecklingspolitiken. Ett närmande som gör att den kommunala 

planeringen i större utsträckning blir ordnad i en regionalpolitik som har gått från att tidigare 

utgått från debatt, konflikt, opinion till att idag handla om någon form av konsensuspräglad 

förhandling mellan parter som bygger på att komma överens, snarare än att sätta konflikter 

mot varandra (Johansson 2013:53,61).  

Alltså, skiftet från att regionalpolitiken tidigare handlat om konflikt och debatt och numera 

handlar om konsensus problematiseras inte. Som analysen tidigare har redogjort så är 

samordning den betydande logiken där det mellan kommuner ska samplaneras, som med 

regionplaneringen exempelvis. I regionplaneringen framträder det inte att det ska vara en 

planering som bygger på konflikt eller debatt. Generellt i de undersökta dokumenten 

framträder det vara av stor vikt att ha en gemensam samsyn och samordning över planeringen, 

vilket analysen tidigare lyft fram. Detta för att kunna bemöta den rådande regionförstoringen 

som framställs och samtidigt kunna uppnå tillväxt och utveckling, vilket är framträdande 

grundstenar inom den nyregionalistiska diskursen (Grundel 2013:166-167). Kärnan är att när 

den fysiska planeringen och den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen i större 

utsträckning ska ta hänsyn till- och ordnas i ett regionalt sammanhang, så borde det vara 

rimligt att från statens sida att föra en mer omfattande diskussion kring villkoren för 

kommunalt självstyre. 

Det praktiskta perspektivet kring samordningen är också något man inte bör utelämna att 

problematisera (se Nordh 2013). Hur samordning, samverkan bör tas i uttryck och hur 

ansvarsfördelningen ska se ut, vem eller vilka som gör vad och i vilken omfattning. Det 
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framställs i det undersökta materialet, som analysen redan beskrivit, att samordning är något 

som anses vara betydande för att uppnå tillväxt m.m. Det framkommer att det finns 

möjligheter till regionplanering, som ett verktyg för att kommunerna ska kunna ha långsiktare 

samarbeten, snarare än lösare informella samarbeten, men det bör kanske också föras en 

diskussion om hur de mindre informella samarbetena ska genomföras på ett praktiskt och 

genomskinligt sätt. Inte minst för medborgarna.  

Nyregionalismen beskrivs enligt forskning vara problematisk på det sättet att det kan finnas 

en luddighet som gör att det kan vara svårt att utläsa de politiska organisationerna (Johansson 

2013:62-66). Den nyregionalistiska logiken bygger också på en annan demokratiskt tradition 

och detta i samband med otydlighet och- eller luddighet gällande de politiska 

förvaltningsorganisationerna kan göra det besvärligt med tanke på transparens och insyn. 

Konsensuspräglat samarbete i luddiga politiska förvaltningsorganisationer, både informellt 

och formellt, kan tänkas vara något som bör problematiseras ytterligare. Detta med tanke på 

det som problematiseras i Johansson (2013) om att nyregionalism beskrivs innebära att 

demokrativärden går förlorade. När kommunerna i sin tur uppmanas att samplanera och 

liknande med andra kommuner så bör det rimligtvis gå att säga att detta kan bidra till 

luddigheten kring de politiska organisationerna ökar. 
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5 Slutsatser och diskussion 

 

Den fysiska planeringen och den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen, övergripande 

benämnt den kommunala planeringen, är en del av det kommunala självstyret och som i större 

grad ska ordnas i- och ta hänsyn till en nyregional logik som får ett företräde över andra 

logiker. Problemen är representerade att vara att det är en rumslig förändring i form av 

regionförstoring samt att det behövs en ökad samordning av den fysiska planeringen och den 

kommunala bostadsförsörjningsplaneringen. 

För att utveckla resonemanget så problematiseras det i de undersöka dokumenten om en 

utveckling av växande funktionella regioner, där de kommunala gränserna suddas ut och 

rörligheten ökar. Det problematiseras också i de undersöka dokumenten att det behövs en 

ökad gemensam samhällsplanering i olika former, där den kommunala planeringen anses bör 

närma sig den regionala utvecklingspolitiken och ha ett ökat samarbete med andra kommuner. 

Det som står beskrivet ovan kan sägas vara svaret på den övergripande frågeställningen: Vilka 

problemrepresentationer framträder som för politiken mot en strävan efter regionala 

perspektiv på den kommunala planeringen? Alltså, det är den problematiserade 

regionförstoringen och den framställda synen på att det behövs en ökad samordning av den 

kommunala planeringen som för politiken mot att den kommunala planeringen i större 

utsträckning ska präglas av regionala dimensioner. 

Den kommunala planeringen förs in i en kontext som bygger på nyregionalistiska idéer om 

konkurrens, tillväxt och att regionerna ska ta ett större eget ansvar etcetera. Det som är 

intressant, som Grundel (2013) också belyser, är att den nyregionalistiska diskursen är 

någonting som staten driver på. Det är en logik som inte ifrågasätts i det undersökta 

materialet, utan det är en logik som ses som den självklara att förhålla sig till. Är den då 

begränsande i sin karaktär? Ja, på det viset att det inte framkommer andra sätt eller logiker 

kring att hantera den regionförstoring som råder. Det leder in på den andra övergripande 

frågeställningen i uppsatsen: Hur kan det kommunala självstyret förstås när regionala 

dimensioner och logiker integreras i den kommunala planeringen? 

Frågan är svår att besvara då den är av komplex karaktär och det är svårt av analysen att 

kunna säga exakt hur det kommunala självstyret ska förstås. Detta då det kommunala 
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självstyret består av så mycket mer än bara av den kommunala planeringen. Det jag tycker att 

man ända kan säga är att den kommunala planeringen ändå ger förutsättningar för ett starkt 

lokalt självstyre fortfarande. Det kommunala planmonopolet med den fysiska planeringen i 

spetsen samt den nära angränsande kommunala bostadsförsörjning bör fortfarande ses som en 

del av den grund som fortfarande bär upp det kommunala självstyret. Detta därför att den 

fysiska planeringen exempelvis är reglerad i plan- och bygglagen att den ska skötas av 

kommunerna. Ansvaret för planeringen kommer därmed med stor sannolikhet också, 

åtminstone inom den närmaste framtiden, att ligga på kommunerna.  

Saken som ändå är värd att poängtera är att fråga sig vad som händer när den kommunala 

planeringen förs mot att den i större utsträckning ska ta hänsyn till- och ordnas i en regional 

kontext, speciellt i en kontext på som bygger på nyregionalistiska logiker. Den kommunala 

planeringen ska alltså i högre grad inordnas i ett sammanhang där villkoren för politik kan 

vara annorlunda, eller snarare där villkoren för politik är på ett visst sätt. Den ordnas i en 

ordning där det finns en konsensuspräglad tradition som bygger på överenskommelse, snarare 

än den gamla klassiska politiken som byggde på öppna konflikter. Som jag lyft upp tidigare så 

är det en problematik som Johansson (2013) menar speglar den regionalpolitik som förs i 

Sverige idag och givetvis kan det finnas en problematik med en konsensuspräglad politik. Det 

för mina tankar till frågor om ansvarsutkrävande, insyn och transparens till exempel.  

Poängen är att det är svårt att säga om det kommunala självstyret förlorar legitimitet när den 

kommunala planeringen, som är en stor grund i självstyret, ordnas i ett regionalt 

sammanhang. Men för att summera så är en konklusion från analysen att när, framför allt den 

fysiska planeringen, ordnas i ett nyregionalt sammahang så ordnas den i en viss typ av politik, 

men också i en kontext där samsyn är det överordnande. 

Syftet med denna uppsats var bland annat att analysera de problemrepresentationer som för 

den kommunala planeringen mot att i större utsträckning ska ta hänsyn till- och ordnas i ett 

regionalt perspektiv och det syftet anser jag är uppnått. Den fysiska planeringen och 

bostadsförsörjningsplaneringen framställs vara en viktig del i att hantera det framställda 

problemet med regionförstoring.  

För att tydliggöra gällande specifikt den fysiska planeringen så har kommunerna rätt att själva 

planera mark- och vattenanvändningen i kommunen, vilket beskrivs i problemformuleringen. 
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Men som analysen beskrivit framställs problemet vara regionförstoring och det argumenteras 

därför att den kommunala planeringen också starkare måste knytas samman till den regionala 

utvecklingspolitiken. Planeringen framställs att den måste ordnas i ett större perspektiv och de 

undersökta dokumenten matar på med att samordning och samplanering därför är av stor 

betydelse.  

En del av syftet var också att analysera hur det kommunala självstyret kan förstås när 

regionala dimensioner och logiker integreras i den kommunala planeringen. Jag skulle här 

också vilja påstå att syftet är uppnått. Uppsatsens analys leder fram till följande att det 

kommunala självstyret kan förstås på det sättet att den kommunala planeringen i ökad 

utsträckning ska ta hänsyn den till den regionförstoring som framställs äga rum och i ökad 

omfattning samordna sitt planeringsarbete med andra på en regional- och mellankommunal 

nivå. Detta innebär också att den kommunala planeringen inordnas i en nyregional logik 

därför att, som analysen visar, så ska den kommunala planeringen vara en del i att uppfylla 

nyregionala logiker som tillväxt, konkurrenskraft, samsyn etcetera. Å ena sidan så kanske det 

också är logiker som redan präglas inom den kommunala nivån. Kärnan är ändå att den 

kommunala planeringen ordnas i en form av nyregionalism, som Johansson (2013) bland 

annat menar innebär förlorade demokrativärden. 

Jag skulle ändå vilja säga att det kommunala planmonopolet fortfarande står sig starkt därför 

att, som analysen visar, så är det inget tvingande till samplanering inom den kommunala 

planeringen. Det finns en icke-tvingande regionplanering samt att kommunerna i sin planering 

främst enbart ska ta hänsyn till regionala mål och att staten enbart kan lägga sig i den 

kommunala bostadsförsörjningsplaneringen om de anser att den inte är innehållsmässigt sett 

är tillräcklig m.m. Men poängen är att när staten talar och argumenterar i sina dokument om 

att det som präglar nyregionalismen är den rätta och självklara vägen att gå, så formar det en 

vedertagenhet på det sättet att de logiker som nyregionalismen präglas av ska den kommunala 

planeringen också omfamna.  

Det som jag baserar mina slutsatser på och att jag uppnått mitt syfte med uppsatsen är genom 

den analys jag gjort av fyra statliga offentliga policydokument. Analysen, som bygger på 

Carol Bacchis förhållningssätt är tacksamt på det sättet att den problematiserar det som 

problematiseras i de olika policydokumenten. Den för ljuset mot det som kanske inte sägs och 

blottar då saker som framställs vara det givna.  
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Givetvis kan man föra en diskussion om Bacchis analysverktyg är det rätta att bygga sina 

slutsatser på. Dels för att för att den är av så tolkande karaktär, men också för att den är så 

kritiskt granskande. Det kan säkerligen ibland framställas som att det finns en kritik mot allt 

det som framställs och beskrivs i det undersökta materialet. Saken är dock den att 

analysverktyget är av den karaktären att den belyser saker och ting med ett kritiskt 

förhållningssätt och det är det som är meningen. Speciellt när man vill föra en 

problematiserande analys. Gällanade tolkning så vill jag återigen poängtera, det som belyses i 

tidigare avsnitt i uppsatsen, om noggrannheten med en transparens av analysens 

genomförande och att försöka belägga det jag kommer fram till i min analys.  

För att summera denna uppsats så är den övergripandande argumentationen att den 

kommunala planeringen, i form av den fysiska planeringen och 

bostadsförsörjningsplaneringen, kontextualiseras i en nyregional logik. Bidraget denna 

uppsats har gett är att regionalisering spelar roll för det kommunala självstyret, men att det är 

svårt att säga hur stor roll den spelar. Genom att använda den kommunala planeringen som ett 

kritiskt exempel så har jag fört en problematiserande analys om hur villkoren för det 

kommunala självstyret kan förstås när en av dess grundstenar i ökad utsträckning ska sättas in 

i en nyregional kontext. 

Avslutande reflektioner från min sida är att det varit en intressant analys att göra. Den väcker 

tankar om att så här ser förståelsen för den kommunala planeringen ut just nu, samtidigt som 

den väcker frågor om vad konsekvenserna kan bli längre fram. Det vill säga hur kommer det 

kommunala självstyret se ut i framtiden, kommer den kommunala planeringen allt mer övertas 

och enbart hanteras på en regional nivå? Den vidare forskningen kanske inte kan spå in i 

framtiden, men det vore intressant med nya studier som skulle kunna utreda och bena ut vilka 

åtgärder som skulle behövas göra för att den fysiska samhällsplaneringen ska kunna vara 

regionalt ordnat, utan att demokratiaspekterna går förlorade, vilket det finns en risk att de gör 

idag med tanke på den regionala röra som infinner sig. 
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