Partnerskap och samverkan inom
kvalitetsledning
-

en kvalitativ studie av samverkan mellan kommuner och
region i arbetet med framtagandet av en ny regional
utvecklingsstrategi

Anders Lundgren & Wiebe van der Werf

Examensarbete
Huvudområde: Kvalitetsledning
Högskolepoäng: 15hp
Termin/år: VT2021
Handledare: Johan Lilja
Examinator: Kristen Snyder
Kurskod/registreringsnummer: KA005A
Utbildningsprogram: Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling, 60 hp

Förord
Denna studie är ett examensarbete inom magisterprogrammet i kvalitets- och ledarskapsutveckling
vid Mittuniversitetet.

Vi vill tacka vår handledare Johan Lilja för stödet under författandet av uppsatsen. Vi vill även tacka
Magdalena Berglin, Region Gävleborg, för förtroendet och uppdraget att genomföra denna
undersökning. Ett stort tack riktas även till Patrik Lind som har bidragit med värdefull feedback och
till Martina Lundgren för korrekturläsning.
Slutligen vill vi tacka intervjupersonerna som möjliggjort denna studie.

Anders Lundgren & Wiebe van der Werf
Gävle, 2021-05-18

2

Sammanfattning
Denna fallstudie har syftat till att undersöka hur samverkan mellan region och kommuner i
framtagandet av en regional utvecklingsstrategi kan uppnås och främjas.
Studiens syfte är också att undersöka hur kvalitetsteknikens teorier kring kund- och
leverantörssamverkan samt teorier kring partnerskap kan användas för att förstå relationen mellan
region och kommun i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Studien undersöker arbetet
med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län. Datainsamlingen består av
kvalitativa intervjuer med kommunala politiker och tjänstepersoner med ett övergripande ansvar för
kommunernas verksamhet. Resultatet visar att Region Gävleborg har skapat förutsättningar för
kommunerna att påverka arbetet med och utformningen av den regionala utvecklingsstrategin.
Upplevd otydlighet kring ansvar och förväntningar på deltagande har gjort att kommunernas
organisation av och deltagande i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin inte har varit
optimal. Det gör att arbetet inte når upp till de krav som ställs på samverkan utifrån de teorier som
presenterats. Genom att använda sig av modeller för partnerskap och leverantörssamverkan skulle
regioner kunna åstadkomma en bättre samverkan inom det regionala utvecklingsarbetet i allmänhet
och arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi i synnerhet.

Nyckelord:
Regional utveckling, regional utvecklingsstrategi, samverkan, partnerskap, styrning,
leverantörssamverkan, kundorientering
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Summary
This case study aims to examine how a fruitful cooperation between county councils and
municipalities can be achieved and promoted when they set out to develop a regional development
strategy. This case study also explores how theories concerning customer- and supplier cooperation
within quality management can be used to understand the relationship between county councils and
municipalities in relation to regional development. The case study concerns the creation of a new
regional development strategy for Gävleborg County. Data collection consists of qualitative
interviews with politicians and officials from municipalities in Gävleborg County with an overall
responsibility for within the municipalities. The results show that Gävleborg County has managed to
create the prerequisites needed for the municipalities to influence both the process and the regional
development strategy. Ambiguity concerning roles and responsibilities led to a less efficient
organization and participation from the municipalities’ side in shaping the regional development
strategy, with the consequence that the commitment doesn’t meet the criteria for cooperation in
the presented theories. By using the models for partnership and supplier cooperation counties could
achieve a better cooperation within regional development, including the commitment of shaping a
new regional development strategy.

Keywords:
Regional development, regional development strategy, cooperation, partnership, governance,
supplier cooperation, customer orientation
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1. Inledning
Arbete med ständiga förbättringar har funnits i privata och offentliga verksamheter sedan länge,
men kvalitetsarbete inom ett partnerskap och partnerskap som verktyg för att åstadkomma ständiga
förbättringar är ett område där kunskapsläget är begränsat. För att närma oss ämnet undersöker
denna uppsats samverkan mellan kommuner och en region i deras arbete med att ta fram en ny
regional utvecklingsstrategi. Hur kan relationen mellan region och kommun beskrivas inom den
forskning som finns för partnerskap? Vilka verktyg kan kvalitetsledningen erbjuda för att förbättra
partnerskapet och partnerskapets effekt på omgivningen?
“En region ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna
insatser för genomförandet av strategin.”
- Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 5 §1

Sedan den 1 januari 2019 har samtliga regioner, och i Gotland kommunen, det regionala
utvecklingsansvaret (Lag 2010:630). Efter drygt två decennier har det regionala utvecklingsansvaret
flyttats från staten, genom länsstyrelserna, till Sveriges regioner (Prop. 2009/10:156; Prop.
2013/14:46; Prop. 2013/14:KU37; Prop. 2016/17:KU2 & Prop. 2017/18:206). Varje län ska därmed
enskilt, eller ihop med ett eller flera andra län, upprätta en regional utvecklingsstrategi. Strategin ska
grunda sig i en analys av länets ”särskilda förutsättningar för hållbar regional tillväxt och utveckling”
(Förordning 2017:583 9§).
“Den regionala utvecklingsstrategin ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner,
regioner samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategin ska
förankras väl lokalt och regionalt. Även näringslivet och det civila samhällets
organisationer i länet ska erbjudas möjligheter till samverkan.”
- Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 10§

Det är ett lagkrav att arbetet med den regionala utvecklingsstrategin ska göras i samverkan med
kommunerna, länsstyrelsen och andra berörda myndigheter i länet. Strategin ska förankras såväl
lokalt som regionalt, dessutom ska även näringslivet och civilsamhället i länet erbjudas möjligheten
till samverkan i processen.
Hur denna samverkan och förankring ska ske specificeras inte i lag, förordning eller förarbeten till
dessa. Det finns inte heller några tidigare vetenskapliga studier som specifikt undersöker hur
regioner ska skapa samverkan mellan regionen, kommuner och andra aktörer i framtagandet av en
regional utvecklingsstrategi. Det finns vetenskapliga studier som undersöker samverkan inom det
regionala utvecklingsarbetet i allmänhet eller specifika områden inom det regionala
utvecklingsarbetet. Exempelvis har Hermelin och Wänström (2017) gjort en empirisk studie av
regionbildningen i Östergötland och om Region Östergötlands relation med kommunerna efter
regionbildningen. Relationen och den samverkan som sker mellan regionen och kommunerna
beskrivs av Hermelin och Wänström som samverkande governance, vilket tydliggör att relationen
mellan kommunerna och regionen är en kombination av styrning och samverkan.
Denna kombination känns igen från det som inom kvalitetsledningen betecknas som
leverantörssamverkan. Detta innebär att leverantörer involveras i bland annat
produktutvecklingsprocesser och får stort inflytande och ett ömsesidigt beroende och förtroende
byggs upp (Bergman & Klefsjö, 2012). På så sätt stärks även företags innovationskraft när fler aktörer
utanför det egna företaget involveras (Patrucco, m.fl., 2017). Företag som låter sina leverantörer få
insyn och påverka utvecklingsprocesser genom kunskapsutbyte har mycket att vinna (Wagner,
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2012). Fungerar inte samarbetet mellan leverantörer och kunder i en produktionskedja kan de
ekonomiska konsekvenserna bli stora. Kvalitetsledningen har utvecklat modeller för att förbättra
samarbete och utveckla kvaliteten på den gemensamma slutprodukten. Kan dessa modeller
användas för att beskriva och utveckla relationen mellan kommun och region?
Wänström (2017) tar upp kommunstorlekens betydelse för behovet och förväntningar av samverkan
med sin region. Studien undersöker vilka förväntningar som fanns bland kommunerna kopplat till
regionbildningen i förhållande till det regionala utvecklingsarbetet och tittar särskilt på
kommunernas storlek samt på vilka behov och förväntningar de hade gentemot regionen när det
gäller hanteringen av det regionala utvecklingsarbetet. I studien kommer det fram att samverkan
inom regional utveckling är komplext och att det inte alltid är en samsyn kring vad som utgör en
kommunal fråga och vad som är regionala utvecklingsfrågor.
Wänström (2021) gör även en distinktion mellan ett regionalt utvecklingsperspektiv som enligt
honom är top-down och ett kommunalt utvecklingsperspektiv som han bedömer vara bottom-up.
Vidare delar han upp regionala utvecklingsfrågor i arenor som är regionala eller kommunal och ser
skillnaden i hur engagerad kommunala företrädare är i regionala frågor som till exempel
innovationsmiljöer eller framtagandet av just en regional utvecklingsstrategi. När dessa två
perspektiv kombineras får vi fyra olika typer av regional utveckling där relationen mellan kommun
och region skiljer sig år beroende på vilken typ av regional utveckling det handlar om. I vissa
områden inom det regionala utvecklingsarbetet skulle kommunerna kunna ses som leverantör till
den regionala arenan medan rollerna inom andra områden är omvända. En regional
utvecklingsstrategi är enligt Wänström (2021) ett exempel på regional utveckling på en regional
arena vilket innebär att kommunen ska leverera vissa delar i en regional utvecklingsstrategi för att
främja regionens utveckling.
“Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och sektorsövergripande
strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och innehålla mål och
långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska bidra till
sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional,
nationell och internationell nivå. Den ska ligga till grund för strukturfondsprogrammen
inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och inom målet Europeiskt
territoriellt samarbete, och beaktas när man tar fram andra regionala strategier och
program.”
- Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 8§

Prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin ska med andra ord beaktas inom
strukturfondsprogrammen och när andra regionala strategier och program tas fram. Därmed
påverkar prioriteringarna den regionala utvecklingsstrategins finansieringsmöjligheter och är
därigenom ett viktigt styrdokument i fördelningen av regionala utvecklingsmedel inom ett län.
Vidare kan noteras att den regionala utvecklingsstrategin, förutom att det ska samverkas kring
framtagandet, även ska bidra till sektorsövergripande samverkan på olika nivåer. Samverkan är
därmed både ett mål, kopplat till framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin, men även ett
medel för att stärka den regionala utvecklingen.

1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskapsutveckling kring hur samverkan och möjligheter
till samverkan i praktiken kan uppnås och främjas vid framtagandet av en regional
utvecklingsstrategi, samt att undersöka hur kvalitetsteknikens teorier kring kund- och
leverantörsamverkan kan användas för att förstå relationen mellan region och kommun.
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1.2 Frågeställning





Hur samverkar regioner med kommuner i framtagandet av en regional utvecklingsstrategi?
Hur kan samverkan kring framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin kan utvecklas
och förbättras?
Vilka aktiviteter och vilken typ av relationer har upplevts som framgångsrika för att uppnå
samverkan?
Vilka erfarenheter från framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi kan användas i
det regionala utvecklingsarbetet?

2. Teori
Samverkan är ett centralt begrepp inom regional utveckling, särskilt i arbete inom och mellan
kommun och region. För att skapa en förståelse kring detta presenteras nedan hur denna samverkan
tidigare har beskrivits och analyserats utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv och hur fenomenet
samverkan betraktats och teoretiserats inom kvalitetstekniken. Genom att kombinera dessa
perspektiv på det arbete som genomförts mellan kommunerna och Region Gävleborg skulle
samarbete kunna utvärderas och områden för förbättringar identifieras.

2.1 Behovet av samverkan mellan kommun och region inom regional utveckling
Enligt Ansvarskommitténs slutbetänkande var ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna fördelat
över för många aktörer, sektorer och politikområden. För att komma till rätta med detta föreslog
kommittén att samla flera uppgifter inom ”ett bredare, tvärsektoriellt regionalt utvecklingsuppdrag”
(SOU 2007:10, s177). Detta skulle komplettera sektorspolitiken genom att koppla samman olika
delar och därigenom skapa bättrade förutsättningar för regional utveckling. Utvecklingsuppdraget
ska ”utifrån ett regionalt perspektiv prioritera, samordna och genomföra utvecklingsinsatser inom
ramen för en hållbar, sammanhållen strategi” (SOU, 2007:10, s. 177). Avsikten med att flytta
ansvaret för samordning av regionala utvecklingsfrågor från staten till regionala aktörer var att skapa
goda möjligheter till tvärsektoriell samverkan mellan den statliga och den kommunala nivån.
En konsekvens av hur det politiska systemet är organiserat i Sverige, med specialisering inom
politikområden, men där utförandet av politiken är decentraliserad, är att regional utveckling kräver
samverkan mellan olika politikområden (sektorer) och olika nivåer inom offentlig förvaltning. För att
åstadkomma en effektiv samverkan mellan dessa områden och nivåer har regeringen lagt ansvaret
för regional utveckling på regionala aktörer (Niklasson och Johnson, 2018). Det är en förskjutning
från hur riksdagen såg på detta under från 70-, 80- och 90-talet då det regionala perspektivet
saknades i frågor kopplade till den ekonomiska utvecklingen (Lindström, 2005). Enligt Lindström
(2005) skedde förskjutningen i synen på regional utveckling och behovet av samverkan och/eller
partnerskap inom området på grund av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen (EU).
Regionernas betydelse är en direkt konsekvens av den regionala nivåns betydelse i den europeiska
politiken. Även fokuseringen på partnerskap, något som knappt användes inom svensk lagtext innan
2000-talet, kan härledas till medlemskapet i EU (Lindström, 2005).
Att det numera är regionerna som har ansvaret för att samordna det regionala utvecklingsarbetet
och att ta fram en regional utvecklingsstrategi har även påverkat kommunernas roll i arbete. Innan
regionbildningen hade kommunerna i de län där det regionala utvecklingsuppdraget låg på
regionförbundet haft en direkt påverkan på det regionala utvecklingsarbetet. Niklasson och
Johansson (2018) lyfter att kommunernas roll ändrades när det regionala utvecklingsuppdraget
flyttades till en annan aktör. Inom regionförbunden hade kommunerna tillsammans lyckats se till det
9

regionala helhetsintresset. I och med förändringen finns en risk att kommunerna går tillbaka till att
vara företrädare för den egna kommunens intresse.
I förordningen som styr det regionala utvecklingsarbetet finns krav på att regionerna ska samverka
med bland annat kommunerna i framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin. Hanssen, G.,
Nergaard, E., Pierre, J., & Skaalholt, A. (2011) lyfter är att Regionerna har ett incitament att vara
lyhörd för synpunkter från lokala aktörer, som exempelvis kommunerna, eftersom de är direktvalda
av medborgarna i kommunerna. Det borde skapa en angelägenhet hos regionen att lyssna på input
de får från kommunerna till en ny regional utvecklingsstrategi. Niklasson och Johansson (2018)
menar dock att regionala utvecklingsfrågor generellt inte är något som engagerar medborgarna.

2.1.1 Samverkande governance och nätverksstyrning
En förklaringsmodell för relationen mellan kommun och region i det nuvarande regionala
utvecklingsarbetet och hur relationen kan utvecklas för att bidra till den regionala utvecklingen
presenteras av Hermelin och Wänström (2017). De menar att regioner har i uppdrag att koordinera
och samordna, men att de saknar verktyg för att styra andra aktörer som exempelvis kommunerna.
Därmed är regionerna beroende av aktörernas ”motivation, engagemang och kapacitet” (2017, s.62)
att bidra till den regionala utvecklingen. Svensson (2019) beskriver samma företeelse när hon slår
fast att regional utveckling utförs genom nätverk som är horisontella och bygger på förhandling,
delat ansvar, samverkan och kommunikation. Det kan ställas i motsats till exempelvis
sektorspolitiken som är vertikal och styrs utifrån byråkrati och har tydliga beslutsordningar. Svensson
anser att nätverksstyrning leder till kunskapsutveckling om varandras organisationer vilket är viktigt
för en hållbar och strategisk utveckling (Svensson, 2019).
Hermelin och Wänström (2017) definierar i sin studie av samverkan mellan Region Östergötland och
kommunerna i länet under arbetet med det regionala utvecklingsuppdraget som ”samverkande
governance”. Det är en direkt översättning av begreppet “collaborative governance” som är en term
som bland annat har beskrivits av Emerson, Nabatchi och Balogh (2012). De anser att “collaborative
governance” kan beskrivas som processer och strukturer inom offentlig förvaltning som involverar
och engagerar aktörer på olika nivåer inom olika politikområden och myndigheter, men även inom
näringslivet och civilsamhället, som tillsammans åstadkommer något som annars inte hade kunnat
uppnås (Emerson, m.fl., 2012).
Särskilt intressant i beskrivningen av “collaborative governance” är drivkrafterna ledarskap,
incitament, ömsesidigt beroende och osäkerhet, som enligt Hermelin och Wänström (2017) och
Emerson m.fl (2012) är en förutsättning för att “collaborative governance” ska kunna uppstå. Utan
dessa förutsättningar kan inte ett så kallat “governance regime” uppstå. Prestationen i en
“governance regime” är den samverkan som åstadkoms.
I det fjärde fältet i Figur 1 sker anpassningar som möjliggör förbättringar av det samverkande
governance regimen. “Goda erfarenheter från samverkansprojekt (dvs. moment 3 och 4) utgör
resurser för att stärka drivkrafter, engagemang, motivation och kapacitet för framtida insatser som
organiseras genom samverkande governance” (Hermelin & Wänström, 2017, s.63). Samverkande
governance är ett sätt att förklara den samverkan som sker mellan bland annat kommuner och
regioner i det regionala utvecklingsarbetet och kan användas för att bidra till att utveckla den
samverkan som finns. Den samverkande governance-regimen kan därmed, förutom som en modell
som förklarar hur samverkan inom regional utveckling ser ut, även ses som modell för att driva
förbättringar inom en sådan regim.
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Figur 1, Modell för samverkande governance. (Hermelin & Wänström, 2017, s.62)

2.1.2 Arenor och agendor
Enligt Wänström (2021a) innebär lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) att regioner är
ansvarig för att utarbeta och fastställa strategin och för samordningen av insatserna. Det innebär att
regionerna är beroende av att andra aktörer levererar bidrag till den regionala utvecklingen. På så
viss kan kommunernas insatser för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ses som
leveranser till det regionala utvecklingsuppdraget som regionerna samordnar.
Wänström (2021b; 2021c) menar dock att det finns skillnader mellan regional och kommunal
utveckling och att det kan finnas konfliktlinjer mellan dessa. Kommunal utveckling utgår stringent
från utveckling inom kommunens geografiska gränser, regional utveckling ser till utveckling utifrån
hela länets geografi. I en föreläsning som Wänström gav på en workshop inom ramen för Reglab1
den 19 januari 2021 gör han skillnad mellan ett aggregerat kommunalt utvecklingsperspektiv och ett
regionalt utvecklingsperspektiv. Utifrån dessa dimensioner har Wänström (2021a) delat upp regional
utveckling i två olika dikotomier som ses i Tabell 1.

1

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling.
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Kommunala mötesarenor

Regionala mötesarenor
(Strategiska råd)

Kommunal utveckling med en
kommunal agenda

1. Kommunal utveckling på en
kommunal arena

2. Kommunal utveckling på en
regional arena

Regional utveckling med en
regional agenda

4. Regional utveckling på en
kommunal arena

3. Regional utveckling på en
regional arena

Tabell 1. Utvecklingsagendor och arenor för de kommunala företrädarnas engagemang i det regionala
utvecklingsarbetet. (Wänström, 2021a, s. 14)

Enligt Wänström (2021c) är framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin ett exempel på
projekt som ligger i det tredje fältet i Tabell 1, regional utveckling på en regional agenda. Här
förväntas de kommunala företrädare som deltar lämna det aggregerade kommunala
utvecklingsperspektivet och istället tänka utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv. I rapporten slår
Wänström fast att kommunala företrädare har svårare att engagera sig i frågor i just den tredje
rutan eftersom de har svårare att relatera till dem utifrån sina verksamheter (Wänström, 2021).
Genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin kommer dock att påverka den egna
kommunen och få genomslag i verksamheten. Detta placerar Wänström i det fjärde fältet (se tabell
1.), regional utveckling på en kommunal agenda. Utifrån teorin om samverkande governance finns
de bästa förutsättningar för samverkan i den andra och fjärde rutan. Där finns ett ömsesidigt
beroende som inte finns i samma utsträckning i de andra rutor där kommunen eller regionen i större
utsträckning kan agera själva. Slutligen menar Wänström (2021a) att det som sker i det första fältet i
tabell 1, kommunal utveckling på en kommunal agenda, ligger utanför det regionala
utvecklingsuppdraget. Här finns sådant som kommunerna äger utifrån det kommunala självstyret.
Samtidigt är mycket av det som sker inom det första fältet sådant som skapar förutsättningar för
regional utveckling och därför finns med i vissa av de regionala utvecklingsstrategierna.

2.2 Leverantörssamverkan inom näringslivet
För att förklara samarbete och samverkan med leverantörer inom en framställningsprocess
använder kvalitetsledningen ett kund- och leverantörsperspektiv. Det är inte ovanligt att en stor del
av ett företags kostnader utgörs av inköpta produkter. Inom fordonsindustrin utgör exempelvis de
inköpta produkterna mellan 65–70% av ett företags totala kostnader och den trenden har varit
ökande under åren, inom den svenska industrin är andelen omkring 50 % (Bergman & Klefsjö, 2012).
Detta medför att underleverantörer har stort inflytande över företagens verksamhet och att deras
till stor del är avhängig på andra företags leveranser. Därför anser Bergman och Klefsjö att den äldre
synen på leverantörer där inköp gjordes efter bästa pris och där leverantörerna hölls på distans inte
längre fungerar när ett företag vill åstadkomma hög kundtillfredsställelse och lönsamhet. Det finns
flera studier som indikerar ett samband mellan lönsamhet och leverantörsamverkan (May, m.fl.,
2015; Wagner, 2012; Dale, 1994). Författarna anser att ett arbetssätt måste utvecklas så att en
vinna-vinna situation kan uppnås (Bergman & Klefsjö, 2012). Författarna lyfter fram några punkter
hämtade från en studie av Cali (1993) där utmärkande drag sökts i inköpsrutiner hos olika företag.
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Några av de punkter som skulle kunna tas med från en privat till en offentlig kontext är:






Ömsesidigt förtroende är väsentligt för att förstärka etablerade kontakter
Investeringar i utbildning och tekniskt stöd för leverantörer är en nyckel till framgång
Fokusera på ständiga förbättringar
Involvera leverantörer i produktutvecklingsprocessen
Dela information, risker och framgångar med leverantörerna för att etablera långsiktiga
ömsesidiga relationer

(Bergman & Klefsjö, 2012, s. 303)

2.2.1 Kundinvolvering i produkt- och tjänsteutveckling
Karlsson, M., Garvare, R., Zingmark, K., & Nordström, B. (2016) presenterar en modell för hur
kundorientering upplevs inom den offentligt finansierade svenska välfärden, Figur 2. De har
identifierat tre huvudteman med tre underliggande teman (Figur 3) som de anser är utmärkande för
hur utvecklad graden av kundorienteringen är.

Figur 2. The development of customer orientation (Karlsson, m.fl. 2016, s. 12).

Figur 3. The spiral from understanding to wanting and acting (Karlsson, m.fl. 2016, s. 8)

Tabell 2 visar Karlssons modell med kortfattade definitioner om respektive nivås innebörd. Dessa
kommer att förklaras ytterligare utifrån Karlsson, m.fl.’s artikel. I nivån “Meeting the customer’s
needs”, anser Karlsson m.fl. (2016) att det första steget i kundorienteringen, “understanding”
innebär att det finns en förståelse för syftet med den egna organisationen. Med detta menar
författarna att det behöver finnas en etablerad förståelse inom organisationen och att den i vissa fall
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måste diskuteras under lång tid inom en organisation för att skapa en god grund för nästa steg,
“wanting”. I detta steg vill ledarna inom organisationen att alla ska arbeta för att bättre tillfredsställa
kundernas behov och leverera en utmärkt vara eller tjänst. I nästa steg “acting” används
undersökningar för att förstå kundbehov och kundtillfredsställelsen.
Inom nästa nivå “Being the customer’s specialist” beskrivs hur en organisation utvecklats vidare till
att inte behöva inhämta kundönskemål utan i stället tillhandahålla en tjänst eller vara som redan
förekommer kundens outtalade behov och tillgodose dessa. I det tre underliggande stegen inom
denna nivå anser författarna att organisationen i det första steget, “understanding” måste
förståelsen för vad kunden i slutändan vill åstadkomma finnas. I nästa steg “wanting” visas en vilja
att ta reda på och undersöka vad kundbehoven. Sista steget “acting” innefattar enligt författarna att
konkretisera och fånga in kundbehoven. Detta beskrivs av Karlsson som problematiskt eftersom det
har visat sig svårt att skapa engagemang och deltagande bland de tilltänkta kunderna i olika
fokusgrupper och projekt i syftet att stärka kundfokuseringen.
Nästa nivå, “Developing in collaboration with the customer” beskriver övergripande hur utveckling
inom stödfunktioner måste baseras på kundbehoven och att kunderna ofta påverkar själva
leveransen av tjänst eller vara. Därför kan inte förbättringar åstadkommas utan en stor inblandning
från kunden, vilket kännetecknar det första steget – att förståelsen för detta finns inom
organisationen. Nästa steg “wanting” utmärks enligt Karlsson m.fl. av att viljan finns för att skapa ett
större kundengagemang och i nästa steg inom nivån “acting” skapas ett förbättringsarbete
tillsammans med kunden.

Tabell 2. The overarching theme, themes and sub-themes. (Karlsson, m.fl., 2016, s. 8)

2.2.2 Samverkan och partnerskap
En annan modell för samverkan och partnerskap presenteras av Glasbergen (2011) i enlighet med
Figur 4. Modellen kombinerar tre dominerande perspektiv på samarbete, det första fokuserar på
samarbete, det andra perspektivet fokuserar på effekterna av samarbetet och det tredje
perspektivet fokuserar på hur samarbeten påverkar och utvecklar beslutsfattandet och demokratiska
processer. Tillsammans kan dessa tre perspektiv bättre förklara hur samarbeten uppstår, vilken
betydelse de får och vad de resultera i (Glasbergen, 2011).
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Figur 4. The ladder of Partnership Activity. (Glasbergen, 2011, s. 4)

I den första nivån i Glasbergens modell ”Building trust” undersöks attityderna till att inleda en
”partnership process” och om grunderna för ett ömsesidigt förtroende finns eller om det kan skapas.
Enligt Glasbergen är förtroende en förutsättning för att ett samarbete ska komma till stånd.
Förtroende är inte något som skapas och sedan alltid finns där, utan något som måste styras,
upprätthållas och stödjas av positiva erfarenheter genom hela samarbetsprocessen. Utan
förtroendeför varandra i samarbetet är det svårt att hitta vinna-vinna lösningar där värde tillförs alla
parter (Glasbergen, 2011). Även Hanssen m.fl. (2011) nämner just vikten av att bygga förtroende när
de konstaterar att en anledning till regionalisering av utvecklingspolitik är att det möjliggör
skapandet av nätverk och att det därigenom kan byggas förtroende för varandra även om det i sig
inte är tillräckligt för att åstadkomma regional utveckling.
Nästa steg, ”Creating collaborative advantage” innebär att de som samarbetar inom ett partnerskap
gör detta för att vinna eller uppnå något som de inte skulle kunna klara på egen hand, men som
ligger i organisationens intresse. Enligt Glasbergen är det en utmaning för myndigheter att samverka
med privata aktörer eftersom det kräver målmedvetenhet och att samarbetet inkorporeras i
strategin för myndighetens verksamhet, vilket är svårt och ofta resulterar i ad hoc samarbeten som
på sin höjd är löst förknippade med den egentliga verksamheten. Vidare anser Glasbergen att endast
vinning för den egna organisationen inte är tillräckligt för ett långsiktigt samarbete, det måste även
finnas en uppfattning om att samarbetet är rättvist: Att kostnader, risker och fördelar fördelas bland
parterna på ett sätt som upplevs rättvist. Upplevelsen kan variera mellan parterna men med känslan
av att “det inte gått rätt till” eller att det inte är ”schysst” eroderar tilliten och förtroendet mellan
parterna – och liksom förtroendet måste upprätthållas måste även fördelarna med samarbetet för
alla parter säkerställas och bevakas genom hela samarbetet.
Fram till nu har samarbetet enligt Glasbergen vilat på en social konstruktion med gemensamma
problemdefinitioner och regler. I den tredje nivån, ”Constituting a rule system”, kommer en
formalisering av samarbetet till stånd. Det kan handla om hur utbyten, leveranser och handel ska
skötas, hur besluts fattas, övervakning, konsekvenssystem och sanktioner. Enligt Glasbergen finns
ett samband mellan nivån av förtroende och komplexiteten i dessa skriftliga överenskommelser,
högt förtroende mellan parterna ger enklare avtal, ett lägre förtroende resulterar i mer avancerade
avtal. Oavsett detta menar Glasbergen (2011) att dessa avtal, eller formella regler, mellan parterna
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fyller en viktig funktion, att signalera att parterna ingått ett samarbete och är lojala. De formella
reglerna lägger grunden för koordination och på så vis undviks missförstånd. Glasbergen menar att
det finns ett demokratiskt underskott i fenomen som samarbeten och partnerskap som det inte går
att bortse från. Det tenderar att erodera de demokratiska processerna eftersom politiskt valda
församlingars inflytande minskar till förmån för privata aktörer och intresseorganisationer (2011).
I den fjärde nivån, “Changing a Market” ändrar vissa av partnerskapen karaktär. Fokus kan skifta till
att försöka påverka externa aktörer utanför partnerskapet. De partnerskap som gör detta kan uppnå
ett stadium av erkännande och legitimitet av omvärlden menar Glasbergen. Därmed får dessa
partnerskap stor påverkan på andra aktörer och delar av en marknad eller intressesfär.
Den femte nivån i Figur 4, “Changing the political Order” handlar inte endast om det som sker inom
partnerskapet utan även vilken effekt partnerskapet har haft på den politiska ordningen i vårt
samhällssystem och därigenom möjligheten till politisk styrning. Möjligheten till politisk styrning
skapas genom ett nytt, mer kollektivt, ansvarstagande hos de aktörer som ingår i partnerskapet.

2.2.3 Samverkanstrappan och samverkansspiralen
Utveckling av samarbete och samverkan kan enligt en rapport från Statskontoret liknas vid en
trappa, samverkanstrappan (Statskontoret, 2001). Trappans olika steg förekommer i en av Statens
offentliga utredningar från 1998, där samma steg ingår men illustreras som en spiral, en
samverkansspiral (SOU 1998:89, s. 88). Modellerna förekommer senare i olika vetenskapliga arbeten
(Eriksson, 2006) men det går inte att hitta studier av modellernas giltighet. Rånlund m.fl. anser att
samverkanspiralen eller samverkanstrappan inte på något sätt är en uttömmande beskrivning av
samverkan eller de utmaningar som finns, men att den kan utgöra en grund för analysen (Rånlund
m.fl., 2020).

Figur 5. Samverkanstrappan. (Statskontoret, 2001, s. 76)

Glasbergens modell (2010) har gemensamma beröringspunkter med de andra två
samverkansmodellerna, men i “The ladder of partnership activity” är även samverkanshandlingarnas
aktiviteter i fokus, och hur de kan utvärderas och följas upp. Precis som i Glasbergens modell är
förtroendet mellan parterna avgörande även i samverkanspiralen. Författarna till utredningen menar
att förtroendet skapas genom en diskussion där varje part redovisar sina synpunkter och bidrar till
ett pågående utvecklingssamtal. Vidare lyfter författarna att detta är svårt i den politiska kulturen i
Sverige ”…inte minst på kommunal nivå, där tonvikten legat på pragmatism och starka
sektorsintressen.” (SOU 1998:89, s. 88). Författarna menar i likhet med Glasbergen att det måste
råda samförstånd inom och mellan organisationerna innan formella kontrakt kan upprättas, men de
underliggande mekanismerna för samverkan är förtroende mellan parterna (SOU 1998:89).
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Figur 6. Samverkansspiralen. (SOU 1998:89, s. 88)

Samverkansspiralens första steg, samtal, skapar en förståelse för de olika perspektiven och
drivkrafterna bakom parternas engagemang. För att lyckas med detta behövs arenor där samtalen
kan föras. Parternas förmåga att delta i samtalet är avgörande, detta har visats sig problematiskt
inom den kommunala förvaltningen eftersom denna av sin natur är ärendestyrd och inriktad på
produktion av tjänster som utbildning och vård. Författarna menar att kompetensen för dessa
uppdrag skiljer sig från den kompetens som fordras inom utvecklingsarbetet. Detta grundar sig enligt
förförfattarna i den tradition vi har haft i Sverige där arbete med framtidsfrågor generellt varit en
fråga för politiska partier (SOU 1998:89).
Samsyn är nästa steg i spiralen, här är målet inte att komma fram till vad som skall göras utan vad
som skulle kunna göras, olika parter har troligtvis gjort olika analyser av samtalen. För att få ett bra
underlag att gå vidare med är det viktigt att olika alternativ diskuteras utifrån sina förutsättningar
och att inte processen blockeras av detaljer som är svåra att enas om (SOU 1998:89, s.102).
Författarna till utredningen (SOU 1998:89) anser att det är avgörande med respekt för varandras
olika uppfattningar och att det finns en vilja att lyssna till varandra, öppenhet ska vara utmärkande
för detta steg. För att nå samförstånd måste förtroendefulla relationer råda och ett gott arbete i de
föregående stegen i spiralen anser de minskar risken för misstro. De menar även att den kommunala
organisationen utformning har betydelse för arbetet och att den skiljer sig åt mellan kommunerna
runt om i Sverige. För att nå ett brett samförstånd inom en kommun behövs ett varumärke eller en
slogan som sammanfattar vision och strategi, enligt författarna till rapporten. De menar att det kan
fungera som en riktningsvisare och samordningsverktyg. Författarna anser att samverkan innebär att
alla berörda intressenter agerar i enlighet med den strategi som fastställts. Samordning innebär att
de inblandade aktörerna har ett instrument som ger ett konsekvent agerande i förhållande till
strategin (SOU 1998:89).
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3. Metod
I följande avsnitt beskrivs hur undersökningen som ligger till grund för denna uppsats är utformad.
Nedan redovisas de metodval som gjorts för intervjuerna och analysen av det insamlade materialet,
redogörelser för författarnas förförståelse och aspekter på studiens validitet och reliabilitet.

3.1 Forskningsstrategi
Arbetet har sin utgångspunkt i ett uppdrag från Region Gävleborg som ville utvärdera sitt arbete
med att ta fram en ny Regional utvecklingsstrategi. Creswell och Creswell (2018) skriver att
fallstudier är en kvalitativ metod som ofta används för att genomföra just utvärderingar. Även Yin
(2012) betonar att fallstudier är ett lämpligt sätt för att genomföra utvärderingar. Yin nämner bland
annat att just fallstudier har använts flitigt inom offentlig förvaltning i de Förenta staterna för att
genomföra utvärderingar. Syftet med en utvärdering, enligt Yin (2012) och Creswell m.fl. (2018), är
att bedöma vad en aktivitet som exempelvis ett program, arbetssätt, projekt eller policy, har
åstadkommit. Yin (2012) delar upp utvärderingar i två varianter beroende på om de genomförs
medan ett arbete pågår och syftet är att göra förbättringar i det pågående arbetet, eller om det
handlar om en mer slutgiltig bedömning när arbetet är avslutat. Vi kommer att undersöka en
aktivitet som redan är avslutad och därmed handlar det om att analysera och göra en slutgiltig
bedömning av aktiviteten. Vi har ursprungligen haft en deduktiv ansats i uppsatsen, det vill säga
först har teori och tidigare forskning studerats, därefter har data samlats in för att försöka förklara
och besvara uppsatsens frågeställningar (Bryman, 2018). Eftersom tidigare forskning exakt i den här
kontexten inte har gått att finna, har studien övergått till ett abduktivt perspektiv. Det är de
intervjuades uppfattningar som format det teoretiska urvalet (Bryman, 2018). Teorin används för att
försöka förstå deras berättelser och tolka vilka teorier som skulle kunna var tillämpliga. För att
närma oss svaren på forskningsfrågorna har en kvalitativ inriktning på arbetet valts. I enhetlighet
med Region Gävleborgs önskemål har undersökningen genomförts genom intervjuer med
nyckelpersoner. Detta är ett praktiskt hänsynstagande som är en av de faktorer som påverkar
forskningens utformning och resultat (Bryman, 2018). Eftersom Covid-19 pandemin pågår under
författandet av denna uppsats har detta även medfört praktiska anpassningar för hur intervjuerna
har kunnat genomföras och vi har använt oss av digitala träffar i stället för att mötas fysiskt. Andra
faktorer som enligt Bryman påverkar forskningen är teori, kunskapsteori, värderingar och ontologi.
Bryman menar att det omöjligt att bedriva samhällsvetenskaplig forskning utan att forskarens egna
värderingar påverkar studien, eftersom forskarens förståelse av de egna värderingarna och hur de
påverkar forskningen kan vara bristfällig. Värderingarna kan undermedvetet påverka själva valet av
forskningsområde och finns med författarna genom hela arbetet med studien (Bryman, 2018).
Ontologi rör frågor om hur personer, företeelser eller objekt ska förstås, objektivism och
konstruktionism är två begrepp som utgör varandras motparter inom området enligt Bryman (2018).
Det rör alltså frågor om huruvida verkligheten är konstruerad av uppfattningar eller om den redan
finns där och istället formar uppfattningarna. Inom kunskapsteori innebär positivismen att
naturvetenskapliga metoder används för att skapa kunskap, tolkningsperspektiv utgör den inriktning
som bygger på förståelse och tolkningar (Bryman, 2018). Området som denna uppsats ska avhandla
är delvis outforskat och det är många olika aktörer är inblandade. Det finns olika intressen och en
ojämn fördelning av makt och inflytande. Det finns konflikter mellan aktörer och motstridiga
intressen, inte minst partipolitiska aspekter att ta hänsyn till. Detta gör att ett tolkande synsätt är att
föredra framför att försöka skapa en naturvetenskaplig modell för hur dessa olika delar samverkar
(Bryman, 2018). En kvalitativ metod är att föredra framför en kvantitativ, kunskaperna om
framtagandet av en regional utvecklingsstrategi är inte tillräckliga för en kvantitativ studie.
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3.2 Fallstudier
Yin definierar fallstudier som en empirisk undersökning av ett samtida fenomen inom sin verkliga
kontext, framförallt om gränsdragningen mellan fenomen och kontext inte är uppenbar (Yin, 2012).
Det empiriska fenomenet vi undersöker är samverkan mellan kommun och region i framtagandet av
en ny regional utvecklingsstrategi. I överensstämmelse med Yins definition är gränsdragningen
mellan fenomenet och kontexten inte uppenbar i denna fallstudie. Samverkan kring framtagandet av
en ny regional utvecklingsstrategi är i detta fenomenet och den pågående samverkan som finns
mellan kommun och region inom det regionala utvecklingsarbete är kontexten.
Enligt Yin finns fyra typer av fallstudier, figur 7 (2012). Den typ som närmast beskriver den fallstudie
vi kommer att genomföra är ett fall (case) med flera integrerade analysenheter (embedded units of
analysis). Detta eftersom samverkan med varje enskild kommun bör ses som en egen analysenhet
och att varje representant vi intervjuar från en kommun endast representerar sin organisation och
inte samtliga kommuner. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är hela intervjuer lämpligt som
analysenhet eftersom de är tillräckligt omfattande för att anses vara en helhet och tillräckligt
avgränsade för att kunna analyseras.

Figur 7: Olika typer av fallstudier. (Yin, 2012, s.8).

En del i en utvärdering enligt Yin (2012) är att man skapar en logisk modell som kopplar aktiviteter
till utfall. Ett sådan logisk modell kan med fördel göras tillsammans med den som var ansvarig för
genomförandet av aktiviteten. I vår utvärdering har vi tillsammans med projektledaren på Regionen
skapat en tidslinje (Bilaga A) som visar vilka aktiviteter som har genomförts för att åstadkomma det
önskade resultatet (samverkan kring framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi med bland
annat kommunerna). Även intervjuguiden (Bilaga B) fokuserar på de olika delarna i en typisk logisk
modell (Yin 2012) eftersom vi i tur och ordning behandlar aktiviteter, resultat och effekter.
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Gummesson (2007) lyfter bland annat att en vanligt förekommande kritik är att fallstudier endast
skulle vara undersökande och endast lämpar sig till att vara en inledning till en mer seriös
undersökning eftersom den inte är tillräckligt robust och endast ger ett journalistiskt eller
anekdotiskt bevis med resultat som inte går att generalisera. Yin (2012) anser att dessa problem kan
lösas genom en robust forskningsdesign som grundar sig i det teoretiska ramverket. Fallstudiers
trovärdighet kritiseras i på grund av risken för partiskhet från den som genomför undersökningen
och för att de inte kan generaliseras och appliceras på liknande fall. Enligt Yin går det dock att
generalisera forskningsresultat men inte genom statistiska generaliseringar utan genom analytiska
generaliseringar (Yin, 2012).

3.3 Kvalitativa intervjuer: Intervjumetodik
Enligt Bryman (2018) finns det förenklat tre typer av intervjuer; ostrukturerade, semistrukturerade
och strukturerade intervjuer. Graden av struktur beror på forskarnas syfte och de andra faktorer
som påverkar forskningen (se ovan). Den strukturerade intervjun utgör här den kvantitativa
inriktningen, målet med intervjuerna är att samla in data att bearbeta och sedan skapa
generaliserbara resultat. Detta gör att forskarna styr intervjupersonen genom frågor som är
avgränsade (Bryman, 2018). Den ostrukturerade intervjun tillåter intervjupersonerna att tala mer
fritt och forskarna vill att personens uppfattningar ska fångas under samtalet. Målet är inte att
kvantifiera och generalisera utan att beskriva och utforska. Den ostrukturerade intervjun ger den
som intervjuas mycket stort inflytande över vad som skall förmedlas under intervjun (Bryman, 2018).
Den semistrukturerade intervjun bygger på ett antal bestämda teman men ger den som intervjuas
möjlighet att själv utforma svaren. Forskarna kan använda en intervjuguide men det finns även
möjlighet att ställa frågor utanför denna om de anknyter till något som den intervjuade sagt
(Bryman, 2018). Genom att använda de tankar som Whitney (2010) ger uttryck för i sin bok
Appreciative Leadership har frågorna i guiden utformats för att öppna upp nya tankar hos de som
intervjuas. Genom att ställa öppna positiva frågor som: “Vad har varit det bästa?” kommer enligt
Whitney fokus i intervjun skifta från det många människor kanske tänker på först, det dåliga, till det
som fungerat bra och den intervjuade gärna vill se mer av. Enligt Whitney är det bättre att börja
förbättra det som fungerar bra än det som inte fungerar bra. På så vis kommer mer positiv
förändringskraft att skapas och det blir lättare och lättare att arbeta med förändringar och
förbättringar (Whitney, 2010). Det finns kritik mot att fokusera på positiva erfarenheter, att negativa
problem på så vis kommer i skymundan. Hung m.fl. menar dock att en positiv utgångspunkt i
intervjuerna inte innebär att problem ignoreras (Hung, m.fl. 2018).
Under intervjuerna som genomförts i arbetet med denna uppsats har en semistrukturerad intervju
valts eftersom den passar bra in i forskningsdesignens utforskande inriktning. En intervjuguide har
utformats (bilaga B) och innan intervjuerna påbörjades genomfördes en provintervju med en person
som har haft insikt i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Syftet med detta var att få en
utomståendes uppfattning om intervjufrågornas utformning samt att prova den tekniska lösningen
för att genomföra intervjuerna. Efter provintervjun gjordes några mindre justeringar i
intervjuguiden. Bland annat ändrades ordningen i vilket vi ställde frågorna för att få ett mer naturligt
flöde i samtalet.
Eftersom det som sägs i den kvalitativa intervjun är avgörande för forskningen blir transkriberingen
av intervjun viktig. Här tar Bryman (2018) upp problematiken med att felaktigheter kan uppstå i och
med detta arbete på grund av mänskliga misstag och tekniska problem. Det finns även en inbyggd
problematik i att överföra det talade ordet till det skrivna. Här måste enligt Byrman (2018) en
redigering göras av olika skäl, det blir osammanhängande och att det talade språket kan ibland vara
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fyllt av verbala tics och upprepningar. Det är viktigt att transkriberingen inte förändrar innebörden
(Bryman, 2018). För att undvika att feltolkningar och slarvfel uppstår har vi valt att utföra
transkriberingen av intervjuerna tillsammans. Detta har inte eliminerat risken för att missförstånd
och feltolkningar har kunnat uppstå men att göra det tillsammans har säkerställt att det insamlade
materialet behandlats konsekvent och att minskat risken att intervjupersonernas uppfattningar
förloras.
Förutsättningarna att genomföra fysiska intervjuer under pandemin är små och vi undrar då vilken
påverkan ett digitalt genomförande har haft på intervjuernas innehåll? Ämnet förefaller vara
outforskat. Sökningar kring kvalitativa digitala intervjumetoder artikeldatabaser ger inte några
användbara utfall. Telefonintervjuer som metod har används under en längre tid inom kvalitativ
forskning och fler artiklar finns om detta (bland andra Lechuga, 2011, Novik, 2008). Novik (2008)
hävdar att i telefonintervjun saknas den verbala och kontextuella överföringen i samtalet och att
överföringen störs. Men att det finns andra parametrar som skulle kunna innebära fördelar så som
att den intervjuade kan känna sig mer avslappnad (Novik, 2008). Lechuga (2011) hävdar att dessa
överföringar kan tillföra ytterligare dimensioner till det uttalade ordet men att verbala och
kontextuella innebörder är svårtolkade och kan misstolkas av forskaren. Om uppsatsen inte har ett
uttalat syfte att studera dessa överföringar utan fokuserar på verbala transkriptioner så är det
sannolikt att avsaknaden av verbala och kontextuella överföringar inte påverkar undersökningen
(Lechuga, 2011).

3.4 Författarnas förförståelse
Eftersom en av skribenterna delvis har arbetat med uppsatsen inom ramen för sin arbetstid och att
skribenten har varit involverad i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi under
perioden 2018–2021 har vi försökt att bygga en forskningsdesign som är tillräckligt robust för att
inte låta det påverka undersökningens validitet, reliabilitet eller trovärdighet, pålitlighet och
överförbarhet. Bland annat Gummesson (2005) lyfter att subjektiviteten i sig inte gör den som
undersöker ett fenomen partisk. Att detta skulle vara fallet är enbart ett subjektivt antagande. Det
viktigaste vid genomförandet av kvalitativ forskning av ett fenomen är att forskaren är medveten om
att forskaren påverkar undersökningen (Gummesson, 2005)
Under skrivandet av denna uppsats har medvetenheten om att en av författarna är involverade i det
fenomen som undersökningen vill närma sig, regional utvecklingsstrategi, funnits. Författaren ifråga
har inte tidigare haft direktkontakt med intervjupersonerna, men kan upplevas som en representant
för Region Gävleborg vilket kan påverka svaren från intervjuobjekten. För att förebygga detta och
även risken att följdfrågorna under intervjun påverkas av skribentens bakgrund genomförs samtliga
intervjuer av den andra skribenten som inte har varit involverad i framtagandet av den regionala
utvecklingsstrategin eller arbetat med regional utveckling i allmänhet. Den andra författaren har
varit med under intervjutillfällena och medlyssnat. Författarens förförståelse kring fenomenet som
studeras kan samtidigt vara en fördel när svaren från intervjuobjekten ska tolkas och analyseras.

3.5 Avgränsningar och urval
Många aktörer som verkar i det regionala utvecklingsarbetet har varit involverade i aktiviteter
kopplade till framtagning av en ny regional utvecklingsstrategi. Förutom samtliga 10 kommuner i
länet har representanter från politiska partier, näringslivet, myndigheter, civilsamhället och andra
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regioner varit delaktigt i processen. I denna undersökning kommer enbart samverkan mellan Region
Gävleborg och Gävleborgs läns kommuner att undersökas.
Både politiker- och tjänstemannaorganisationen i kommunerna har varit delaktiga i
framtagningsprocessen. En försvårande faktor är att kommunernas representanter i processen har
representerat olika förvaltningar/nämnder. Denna uppsats ska undersöka samverkan på en
strategisk och övergripande nivå. Därav kommer intervjupersonerna vara de högsta
tjänstepersonerna och politiska ledarna. I och med deras positioner ansvarar de för helheten i sina
respektive kommuner och har ett ansvar för alla de delar som ingår i den regionala
utvecklingsstrategin. Det gör att populationen för denna undersökning är maximalt 20 personer. Den
faktiska populationen är dock mindre eftersom ett antal personer i populationen inte har varit i sin
nuvarande roll under hela perioden undersökningen avser.
För att få ett adekvat underlag för vår undersökning valdes att intervjua totalt sex personer ur
populationen fördelade på sex kommuner. För att ha en jämn fördelning mellan den politiska- och
tjänstemannaorganisationen i kommunerna har vi intervjuat tre kommundirektörer och tre
kommunalrådsordförande. Utöver en jämn fördelning mellan politiker och tjänstepersoner har vi
även fått till en jämn fördelning mellan länets olika geografiska delar i länet och kommuner med stor
och liten befolkning.

3.6 Etiska aspekter och lagar
I Sverige finns sedan 2004 en lag som reglerar etikprövning av forskning som berör människor (SFS
2003:460). Enligt denna lag ska forskning som utförs på människor genomgå en etikprövning vid
lärosätet. Detta gäller då forskningen uppenbart medför en risk att skada en person fysiskt eller
psykiskt. Under skrivandet av denna uppsats har författarna fortlöpande fört en dialog med varandra
och handledaren vid institutionen, för att inte forskningen ska medföra skada för de intervjuade
respondenterna. Den samlade bedömning är att denna uppsats inte uppenbart kan anses medföra
risk för fysisk eller psykisk skada för de intervjuade, därmed har inte tillstånd för forskningen
inhämtats från lärosätet. Även om studien inte behöver tillstånd för att bedrivas, måste författarna
beakta de etiska krav som finns och själva reflektera över etiska aspekter i samband med
forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Creswell & Creswell (2018) anser att tillstånd skall inhämtas
från objektet som ska studeras (2018). Denna studie har godkänts av utvecklingsdirektören i Region
Gävleborg. Vidare anser Creswell & Creswell (2018) att de som ska intervjuas skall få information om
studiens syfte och hur intervjun kommer att genomföras, hur det insamlade materialet kommer att
behandlas och hur materialet kommer att anonymiseras. Bryman (2018) betonar vikten av
informationskravet, forskaren skall delge de intervjuade syftet med undersökningen, vilket innebär
att de ska få veta att deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt att dra sig ur om de ändrar sig.
Samtyckeskravet innebär enligt Bryman (2018) att deltagaren i intervjun har rätt att själv bestämma
över sin medverkan.
Inför intervjun har intervjuguiden skickats ut, där har även informationen kring de etiska aspekterna
som tagits upp tidigare i detta kapitel funnits. I början av intervjun har informationen även
förmedlats muntligt för att säkerställa att de intervjuade har förstått förutsättningarna för
deltagande. Alla det intervjuade har tillfrågats uttryckligen om de samtycker till att delta i intervjun
under dessa förutsättningar, de har även informerats om att de står dem fritt att när som helst
återta sin medverkan i studien och att då raderas intervjun från undersökningen.
Enligt Vetenskapsrådet utgör inspelat material med ljud och bild från personer en personuppgift
(Vetenskapsrådet, 2017). Detta medför att två lagar som berör behandling av personuppgifter måste
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tas i beaktande rörande denna uppsats. Personuppgiftslagen reglerar hur personuppgifter ska
behandlas i Sverige och eftersom intervjuerna genomförs elektroniskt via våra datorer och spelas in
och lagras i Microsofts molntjänster via programmet Teams måste även Dataskyddsdirektivet tas i
beaktande. Mittuniversitetet har utformat en instruktion för behandling av personuppgifter i sex
steg som vi följt i arbetet med denna uppsats. Alla de intervjuade har muntligen samtyckt till att
delta och till att intervjun spelas in, de har alla informerats om att inspelningarna inte kommer att
delges utomstående samt att inspelningarna kommer att raderas efter att uppsatsen godkänts.
Inspelningarna lagras på Mittuniversitets servrar genom att författarnas studentkonton har använts i
Microsoft Teams.

3.7 Analysmetoder
I vår undersökning kommer vi att använda oss av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys
kan enligt Drisko och Maschi (2015) ställas i motsats till andra former av innehållsanalys som inte
syftar till att hitta mönster eller strukturer i data. I kvalitativ innehållsanalys är avsikten inte enbart
att förstå det manifesta, utan även det latenta. Granheim och Lundman (2004) beskriver manifest
innehållsanalys som en analys av vad en text säger, det uppenbara. Det latenta i en text handlar om
att tolka den underliggande betydelsen i en text i relation till sin kontext. I vår undersökning kommer
vi främst att använda oss av latent innehållsanalys men det finns även delar av manifest
innehållsanalys i svar som framkommer kring en specifik fråga i vår intervjuguide.
Eftersom empiriskt material vid kvalitativa undersökningar är väldigt omfattande och innehållsrikt
går det inte att använda allt material som har samlats in (Creswell & Creswell, 2018). Det insamlade
empiriska materialet behöver bearbetas och sållas. Undersökningens fokus måste läggas på vissa
delar, andra delar ur det empiriska materialet tas inte med i undersökningen. Drisko och Maschi
(2015) nämner reducering av den data som ska analyseras som en del av kvalitativ innehållsanalys.
Detta kan exempelvis göras genom att använda sig av beskrivande kategorier eller teman.
I denna undersökning kommer även ett analysarbete pågå under datainsamlingen. Exempelvis
kommer anteckningar från tidigare intervjuer påverka hur senare intervjuer genomförs. Det är vad
Creswell & Creswell (2018) kallar simultaneous procedures, och är ett vanligt förekommande inslag i
just kvalitativa undersökningar.
Figur 8 visar Creswell och Creswells (2018) modell för dataanalys i kvalitativ forskning. Analysen av
materialet från intervjuerna kommer att följa de steg som beskrivs i figuren.
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Figur 8. Dataanalys i kvalitativa undersökningar. (Fritt från Creswell och Creswell, 2018, s.194)

Rådata omfattar sex intervjuer med kommunala företrädare samt en tidslinje som beskriver hur
framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin utförts (se bilaga A). För sorteringen och
kategoriseringen av data kommer vi att använda oss av meningsenheter som Graneheim och
Lundman beskriver som “sammanställningar av ord eller uttalanden som refererar till en och samma
centrala budskap” (2004, s. 106).
Nästa steg är att sortera och kategorisera dessa meningsenheter utifrån olika teman och
beskrivningar. Med beskrivningar menar vi hänvisningar till verkliga situationer (t.ex. specifika
möten/aktiviteter) medans teman är de mer subjektiva upplevelser vid dessa tillfällen som
respondenterna beskriver. Creswell och Creswell (2018) rekommenderar mellan fem och sju teman i
en och samma undersökning. Graneheim och Lundman (2004) poängterar att de teman som väljs i
störst möjliga mån ska vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande, även om det kan vara svårt att
uppnå i alla lägen då verkligen ofta är komplext. Efter sorteringen av meningsenheter utifrån de
tema och beskrivningar som identifierat har korta sammanfattningar av det intervjupersonerna har
sagt inom varje område formulerats. Dessa sammanfattningar kommer att presenteras i
resultatavsnittet.
Under analysarbetet i denna undersökning kommer varje steg som beskrivs i Figur 8 genomföras
gemensamt. Båda författarna har deltagit i samtliga intervjuer. Därefter kommer materialet att
studeras tillsammans och sedan kategoriseras tillsammans. Även bedömningen av vilka
meningsenheter som är relevanta för våra forskningsfrågor i varje enskild intervju sker gemensamt
och även sorterandet av teman och beskrivningar. På så viss nyttjar vi kunskapen en av skribenterna
har när det gäller arbetet med framtagandet av en regional utvecklingsstrategi samtidigt som
eventuell partiskhet balanseras upp av den andra skribenten. Att två personer varit delaktiga i alla
steg stärker även studiens tillförlitlighet eftersom utrymmet för direkta felaktigheter på grund av
slarv minskar.
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3.8 Reliabilitet och validitet
För att bedöma reliabiliteten och validiteten i detta arbete är det två aspekter som måste beröras.
När personer i en intervju tillåts utförligt redogöra och förklara är sannolikheten större att deras
uppfattning inhämtas än om de i stället besvarar ett antal uppställda frågor. Eftersom
respondenterna erbjuds anonymitet ökar även sannolikheten att deras egentliga uppfattning
kommer fram utan rädsla för repressalier. Det förefaller alltså som att intervjuerna kan anses vara
reliabla, om samma personer tillfrågas igen med samma intervjufrågor kommer troligtvis svaren att
vara desamma, eller liknande. Extern validitet, enligt Bryman, är frågan om resultaten av en studie är
generaliserbara utöver det som undersökts (2018). Alltså om en ny undersökning skulle företas med
andra respondenter skulle slutsatserna då bli desamma? Respondenterna i denna studie är högt
uppsatta tjänstepersoner, chefer, ledare och politiker som valts eller anställts som ledare i den
aktuella kommunen och i deras respektive politiska partier. Enligt Bergman och Klefsjö påverkar
ledarskapets engagemang för en fråga hela organisationens uppfattning och inställning till denna.
Därför är det rimligt att anta att intervjupersonernas uppfattningar finns representerade inom de
organisationer det företräder (Bergman & Klefsjö, 2012). Förutsättningarna inom politiken är av sin
natur föränderliga och därmed kan olika frågor och uppfattningar variera över tid. Den här
uppsatsen undersöker ett fenomen som utspelade sig mellan åren 2018–2021 och de som intervjuas
deltog alla i en eller flera aktiviteter kopplat till framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi
under dessa år.

4. Resultat
I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna presenteras tillsammans med författarnas
tematiska analys av dessa. Empirin kommer att presenteras uppdelat på teman författarna har
identifierat i intervjupersonernas svar. Författarna har gjort en kort sammanfattning av det
intervjupersonerna har sagt kopplat till varje tema och där lämpligt har ett citat inkluderats.
Anledningen till att göra på detta vis är att det blir möjligt för den som läser att följa med i
materialet och granska den analys som författarna utfört. I Tabell 3 presenteras förekomsten av de
identifierade tema i respektive intervju.
Intervjuperson 3

Intervjuperson 4

Intervjuperson 5

Intervjuperson 6
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Intervjuperson 2

Tabell 3. Översikt av förekomst av de olika tema i respektive intervju

Intervjuperson 1

Delaktighet
Personligt engagemang
Organisation inom kommunen
Strategins värde för kommunen
Samarbete/Samverkan i det regionala utvecklingsarbetet
Igenkänning
Tid

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

4.1 Tema delaktighet
Intervju 1
Intervjupersonen framhöll under samtalet att Region Gävleborg har haft en öppen process där de
som deltagit i aktiviteter har haft möjlighet att påverka och kommentera materialet och processen.
Hen har fått återkommande återkopplingar och statusuppdatering kring hur processen har
fortskridit. Det har funnits en tydlig dokumentation från Region Gävleborg som har skapat
förutsättningar för delaktighet. Hen tycker att de konferenser och seminarier rörande framtagandet
av den regionala utvecklingsstrategin, där både politiker och tjänstepersoner deltagit, har bidragit till
delaktigheten. Utöver dessa har hen deltagit i genomgångar och diskussioner i andra befintliga
nätverk och forum. Detta har även stärkt förutsättningar för delaktighet.
“Det var ju delaktigheten, alltså det öppna i framtagandet. Jag tycker att regionen på
ett föredömligt sätt har låtit så många som möjligt att varit med.”
- Intervjuperson 1

Intervju 2
Intervjuperson 2 nämnde att Region Gävleborg hade organiserat ett antal större samlingar för både
politiker och tjänstepersoner för att skapa delaktighet. Hen tycker att det har varit en bra
uppslutning från kommunens politiker på dessa tillställningar men att det hade behövts fler tillfällen
för att verkligen få delaktighet från kommunens sida. Hen önskar att det hade varit ett mer
gemensamt projekt.
Intervju 3
Intervjuperson 3 tycker att processen har skapat förutsättningar för delaktighet. Hen tycker att
Region Gävleborg har gjort sitt genom att bjuda in från alla kommuner och genom att ta upp det på
till exempel kommunsamråd. Hen nämner att Framtidsdagen och remissdialogen var väl
strukturerade och uppskattar att regionen utöver dessa har använt sig av befintliga mötesforum i
stor utsträckning. Det har gjort att det har varit ett rimligt antal sammankomster och att arbetet
därmed inte har blivit för omfattande att vara delaktigt i.
“I ett sånt här arbete måste det finnas rimliga möjligheter att delta”
- Intervjuperson 3

Intervju 4
Enligt intervjupersonen har det arrangerats större event med inbjudna politiker och tjänstepersoner.
Hen upplever inte att arbete med den regionala utvecklingsstrategin har lyckats engagera
kommunorganisationen tillräckligt. Hen anser även att det förra arbetet med att ta fram
utvecklingsstrategin inte har utvärderats tillräckligt. Arbete med nulägesanalysen i den nya strategin
är enligt intervjupersonen för tunt även om hen anser den är bättre än vid framtagandet av den
tidigare regionala utvecklingsstrategin.
Intervju 5
Det framkom under intervjun att det funnits goda möjligheter att delta i de olika större konferenser
som arrangerats av regionen. Dessa har varit kunskapshöjande för de som deltagit. Blandningen
mellan politiker och tjänstepersoner har även varit bra och på det stora hela har arbetet med den
regionala utvecklingsstrategin varit bra. Det har upplevts som positivt att det har varit möjligt att
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komma med tidigt i diskussionerna eftersom det gav bättre förutsättningar att påverka innehållet.
Det hade blivit svårare om man hade kommit in i arbetet senare.
“Jag känner att man är inne på rätt spår. Man kommer in tidigt i processen och kan vara
delaktig.”
- Intervjuperson 5

Utöver konferenserna har Region Gävleborg även haft andra informations- och dialogtillfällen med
tjänstepersoner i kommunen för att diskutera den regionala utvecklingsstrategin.
“Jag uppfattar också att man har den här känslan ifrån tjänstemannasidan, att man har
haft ytterligare dialoger och att det genomförts möten med regionen och det upplevs
som bra, positivt och roligt.”
- Intervjuperson 5

Intervju 6
Intervjuperson 6 upplevde att de var en mindre bred förankring av den regionala
utvecklingsstrategin än det var vid framtagandet av den förra strategin. I den kommun hen
företräder deltog främst tjänstepersoner från förvaltningen som arbetar med samhällsplanering vid
aktiviteter kopplade till framtagandet av den nya regionala utvecklingsstrategin. Enligt hen var det
en betydligt smalare diskussion inom kommunen kring den regionala utvecklingsstrategin än vad det
har varit tidigare och det har i förlängningen inneburit att den intervjuade upplever att kommunen
känner ett mindre ägarskap över den regionala strategin denna gång jämfört med förra.

4.2 Tema personligt engagemang
Intervju 1
I intervjun framkom att det personliga engagemanget i arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin inte varit så stort. Hen upplever att det är svårt att prioritera arbetet med
strategin framför annan verksamhet. Samtidigt upplever intervjupersonen att hen hållit sig
informerad om processen genom tjänstepersoner. Hen upplever att hen har påverkat den regionala
utvecklingsstrategins innehåll och riktning genom att frågan har varit uppe och avhandlats på
kommunsamråden. Detta kan upplevas som något motsägelsefullt, en tolkning av detta skulle kunna
vara att intervjupersonen på så vis utrycker en önska av att engagera sig ännu mer i de här frågorna
men att det har varit svårt att ta sig tiden.
“Det är väl egentligen det egna engagemanget som man kritiskt får granska.”
- Intervjuperson 1

Intervju 2
Under intervju framkom att hen tycker att hen inte arbetat med den regionala utvecklingsstrategin.
Samtidigt nämner den intervjuande att hen deltagit på ett antal möten och seminarier om den
regional utvecklingsstrategin. Det är intressant att hen inte upplever sig delaktig i arbetet fast hen
har deltagit i aktiviteter som framtagningsprocessen för strategin består av. Detta skulle kunna vara
ett uttryck för att det inte varit tillräckligt tydligt hur processen med framtagande skulle se ut, samt
att det har varit svårt för de deltagande att se hur de bidrar till helheten.
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Intervju 3
Under intervjun framkommer att personen i fråga har deltagit på både framtidsdagar och
remissdialogen och vid det senaste deltog hen även i en paneldebatt kring regional utveckling.
Utöver det har hen även fått information och uppdateringar samt varit involverad i diskussioner på
kommunsamrådsmöten. Dessutom har hen varit med och formulerat kommunens remissvar på
regionens förslag till ny regional utvecklingsstrategi.
Intervju 4
Under intervjun framkom att personen i fråga inte upplevt sig speciellt delaktig i arbetet med den
nya strategin. Intervjupersonen uppger att hen främst har kunnat vara delaktig när det har varit
uppdateringar kring den regionala utvecklingsstrategin på kommunchefsmöten. Då har hen varit
med i diskussioner kring processen, strategin och kunnat lämna synpunkter.
Intervju 5
Intervjupersonen uppger att hen varit engagerad på så vis att hen har både försökt inspirera andra
att delta och försökt belysa vikten av arbetet. Hen har varit med på de större konferenserna och var
även med och pratade kring processen på en av dem. Utöver det har hen löpande informerats om
processen och själva dokumentet på kommunsamråden, men det har främst handlat om
information, inte varit tillfälle att ge input. Hen har även varit inblandad i den remiss som
formulerats från kommunen som svar på regionens förslag till ny regional utvecklingsstrategi.
Intervju 6
I samtalet framkom att intervjupersonen inte upplevt sig själv så delaktig i arbetet med strategin
men att hen varit med inledningsvis och lämnat synpunkter. Intervjupersonen tycker det har varit
viktigt att vara med i början eftersom det är då som störst påverkan kan göras, senare i arbetet
ligger ramarna för den regionala utvecklingsstrategin och andra liknande större strategiska planer
fast. Regionala utvecklingsfrågor, inklusive den regionala utvecklingsstrategin, har även diskuterats
på kommunchefsgruppens sammankomster och även där har intervjupersonen kunnat vara med och
påverka.
“Jag var betydligt mer insatt i framtagandet av den förra regionala utvecklingsstrategin.
Där kände jag att jag hade varit med mer i diskussionen.”
- Intervjuperson 6

4.3 Tema organisation inom kommunen
Intervju 1
Det framkom under intervjun att kommunen inte har prioriterat arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin högt, men att tjänstepersoner har varit delaktiga genom närvaro på
konferenser. Strategin har även varit uppe på agendan i de olika nätverk där kommunen ingår. Hen
önskar att fler hade varit med och tagit fram strategin och att det behövs en överenskommelse
mellan kommunerna och regionen kring hur arbetet med strategin ska läggas upp, vem som har
ansvaret inom kommunen och vilka som ska delta på seminarier.
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Intervju 2
Intervjuperson 2 beskriver att det är främst den förvaltning som bland annat ansvarar för planering
och strategisk utveckling som har varit involverad i framtagningsprocessen. Utöver det har främst
politiker från kommunen deltagit. Intervjupersonen tycker att det har varit en bristande kontinuitet
mellan aktiviteterna och att det har känts att man från kommunens sida ofta har behövt börja om
och sätta sig in i processen på nytt.
Intervju 3
Det har enligt intervjupersonen varit oklart vems ansvar det är att delta i arbete med den regionala
utvecklingsstrategin från kommunen. Det har varit uppenbart att det behöver vara ett sammanhållet
deltagande från kommunens sida. Det är svårt för den som inte är insatt att hoppa in i
framtagningsprocessen. För ett mer sammanhållet arbete i kommunerna föreslår intervjupersonen
att kommunen inför nästa utveckling av en ny regionala utvecklingsstrategin ska sätta samman ett
strategiteam (kallat RUS-team) med en utvald representation från kommunen. Detta skulle ge ett
mer sammanhållet budskap från kommunerna och att högsta ledningen i kommunen då är mer
insatt i vilken input kommunen har gett. Utöver det skulle den demokratiska representationen
stärkas då hen menar att deltagande i aktiviteter i processen som varit mer har styrts utifrån vilka
som har haft tid, inte vilka som borde ha varit med utifrån roll och ansvar.
“Skulle jag få möjligheten en gång till att vara med i ett sådant arbete skulle jag sätta
ihop en ganska generell grupp som då skulle få äga de här sakerna utifrån ett
kommunalt perspektiv och att jag skulle kunna ha koll på vad vi säger.”
- Intervjuperson 3

Intervju 4
Intervjupersonen efterlyser en överenskommelse om ansvar och delaktighet mellan de deltagande
aktörerna. Intervjupersonen vill se ett mer sammanhållet arbete mellan kommunerna och regionen
där startpunkten är en kommunal nulägesanalys och utvecklingsstrategi. Dessa kommunala analyser
och strategier kan sedan användas för att göra en djupare och spetsigare nulägesanalys och
utvecklingsstrategi på regional nivå.
“Region Gävleborgs analysgrupp skulle egentligen behöver göra ett grundarbete med
en nulägesanalys och en trendspaning i varje kommun och tillsammans med kommunen
lyfta fram de viktigaste delarna.”
- Intervjuperson 4

Intervju 5
Under intervjun framkom att fler från kommunen skulle behöva delta i arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin. Enligt intervjupersonen kan det bero på otydliga fördelningar av arbete och
styrningar av deltagandet från ledningen inom kommun och region.
“Man skulle kanske kunna ha varit några flera så att det blev mer av ett
utbildningstillfälle också för den egna verksamheten.”
- Intervjuperson 5

29

Intervju 6
Intervjuperson 6 upplevde inte att det var några diskussioner kring framtagandet av den nya
regionala utvecklingsstrategin i korridorerna. Sedan kom intervjupersonen ihåg att det hade varit
någon information på en arbetsplatsträff också, men annars hade organisationen bara noterat att
det var på gång utan att dra igång ett arbete inom kommunen. Intervjupersonen nämnde att Region
Gävleborg hade direkt kontakt med ett antal tjänstepersoner kring olika sakfrågor som skulle vara
med i den regionala utvecklingsstrategin men utan att det diskuterades vidare internt.

4.4 Tema strategins värde för kommunen
Intervju 1
Intervjupersonen nämner att den Regionala utvecklingsstrategin inte används i den kommunala
vardagen. Den är inte praktiskt tillämpningsbar på det sättet. Inom vissa områden finns det tydliga
kopplingar till strategier och planer på en underliggande nivå. Exempelvis nämns att infrastrukturoch transportplanen har tydliga kopplingar till den regionala utvecklingsstrategin. Den underliggande
planen går sedan använda mera praktiskt i vardagen.
“När jag skulle använda den i praktisk vardag, då gav den absolut ingenting.”
- Intervjuperson 1

Intervju 2
Regional utvecklingsstrategi är ett dokument som är strategiskt och väldigt övergripande, strategin
används i planeringsarbete inom kommunen men då är de delar som upplevs som tillämpliga och
som passar in i kommunen som används, inte strategin i sin helhet.
”Det här programmet kan också upplevas som ett väldigt strategiskt och långsträckt
program och är ibland lite svårt att ta åt sig i en kommun som är väldigt operativ.”
- Intervjuperson 2

Intervju 3
Intervjupersonen lyfter att hen inte tror att den regionala utvecklingsstrategin som styrdokument
har hittat sin plats i hierarkin. Hen ser behovet av en fortsatt diskussion mellan Region Gävleborg
och kommunerna för att komma fram till hur den regionala utvecklingsstrategin ska användas och
integreras i styrningen. I dagsläget upplever intervjupersonen att dokumentet ses som väldigt
svävande av kommunala företrädare även om hen upplever att det är mer användbart för de
tjänstepersoner som jobbar med de olika sakfrågorna.
“Därför tror jag att det krävs ganska mycket arbete när man har antagit en regional
utvecklingsstrategi, för att arbeta in den och att hitta hur strategin ska användas och
integreras i styrningen.”
- Intervjuperson 3

Intervju 4
Intervjupersonen anser att framtagningsprocessen inte har varit så bra som den skulle kunnat ha
varit. Hen efterlyser en bättre beskrivning av hur olika områden hänger ihop och påverkar varandra.
Intervjupersonen anser att det är nästa nivå, när indikatorer kopplas på de prioriteringar som finns i
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strategin, som påverkar kommunerna i praktisk bemärkelse då det är de som styr vilka åtgärder som
ska vidtas.
Intervju 5
Intervjupersonen anser att eftersom den regionala utvecklingsstrategin har tagits fram utifrån en
process med möjlighet till delaktighet, finns det goda förutsättningar för att sedan koppla strategin
till den kommunala verksamheten där det blir verkstad. Hen nämner bland annat att de tittade på
den nya regionala utvecklingsstrategin när de reviderade ett strategiskt program i sin kommun så att
det fanns en tydlig koppling mellan det regionala och det kommunala. Vidare styr den regionala
utvecklingsstrategin vilka sorts insatser och projekt man kan söka regionala utvecklingsmedel för och
därmed styr den också vad som görs lokalt.
Intervju 6
Intervjupersonen upplever att arbetet med den nya regionala utvecklingsstrategin har varit ett bra
sätt att få kommunen med i de utvecklingspolitiska diskussionerna och att arbetet har satt dessa
frågor på dagordningen.
“I förlängningen påverkar den regionala utvecklingsstrategin också det generella
utvecklingsarbetet i kommunerna och på så vis blir den regionala utvecklingsstrategin
egentligen en riktningsvisare för hela utvecklingsarbetet.”
- Intervjuperson 6

4.5 Tema Samarbete/samverkan i det regionala utvecklingsarbetet
Intervju 1
Här upplever intervjupersonen att det praktiska stödet från regionen inte finns. Samarbetet över
kommungränserna måste bli bättre och alla måste se till den gemensamma nyttan och glädjas åt
varandras framgångar. Den regionala utvecklingsstrategin behöver även få större genomslag i
praktiskt arbete inom kommunen.
Intervju 2
Under intervjun framkom att intervjupersonen anser att de regionala utvecklingsfrågorna måste
diskuteras mer. Genom den process som framtagningen av den nya regionala utvecklingsstrategin
medfört, har ett forum för dessa frågor funnits. Därmed har dessa frågor fått en plats på agendan.
Arbetet med de här frågorna får enligt intervjupersonen inte upphöra bara för att strategin är
antagen, utan arbetet måste fortgå och hållas vid liv.
Intervju 3
Arbetet med strategin har enligt det som framkommit under intervjun medfört att intressanta
diskussioner hållits som gjort att den som deltagit i processen höjt sin kunskapsnivå.
Intervjupersonen efterlyser en överenskommelse mellan de olika kommunerna och regionen om
delaktighet och ansvarsfördelning i framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi. Dessutom
anser intervjupersonen att det behövs ett större arbete inom kommunen för att tydligare koppla de
styrdokument som finns till den regionala strategin. En lämplig form för att arbeta vidare inom
regionen är att organisera gemensamma aktiviteter med kommunerna samt att utnyttja de
befintliga forumen för att hålla workshops om hur strategin ska implementeras och integreras.
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“Arbete med den regionala utvecklingsstrategin har också fått mig att vidga
perspektivet och tänka mer som att Gävleborg är ett system. Alltså att sätta sin egen
kommun in i ett system. Kanske inte bara tänka vad blir bäst för min kommun utan vissa
investeringar och så vidare kanske ska göras någon annanstans? För att bidra till en
större nytta för hela regionen.”
-Intervjuperson 3

Intervju 4
Intervjupersonen uppger att genom ett analysarbete ute i kommunerna skulle det vara möjligt att
skapa förutsättningar för ett gemensamt genomförande av den regionala utvecklingsstrategin.
Samma synsätt kan appliceras på aktiviteter eller projekt inom regionalt utvecklingsarbete. Det är
bättre om Region Gävleborg skapar dessa tillsammans med kommunerna. Här ser intervjupersonen
redan en förbättring gentemot hur det var tidigare. Numera arbetar Region Gävleborg i större
utsträckning med gemensamma projektansökningar.
Intervju 5
Intervjupersonen ger uttryck för uppfattningen att Region Gävleborg ska använda lokala och
regionala grupperingar och nätverk som ska arbeta med vissa frågeställningar utifrån den regionala
utvecklingsstrategin. På så vis skulle de insatser som kopplas till den regionala utvecklingsstrategin
kunna genomföras. Utöver detta borde man fortsätta med större samlingar som de konferenser man
har haft under framtagningsprocessen för att skapa engagemang.
Intervju 6
För att utveckla arbetet med de regionala utvecklingsfrågorna inom länet föreslår intervjupersonen
att regionen i först hand fortsätter att ha en stödjande roll mot kommunerna och i andra hand själv
driva och genomföra projekt. Framtagningen av den här regionala utvecklingsstrategin skulle, enligt
intervjupersonen, kunna vara första steget mot ett genomförande eftersom delaktigheten har varit
relativt god. För att arbetet inte ska tappa fart och hamna i skymundan måste Regionstyrelsen
fortsätta att prioritera frågan. I det fortsatta arbetet anser den intervjuade att de befintliga
nätverken och kontaktytorna mellan kommuner och region bör nyttjas för att driva frågor om
utveckling.

4.6 Tema Igenkänning
Intervju 1
Intervjupersonen nämner att den kommun hen företräder gick in i processen med två viktiga frågor
som de ville få gehör för i den regionala utvecklingsstrategin. Hen känner att dessa punkter återfinns
i slutprodukten är därmed överlag nöjd. Sedan nämner hen att innehållet i den regionala
utvecklingsstrategin liknar andra regionala utvecklingsstrategier som har tagits fram i andra län.
Samtidigt tar utvecklingsstrategin för Gävleborg upp områden som infrastruktur & transport,
kollektivtrafik och företagsamhet som är viktiga för den regionala utvecklingen.
Intervju 2
Intervjupersonen tycker att den regionala utvecklingsstrategin har skrivits på en väldigt övergripande
nivå. Samtidigt ser hen att det är en direkt konsekvens av att strategin ska kunna appliceras på hela
länet, egentligen kan inte innehållet bli på ett annat sätt. Hen nämner att områden kring exempelvis
näringslivet och kunskapsnivån kommer att återfinnas i alla regionala utvecklingsstrategier.
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Samtidigt tycker den intervjuade att Region Gävleborg har lyckats med att få med de delar som hens
kommun har lyft som viktiga i den regionala utvecklingsstrategin.
“Jag tycker nog att vi har fått hjälp och svar för det som är våra frågor i det här.”
- Intervjuperson 2

Intervju 3
Intervjupersonen uppger att de prioriteringar som formulerats i den regionala utvecklingsstrategin
även är viktiga för kommunen. Det finns också en historia av tidigare utvecklingsarbeten inom
Gävleborg som intervjupersonen upplever har tagits tillvara och använts i den nya regionala
utvecklingsstrategin. Detta upplevs som positivt eftersom det ger en känsla av att det gemensamma
arbetet utvecklas och går framåt, inte börjar om igen.
Intervju 4
Intervjupersonen anser att slutprodukten beskriver samma utmaningar som hela Sverige egentligen
har. Hen tycker att denna regionala utvecklingsstrategi, precis som den i andra län, egentligen kan
appliceras överallt. Samtidigt tror hen att man inte hade kommit fram till andra utmaningar med ett
arbetssätt där kommunerna hade behövt göra en nulägesanalys först.
Intervju 5
Intervjupersonen upplever att Region Gävleborg har varit lyhörd inför de synpunkter som
kommunen har lämnat i yttrandet. Slutversionen stämmer väl överens med de saker de tog upp i
yttrandet.
Intervju 6
Målområden som finns med i den regionala utvecklingsstrategin är samma som de områden som
den intervjuade uppger att de diskuterade i början av processen på kommunchefsmötet. Innehållet i
strategin är en mer utarbetad och strukturerad version, men kärnan är det som togs upp då enligt
intervjupersonen, vilket stärker författarnas uppfattning om att den intervjuade har påverkat eller
varit delaktig i arbetet även om den intervjuade själv upplever det egna engagemanget som litet.
“Jag tycker att rubrikerna, alltså målområdena och samhällsutmaningarna, det är
sådant som även vi diskuterade då.”
- Intervjuperson 6

4.7 Tema tid
Intervju 2
Intervjupersonen ger uttryck för att hen tycker att processen har tagit alldeles för lång tid.
Tidsaspekten har gjort att de som har jobbat med frågan i kommunen inte har kunnat bidra på bästa
sätt.
Intervju 3
Intervjupersonen uppger att det har gått ganska mycket tid sedan arbetet med den nya regionala
utvecklingsstrategin startade. Under 2018 och 2019 bedömer hen att arbetet var ganska intensivt
men att processen tappade fart under 2020 då fokus legat på andra frågor som exempelvis
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pandemin. Intervjupersonen upplever att aktiviteterna kopplade till framtagandet av en ny regional
utvecklingsstrategi ligger långt tillbaka i tiden viket är anmärkningsvärt eftersom beslutet om att
anta strategin togs av Regionfullmäktige mindre än två veckor innan intervjun genomfördes.
Intervju 5
Under intervjun lyfter den intervjuade att processen har tagit lång tid och att det inte har varit en
intensiv process för kommunernas del. Hen menar att kommunernas representanter lyssnar och gör
inspel vid de tillfällen som erbjuds men det mesta av arbetet sker internt hos Region Gävleborg och
att det för kommunernas representanter kan kännas som att det går mycket tid mellan de olika
tillfällena för inspel från kommunernas sida.

5. Analys
Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskapsutveckling kring hur samverkan och möjligheter
till samverkan i praktiken kan uppnås och främjas vid framtagandet av en regional
utvecklingsstrategi. I detta arbete undersöker vi hur kvalitetsteknikens teorier kring kund- och
leverantörsamverkan kan användas för att förstå relationen mellan region och kommun. I detta
avsnitt kommer intervjuerna analyseras utifrån frågeställningarna och de teorier som presenterats.

Frågeställning: Hur samverkar regioner med kommuner i framtagandet av en regional
utvecklingsstrategi?
Resultatet från studien visar att samtliga intervjupersoner upplever att Region Gävleborg har skapat
förutsättningar för samverkan genom att de erbjudit möjlighet att påverka strategin och processen
under framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin. Exempel på hur man har försökt skapa
samverkan är de större sammankomster intervjupersonerna refererar till. Tidslinjen som har gjorts
tillsammans med tjänstepersonen som var ansvarig för samordningen av arbetet med att ta fram
strategin inom Region Gävleborg visar att det handlar om två framtidsdagar och en remissdialog.
Utöver det nämner intervjupersonerna att de har själva fått vara med och påverka strategin när den
regionala utvecklingsstrategin diskuterades på kommunsamråden eller kommunchefsmöten och att
de har varit delaktigt i att skicka ett formellt remissvar på den regionala utvecklingsstrategin.
Slutligen refererar intervjupersonerna till att de är medvetna om att Region Gävleborg har diskuterat
den regionala utvecklingsstrategin med andra tjänstepersoner i kommunernas organisationer.
Intervjupersonerna har dock ingen klar bild av vad som har diskuterats mellan Region Gävleborg och
kommunernas tjänstepersoner.
Utifrån intervjuerna kan vi konstatera att intervjupersonerna har deltagit på ett flertal aktiviteter
som har syftat till att skapa samverkan mellan bland annat kommunerna och Region Gävleborg i
framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi. På så vis har kommunerna i viss utsträckning
kunnat påverka arbetet med framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi och även det slutliga
dokumentet. Frågan är om de aktiviteter som har genomförts är tillräckliga för att bedöma att
Region Gävleborg har samverkat. De intervjupersoner som är politiker är betydligt mer positiva kring
möjligheten att påverka och samverka kring framtagandet än vad tjänstepersonerna är. De tre
politikerna anser att Region Gävleborg har haft en öppen process där det har bjudits in brett och
skapats möjligheter för kommunerna att vara delaktiga i framtagandet. De tre tjänstepersonerna
anser däremot att arbetet inte varit tillräckligt djupgående och vill se en bättre analys av
förutsättningarna för regional utveckling i länet och ett annorlunda upplägg som utgår från
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kommunernas perspektiv, då ett sådant upplägg skulle resultera i en regional utvecklingsstrategi
som är mindre allmängiltig och mer specifik för Gävleborgs län och dess kommuner.
Politikerna och tjänstepersonerna som intervjuats har uppgett att de inte har en bra överblick över
alla kontakter mellan tjänstepersonsorganisationen inom kommunen och Region Gävleborg. Det kan
bero på det sätt arbetet med den regionala utvecklingsstrategin har hanterats inom den kommunala
organisationen. Intervjuperson 3 berättar att hen egentligen inte vet vilka inspel kommunen hen
företräder har gjort. Intervjuperson 6 berättar att det fanns direkta kontakter mellan Region
Gävleborg och andra tjänstepersoner inom organisationen kopplat till specifika sakfrågor i den
regionala utvecklingsstrategin men att arbetet inte diskuterades eller samordnades inom
kommunen.
När författarna bedömer om arbetet har kommit upp i samverkansnivån i samverkansspiralen
utifrån det som har framkommit under intervjuarna är slutsatsen att arbetet med att ta fram en ny
regional utvecklingsstrategi inte når samverkansnivån (SOU 1998:89). De första tre stegen i
samverkansspiralen kan bedömas som uppnådda under framtagandet av den regionala
utvecklingsstrategin. De politiker och tjänstepersoner vi har intervjuat uppger att Region Gävleborg
har förankrat arbetet med dem inför och under processen och att de har fått påverka hur arbetet
skulle genomföras. Det finns en samsyn kring behovet av en regional utvecklingsstrategi utifrån lagar
och förordningar, det finns även ett uttalat behov av samarbete mellan aktörer i det regionala
utvecklingsarbetet. Kommunerna och regionen har gemensamt kommit fram hur upplägget skulle se
ut genom diskussioner i de forum för både politiker och tjänstepersoner som finns inom länet.
De personer vi har intervjuat i kommunernas organisation antyder att det inte har funnits en
organisation inom kommunen som har säkerställt att rätt personer, de som har kompetens, har varit
involverade under hela arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Dessutom är de
osäkra om Region Gävleborg har kunnat säkerställa detta även om intervjupersonerna själva inte vet
exakt vilka kontakter Region Gävleborg har haft med kommunernas tjänstepersoner. Utifrån den
information vi har, bedöms inte arbetet med strategin nå de högre nivåerna i samverkanstrappan
eller samverkansspiralen. Enligt samverkansspiralen (SOU 1998:89) bygger samverkan på insikten
om att det krävs en integration mellan de aktörer som igår i ett partnerskap och att integrationen
skapas genom nätverk. Under framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin har det enligt
resultaten inte varit en integration av processen inom kommunerna och processen inom Region
Gävleborg. Det framkommer också att det krävs kännedom om frågorna för att delta i arbetet,
kunskap inte alla tjänstepersoner och politiker besitter. Processen med den regionala
utvecklingsstrategin har även pågått under flera år, vilket enligt ett antal intervjupersoner har
medfört utmaningar för de deltagande aktörerna när nya medarbetare kommit in i arbetet i ett sent
skede och fått ta vid med begränsad kännedom om det som skett tidigare. Det har även framkommit
att formerna för hur strategin ska utarbetas ger en oförutsägbar process där de som har tid och
möjlighet kan få stort genomslag för sina idéer. Otydligheten försvårar att tillitsfulla relationer kan
byggas mellan personer från olika kommuner och Region Gävleborg vilket i förlängningen kan
påverka förtroendet kommunerna har för Region Gävleborg inom det regionala utvecklingsarbetet.
Förtroendet är det som Glasbergen (2011) anser vara avgörande för att ett långsiktigt partnerskap
ska kunna bildas.
I och med att kommunen inte alltid har haft en överblick över vilka som deltagit har detta påverkat
kommunernas motivation, engagemang och kapacitet att bidra till den regionala
utvecklingsstrategin. Detta ligger i linje med Hermelin och Wänströms (2017) förklaringsmodell för
relationen mellan kommun och region i det regionala utvecklingsarbetet. Inom en samverkande
governance regim (Emerson m.fl. 2012; Hermelin & Wänström, 2017) är en av utmaningarna i det
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andra fältet (dynamik) att: “få de rätta personerna till bordet” så att man maximerar engagemang,
motivation och kapacitet att bidra”” (Hermelin & Wänström, 2017, s. 63). Intervjupersonerna
uttrycker att Region Gävleborg har bjudit in brett till de stora konferenserna och intervjupersonerna
tycker att det generellt var ett bra upplägg på dessa evenemang. Utifrån intervjupersonernas svar
verkar det dock som att varken kommunerna eller Region Gävleborg har kunnat säkerställa att rätt
personer har deltagit vid dessa tillfällen och det råder osäkerhet bland de intervjuade vilken effekt
deltagandet i aktiviteterna haft på slutprodukten. Svensson (2019) skriver att regional utveckling
utförs genom nätverk som är horisontella och bygger på förhandling, delat ansvar, samverkan och
kommunikation. I framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin framkommer att Region
Gävleborg har använt sig av sådana nätverk men att det finns brister i framförallt ansvarstagande
och kommunikation.
En av drivkrafterna för samverkande governance enligt Hermelin och Wänström (2017) är att det
finns ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna. Intervjupersonerna uttrycker att detta beroende
finns när det gäller arbetet med den regionala utvecklingsstrategin eftersom den styr det regionala
utvecklingsarbetet och i synnerhet möjligheter till finansiering i form av exempelvis projektmedel
som kommunerna är beroende av för delar av sitt utvecklingsarbete. Utöver Region Gävleborgs
formella beroende av kommunerna, utifrån kravet i förordningen att samarbeta kring framtagandet
av den regionala utvecklingsstrategin, har Region Gävleborg även ett beroende till kommunerna när
det gäller genomförandet av aktiviteter kopplade till den regionala utvecklingsstrategin, något som
även nämns av intervjupersonerna. Detta ömsesidiga beroende är den grundläggande drivkraften
bakom samverkande governance. Utifrån ovanstående är bedömningen att det inte går att
säkerställa om alla förutsättningar för samverkande governance finns då det inte är fastställt om rätt
personer har deltagit under arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Samtidigt
råder det bland intervjupersonerna en viss osäkerhet om Region Gävleborg själva har säkerställt att
rätt personer har deltagit. Om så är fallet finns alla förutsättningar för ett samverkande governance
regim på plats.

Frågeställning: Hur kan samverkan kring framtagandet av den regionala
utvecklingsstrategin kan utvecklas och förbättras?
Tjänstepersonerna i studien ger uttryck för en syn på regional utveckling som Wänström (2021)
beskriver som en konflikt mellan regional och kommunal utveckling. En av tjänstepersonerna säger
uttryckligen att regional utveckling motsvarar den samlade kommunala utvecklingen i länet.
Wänström (2021b & 2021c) menar att detta är ett uttryck för ett aggregerat kommunalt
utvecklingsperspektiv. De intervjuade politikerna har i större utsträckning resonerat utifrån ett
regionalt utvecklingsperspektiv där de tittar på utvecklingen i hela länet.
“Arbete med den regionala utvecklingsstrategin har också fått mig att vidga
perspektivet och tänka mer som att Gävleborg är ett system. Alltså att sätta sin egen
kommun in i ett system. Kanske inte bara tänka vad blir bäst för min kommun utan vissa
investeringar och så vidare kanske ska göras någon annanstans? För att bidra till en
större nytta för hela regionen.”
-Intervjuperson 3

Tjänstepersonerna resonerar i större utsträckning än politikerna utifrån sina verksamheter och hur
de påverkas av den regionala utvecklingsstrategin. Därför efterlyser tjänstepersonerna att den
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regionala utvecklingsstrategin borde utgå mera från den kommunala utvecklingen och att den
regionala utvecklingsstrategin skulle motsvara en aggregerad kommunal utvecklingsstrategi.
Om tjänstepersonernas åsikter analyseras utifrån vilken agenda och mötesarena (se tabell 1) de
helst vill att regional utveckling ska handla om så vill de att den regionala utvecklingsstrategin i
större utsträckning ska handla om det som finns i Fält 2, att man lyfter kommunal utveckling på en
regional arena. Wänström (2021) menar att en regional utvecklingsstrategi exempelvis, även om
innehållet i sig behandlar sakfrågor som hör hemma i alla rutor, hör hemma i Fält 3. Här uppdagas
olika synsätt på vad en regional utvecklingsstrategi ska vara. Ska en regional utvecklingsstrategi utgå
från ett aggregerad kommunalt utvecklingsperspektiv eller från ett regionalt utvecklingsperspektiv.
Ett annat sätt att se på förslagen med ett mer integrerat samarbete mellan kommunerna och
regionen är att se det som en form av leverantörssamverkan. Kunskapsutveckling nämns exempelvis
som något som processen kring den regionala utvecklingsstrategin medfört. Ur ett kund- och
leverantörsperspektiv skulle kommunerna kunna ses som leverantörer av input till en regional
utvecklingsstrategi som “produceras” av Region Gävleborg. Region Gävleborg utbildar också sina
“leverantörer”, de anställda i kommunerna, genom större samlingar, och på så vis får de bättre input
till sin egen slutprodukt. Därmed uppfyller Region Gävleborg ett antal av de kriterier som Bergman
och Klefsjö (2012) nämner kopplat till leverantörssamverkan. Utifrån detta synsätt är det intressant
att analysera på vilken nivå denna samverkan befinner sig på utifrån Karlssons m.fl. (2016) modell
för kundorientering “The double-edged customer concept”. Samarbete kring Regional
utvecklingsstrategin tycks, utifrån det som har framkommit under intervjuerna, befinna sig på den
första nivån “Meeting the customers needs”. Kommunerna är på ett stadium där de förstår Regionen
Gävleborgs behov och vad de som kommun behöver leverera till Region Gävleborg, det vill säga
information om kommunernas behov, förutsättningar och kapacitet kopplat till regional utveckling.
Därmed uppnår kommunerna del-nivån “understanding”. Utifrån de svar vi har fått från i
intervjuarna finns det även en vilja från kommunernas sida att tillfredsställa dessa behov och
kommunerna klarar därmed även del-nivån “wanting”. I intervjuerna framkommer inte att
kommunerna uppfyller nästa nivå som handlar om att utvärdera om kunden, i det här fallet Region
Gävleborg, är nöjd med det man har levererat. Under intervjuarna har det framkommit att man inte
har reflekterat om Region Gävleborg är nöjd med det kommunerna har bidragit med. Samtidigt
uppskattas att Region Gävleborg nu genomför en utvärdering av samverkan. Eftersom kommunerna
inte har undersökt om Region Gävleborg har varit nöjd med det som har levererats finns inte
förutsättningar för en djupare förståelse som behövs för att komma till nästa nivå i Karlssons modell
(2016).

Frågeställning: Vilka aktiviteter och vilken typ av relationer har upplevts som framgångsrika
för att uppnå samverkan?
Under intervjuerna har det framkommit beskrivningar av vilka aktiviteter som de intervjuade
upplever de har kommit i kontakt med i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. De politiska
representanterna anger att kommunsamråden varit viktiga tillfällen och deras uppfattning är att
Region Gävleborg genom dessa samråd har erbjudit möjlighet att få inblick i vad som händer kring
den regionala utvecklingsstrategin och även erbjudit möjlighet att påverka arbetet och inriktningen.
De tjänstepersoner som intervjuades har berättat att kommunchefsmötena har varit viktiga för dem
för att följa och påverka arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. De större samlingarna har
haft mindre betydelse för de personer som intervjuats. Samtidigt framkommer det att dessa tillfällen
varit viktigt för andra delar i organisationen som en kompetenshöjande insats kring regional
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utveckling och de större sammankomsterna även har skapat engagemang och bidragit till
diskussionerna.
Utifrån intervjuerna med kommunala representanter och tidslinjen för processen kring den nya
regionala utvecklingsstrategin har flera ytterligare kontakter med kommunala företrädare ägt rum.
Exempelvis har föredragningar vid nätverksträffar hållits med företrädare inom de kommunala
verksamheterna där flera kommuner är representerade utifrån funktion, och även föredragningar
med olika företrädare från samma kommun. Region Gävleborg har därmed säkerställt att de har fått
input från personer med rätt kompetens och sakkunskap. En konsekvens av upplägget är att
kommunerna inte har fått en samlad bild över deras påverkan på den regionala utvecklingsstrategin.
Intervjuperson 5 uppger att hen har känslan att det har varit ytterligare möten mellan Region
Gävleborg och tjänstemannasidan och att det har varit uppskattat.
Enligt Glasbergens modell för partnerskap (2010) är det första steget att bygga förtroende mellan
parterna. Intervjuerna framkom att flera av de intervjuade, både politiker och tjänstepersoner, anser
att regionen skött arbete med framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin på ett positivt
sätt. De tillfrågade uppger även att de utmaningar och prioriteringar som finns i den regionala
utvecklingsstrategin är i princip samma utmaningar och prioritering de själva skulle ha kommit fram
till. Detta kan tolkas som att det finns förtroende för Region Gävleborgs arbete inom regional
utveckling bland de kommunala företrädarna.
Frågan om den regionala utvecklingsstrategin har varit en stående punkt på agendan i
återkommande möten som exempelvis kommunchefsgruppen och kommunsamråd och är något
som har uppskattats av intervjupersonerna. Detta har gjort det enklare att delta i arbetet då
separata möten och konferenser eventuellt skulle ha bortprioriterats av intervjupersonerna. Dessa
aktiviteter har också varit viktiga för att skapa samverkan eftersom det har varit tydligare vilka som
skulle delta vid dessa aktiviteter. Därmed har det i princip varit garanterat att de rätta personerna
deltog i dessa aktiviteter. Därmed uppfylls just vid dessa tillfällen kriteriet för samverkande
governance (Hermelin & Wänström, 2017). De större sammankomster och konferenserna har varit
uppskattade även om, intervjupersonerna upplever att det inte har säkerställts att rätt personer har
deltagit. De anser att evenemangen har ökat kunskapsnivån och har skapat ett engagemang kring
regional utveckling hos de deltagarna. På så vis har båda aktiviteterna bidragit till att skapa
förutsättningar fören samverkande governance regim. Region Gävleborg har haft möten med
tjänstepersoner inom kommunen som är experter i vissa sakfrågor. Flera av intervjupersonerna
kunde inte svara på vilken betydelse dessa möten haft, vad som har framfördes och i vilken
utsträckning dessa har påverkat den regionala utvecklingsstrategin. Det går inte att säga i vilken
utsträckning dessa aktiviteter har bidragit till samverkan.

Frågeställning: Vilka erfarenheter från framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi
finns som kan användas i det regionala utvecklingsarbetet?
Ett sätt att förstå relationen mellan regioner och kommuner är som ett partnerskap. Glasbergen
(2011) menar att det första steget i samverkan inom ett partnerskap är att skapa ett ömsesidigt
förtroende. Intervjuerna indikerar att det finns ett visst förtroende för Region Gävleborg inom
regionala utvecklingsfrågor men det finns också kritik kring praktiskt stöd i regionala
utvecklingsfrågor. Några av intervjupersonerna har kommenterat att samarbetet kring projekt inom
regional utveckling har blivit bättre de senaste åren. Dessutom tycker flera att arbetet med den
regionala utvecklingsstrategin och de regelbundna uppdateringar de har fått på deras stående
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möten med Region Gävleborg är något som man bör fortsätta med. De menar att man nu kan växla
från att prata om innehållet i strategin till att fokusera på den praktiska tillämpningen.
Intervjupersonerna är medvetna om att de kan åstadkomma en mer positiv utveckling i hela
regionen genom att samarbeta. Detta skulle kunna ses som att de intervjuade inser det som
Glasbergen kallar collaborative advantage. I de intervjuer som genomförts uttrycks att det finns ett
intresse från kommunerna att utveckla samarbetet med Region Gävleborg rörande strategi- och
utvecklingsfrågor. I intervjuerna framkom också att det skulle behövas ett mer strukturerat arbete
både inom kommunen och mellan Region Gävleborg och kommunerna, något som skulle kunna
liknas vid nästa nivå i Glasbergens modell, “creating a rule system”. En sådan överenskommelse där
roller och ansvar i ett partnerskap tydliggörs passar väl in med det som krävs för att komma till en
bättre samverkan enligt forskningen som presenteras i denna uppsats och återfinns även på det
tredje steget i samverkansnivån (constituting a rule system) i Glasbergens modell inom
samverkansspiralen (SOU 1998:89). En sådan överenskommelse skulle underlätta för kommunerna
att klara det tredje momentet på första nivån i Karlssons m.fl. (2016) modell för kundsamarbete.
Genom en sådan överenskommelse skulle det bli lättare för chefer och politiker inom kommunerna
att se sitt bidrag till den regionala utvecklingsstrategin. Detta gör det lättare att förstå om kunden,
det vill säga Region Gävleborg, är nöjd med det som levereras. På detta vis skulle kommunerna
kunna bli “kundens specialist” i enhetlighet med andra nivån i Karlssons modell.
Att fortsättningsvis ha utvecklingsfrågorna på agendan är något de intervjuade önskar när strategin
ska omsättas i praktiken. Intervjuperson 5 vill att Region Gävleborg ska arbeta med att konkretisera
den regionala utvecklingsstrategin tillsammans med lokala och regionala grupperingar och nätverk.
Utöver det tycker hen att Region Gävleborg borde fortsätta med att organisera årliga större
samlingar kring regional utveckling. Generellt ger intervjupersonerna uttryck för att man i den
regionala utvecklingsstrategin har ett fundament som man kan bygga samverkan på. Det finns en
samsyn och samförstånd kring problemformuleringen och vad som behöver göras. På så vis befinner
sig det regionala utvecklingsarbetet i Gävleborg på det tredje steget i samverkansspiralen. Genom
att samarbeta kring hur strategin ska omsättas till praktiskt handlande, det vill säga hur och av vilka,
kan man uppnå nästa steg och förbättra det regionala utvecklingsarbetet. Flera av
intervjupersonerna nämner att de tycker att Region Gävleborg ska samarbeta med kommunerna när
projekt ska planeras inom det regionala utvecklingsarbetet.
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6. Slutsatser
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen och forskningsfrågorna.

Frågeställning: Hur samverkar regioner med kommuner i framtagandet av en regional
utvecklingsstrategi?
Studien har visat att Region Gävleborg har hittat och skapat plattformar för att samverka med
kommunerna, både genom de redan existerande mötena och samverkansformer samt genom att
arrangera möten. Att använda de existerande mötesformerna har upplevts som positivt eftersom
flera anger att det är svårt att ta tid till de strategiska frågorna eftersom kommunverksamheten
beskrivs som övervägande operativ. Det är tuffa prioriteringar kring vilka möten och aktiviteter som
de intervjuade ska delta i och att strategin diskuteras kontinuerligt på dessa möten har varit viktigast
för de intervjuade. De större sammankomsterna som arrangerats av regionen har enligt
intervjupersonerna varit kunskapshöjande för dem själva och för de andra deltagarna från
kommunen. Dessa sammankomster har även skapat engagemang i den kommunala organisationen
för de regionala utvecklingsfrågorna. Det har också funnits andra möten mellan kommunföreträdare
inom specifika funktioner och Region Gävleborgs tjänstepersoner.

Frågeställning: Hur kan samverkan kring framtagandet av den regionala
utvecklingsstrategin kan utvecklas och förbättras?
I det studerade fallet förefaller det inte som om att det är fruktbart att försöka definiera vem som är
kund respektive leverantör. Vem som har rollen kund- och leverantör i regionala utvecklingsfrågor
beror på många omständigheter som exempelvis i vilken arena och på vilken agenda en fråga
behandlas. Slutligen har Regionen det formella ansvaret att “producera” strategin. Det regionala
utvecklingsarbetet skulle kunna vara betjänt av att aktörerna bildar ett partnerskap. Att tillsammans
forma en struktur och ett regelsystem för deltagande och ansvar skulle enligt denna undersökning
förbättra kommunens möjligheter att skapa överblick och påverka hur den regionala strategin
utformas. Det framkommer under intervjuerna att det finns ett förtroende bland de kommunala
företrädarna för regionens kompetens att hantera frågor om regional utveckling. Detta är viktigt:
Alla modeller för samverkan mellan aktörer, kunder och leverantörer, bygger på förtroende. Det
finns förutsättningar för att utveckla samverkan och etablera ett tydligare partnerskap inom
Gävleborgs län. Partnerskap som verktyg för att åstadkomma ständiga förbättringar är något som
inte finns med i det svenska standardverket Kvalitet - från behov till användning (Bergman, 2012).
Partnerskapet skulle kunna vara ett verktyg som kan överbrygga skillnaderna från kvalitetsteknikens
huvudsakliga perspektiv på samarbete inom ett kund- och leverantörsförhållande. Detta skulle
kunna passa den offentligt finansierade verksamheten bättre eftersom gränsdragningarna och de
olika rollerna är integrerade och komplexa. Samverkansspiralen (SOU 1998:89) och Glasbergens
partnerskapsstege (2016) kan vara användbara teoretiska utgångspunkter för att för studera hur
förutsättningar för ett framgångsrikt kvalitetsutvecklingsarbete inom partnerskap bedrivs.

Frågeställning: Vilka aktiviteter och vilken typ av relationer har upplevts som framgångsrika
för att uppnå samverkan?
Intervjupersonerna har uppskattat uppdateringarna och möjligheten till påverkan de har fått genom
befintliga mötesstrukturer med Region Gävleborg. Genom att använda en befintlig mötesstruktur
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har det varit lättare att prioritera och det har funnits viss kontinuitet. Genom att använda sig av
befintliga möten har Region Gävleborg lyckats skapa förutsättningar för samverkande governance på
den högstanivån inom både politiken och tjänsteorganisationen i enhetlighet med modellen som
presenterats av Hermelin och Wänström (2017) samt Emerson m.fl (2012).
De större konferenser som har organiserats av Region Gävleborg har i mindre utsträckning varit
givande för intervjupersonerna själva. Samtidigt kommer det fram att dessa tillfällen har varit viktiga
för medarbetarna i kommunen, dels för att skapa ett engagemang i regionala utvecklingsfrågor, dels
för att sprida kunskap om det regionala utvecklingsarbetet. Slutligen tar intervjupersonerna upp att
det har funnits fler kontakter mellan Region Gävleborg och tjänstepersoner i den kommunala
organisationen men att man inte vet vilka inspel som har gjorts från kommunens sida och att det
bidragit till att kommunerna saknar en samlad bild av vilka inspel som gjorts. Det innebär att en
samverkande governance regim inte är etablerad inom den övriga organisationen eftersom inte alla
kriterier för en sådan regim är uppfyllda (Hermelin & Wänström, 2017)
Generellt tyckte de kommunala företrädarna att arbetet med att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi har skötts på ett bra sätt och uttryckte förtroende för Region Gävleborg. Utifrån
det som har framkommit kan arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi bedömas nå
det första steget i Glasbergens (2011) modell för partnerskap.

Frågeställning: Vilka erfarenheter från framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi
kan användas i det regionala utvecklingsarbetet?
Under intervjuerna har det framkommit att det finns behov av stöd i frågor kring kommunal och
regional utveckling, att det finns en önskan om att tjänstepersoner från Region Gävleborg stöttar
kommunen med kompetens och metoder för att förbättra arbetet med utvecklingsfrågor. Regionen
skulle kunna använda de teorier som finns inom kvalitetsutvecklingen rörande kund- och
leverantörsamverkan för att undersöka kommunens behov närmare. Dessa teorier och modeller
behöver dock anpassas till en kontext som utgår från en relation som snarare kan betecknas som ett
partnerskap.

7. Diskussion och förslag till vidare forskning
I detta kapitel diskuterar författarna studiens resultat och relevans för kunskapsläget inom området.
Diskussionen är uppdelad i resultatdiskussion, metoddiskussion och ett kapitel med förslag till vidare
forskning.

7.1 Resultat- & bidragsdiskussion
Resultatet i denna studie har praktiskt betydelse för arbetet inom Region Gävleborg. Flera förslag på
hur det fortsatta arbetet med att involvera kommunerna i det regionala utvecklingsarbetet kan
utformas. På så vis har den genomförda undersökningen ett värde och bidrar till samhällsnyttan och
utvecklingen inom Gävleborgs län. Att genomföra en utvärderande undersökning är också ett steg
till att stärka relationerna mellan kommunerna och Region Gävleborg. I den mån kommunerna kan
beskrivas som kunder till regionen bidrar en undersökning likt den här till att kundorienteringen
stärks.
Ett av syftena med denna uppsats har varit att undersöka hur partnerskapet som arbetssätt kan
användas inom kvalitetsledningen. Genom att kombinera Glasbergens stege (2011),
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Samverkansspiralen (SOU 1998:89) och Karlssons modell (2016) för kundorientering skulle en ny
modell kunna utformas för att bättre fånga in hur ett partnerskap kan bli ett verktyg för ständiga
förbättringar. Figur 9 är ett förslag på hur en sådan modell skulle kunna se ut för att vara ett
användbart verktyg för arbete med förbättringar inom dessa typer av samarbeten där begreppen
inom teorin för leverantörsamverkan inte till fullo kan beskriva komplexiteten.

Figur 9. Uppsatsförfattarnas förslag till en integrerad modell.

I de intervjuer som genomförts har Hermelin och Wänströms (2017) modell för samverkande
governance och Wänströms modell (2021) för agendor och arenor varit ett stöd i att förstå olika
perspektiv på utvecklingsfrågor. I de kommunala företrädarnas berättelser finns de olika
perspektiven på de regionala utvecklingsfrågorna vilket stärker modellernas giltighet.
Glasbergens modell för partnerskap förklarar inte hur ett partnerskap skulle kunna utvecklas och
förändras. Här skulle kvalitetsledningen kunna utgöra ett verktyg för att bibehålla partnerskapets
relevans och utveckla samarbetet. Glasbergen (2011) diskuterar i sin artikel två organisationer
(Marine Stewardship Council och Forest Stewardship Council) som skulle kunna utforskas vidare för
att studera om och hur förbättringsarbetet sker.
Detta arbete kan utgöra ett steg i att utveckla kunskapen kring hur samverkan mellan kommuner
och regioner ser ut när det gäller framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi och även ett
steg i att hitta nya arbetsmodeller för kvalitetsutveckling inom det offentligt finansierade
verksamheterna där kund och leverantörsbegreppen förvirrar och ibland även provocerar.
Forskningen kring samverkan och partnerskap är omfattande och det finns modeller som kan vara
användbara för att berika kvalitetsledningen ytterligare. Författarna av den här uppsatsen har inte
lyckats finna vetenskapliga studier som stödjer samverkanspiralens och samverkanstrappans
giltighet. Samtidigt har det framkommit att modellerna är användbara för att utvärdera ett
samarbete och diskutera begreppet samverkan. Modellen tycks ha en relativt stor spridning som
verktyg i workshopar, interna dokument och bland verksamhetskonsulter. Det behövs mer forskning
kring samverkansspiralen för att belägga modellens giltighet och undersöka hur den kan användas
för att utveckla praktiska verktyg för att förbättra samarbetet.
Flera av de kommunala företrädarna som intervjuats önskar se ett fördjupat samarbete mellan
region och kommun under framtagandet av en regional utvecklingsstrategi. För att åstadkomma
42

detta föreslår de att kommunerna borde jobba med tvärsektoriella grupper som samarbetar med
liknande grupper på regional nivå. Det finns tydliga likheter mellan samarbetsformerna som föreslås
och det som inom kvalitetstekniken kallas leverantörsamverkan, där förbättringsarbetet även flyttas
utanför det egna företaget och underleverantörer engageras (Dale, 1994). Även om det inte alltid är
möjligt att göra en distinktion mellan kund- och leverantör, i samarbetet mellan kommuner och
region, finns det möjlighet att utveckla samverkan med stöd av de erfarenheter och teorier som
finns inom kvalitetsledningen.
En viktig faktor, som har framkommit i intervjuarna, men som inte har undersökts närmare i denna
uppsats är behovet av ledarskap inom ett partnerskap. De högsta politikerna och tjänstepersonerna
inom regionen kan genom sitt ledarskap skapa ett engagemang och en ökad angelägenhet för att
arbeta med regional utveckling, inte bara i sin egen organisation men även hos andra aktörer i länet.
De kan föra in regionala utvecklingsfrågor på agendan när de träffar kommunala företrädare.
Detsamma gäller för de högsta politiker och tjänstepersoner i kommunerna och aktörer inom
kommunen. Genom ett engagerat ledarskap kan dessa ledare på regional och kommunal nivå se till
att regionala utvecklingsfrågor blir en del av hela organisationernas arbete, inte bara de
förvaltningar som explicit arbetar med regionala utvecklingsfrågor. Även här finns ett behov av
vidare forskning kring effekter av ett engagerat ledarskap hos aktörer i partnerskap och inom det
regionala utvecklingsarbetet.

7.2 Metoddiskussion
Den kvalitativa intervjun som undersökningsmetod har använts under lång tid (Bryman, 2018).
Denna uppsats har skrivits under en rådande pandemi med rese- och mötesrestriktioner. Det har
varit uteslutet att genomföra datainsamlingen med fysiska intervjuer. Den tekniska utvecklingen har
medfört att fysiska möten inte längre är en förutsättning för en intervju. De digitala intervjuerna har
varit smidiga att utföra, planering av resor och platser för att genomföra intervjuerna har inte varit
nödvändigt. Detta har gjort att det har varit lätt att hitta en tid för att genomföra den digitala
intervjun. Arbetet med analysen har även underlättats eftersom författarna till uppsatsen kunnat se
inspelningarna tillsammans. Det finns alltså många fördelar med digitala intervjuer – även studiens
miljöpåverkan blir mindre. Men hur påverkas den kvalitativa intervjun av videomöten? Detta är ett
område som det ännu inte har forskats tillräckligt inom för att förstå om och hur undersökningens
resultat skulle kunna påverkats om den istället utförts i ett fysiskt möte. När dessa intervjuer
genomfördes har pandemin redan påverkat all mötesverksamhet under cirka ett år, de intervjuade
visade alla en god vana vid användandet av datorn och tekniken fungerade väldigt väl. Upplevelsen
från författarna är att det varit en avslappnad stämning under intervjuerna och att det
“runtomkring-prat” som alltid finns när nya människor möts även förekom i dessa digitala möten och
att sannolikheten att intervjun skulle få ett annat utfall om den genomförts fysiskt upplevs som liten.
Även den mest jämförbara intervjuformen, telefonintervjun, har för- och nackdelar men om den
passar forskningsdesignen, syfte och frågeställningar är den inte ett sämre alternativ än en fysisk
intervju (Lechuga, 2011 & Novik, 2008).

7.3 Framtida forskning
För att undersöka den digitala intervjun vidare kan intervjuerna som genomförts inom ramen för
denna studie tjäna som grund för att undersöka den digitala intervjun. En ny studie med
intervjupersonerna där de får reflektera över mediets påverkan på intervjun skulle vara mycket
intressant ur ett intervjumetodologiskt perspektiv.
I denna undersökning har personer på lägre nivåer inom kommunerna inte intervjuats eller fått yttra
sig. Det har framkommit i intervjuerna att det pågått möten och diskussioner mellan Regionen och
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kommunerna på dessa nivåer. Generella slutsatser om upplevelser av samverkan på dessa nivåer är
inte tillförlitliga utifrån denna studie. En vidare undersökning inom ramen för att utforska
kommunens behov bör företas för att skapa en bild över hur arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin har upplevts och kan utvecklas i dessa forum. I den första planeringen av
forskningsdesignen i denna studie var avsikten att göra en enkät utifrån vad som framkommit i
intervjuerna för att pröva generaliserbarheten. På grund av begränsningar i tid och resurser har
detta inte gått att genomföra. Rekommendationen för vidare forskning är att pröva denna studies
giltighet i en större grupp av deltagare i arbetet med strategin.
Intressanta uppslag för vidare studier inom kvalitetsledningen är att undersöka hur ständiga
förbättringar förekommer och används inom partnerskap, hur giltig samverkansspiralen är för att
beskriva processen i bildandet av partnerskap, samt hur ledarskapet inom partnerskap fungerar och
påverkar partnerskapets utveckling.
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Bilaga A, Tidslinje för framtagande av en ny regional
utvecklingsstrategi
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Bilaga B, Intervjuguide
Undersökningen av framtagande av en regional utvecklingsstrategi för
Gävleborgs län
Allmän information om undersökningen:
1. Vetenskapligt arbete Magisteruppsats inom Kvalitetsteknik
a. Information om oss som författare
b. Wiebes dubbla stolar
c. Uppsatsen ska vara klar till sommaren
2. Intern utvärdering som Region Gävleborg beställt
a. Hur kommer detta att användas inom regionen?
3. Etik
- Det kommer inte att framgå i uppsatsen eller i utvärderingen vem som intervjuats
- Det kommer inte att sparas några inspelningar eller transkriberingar av intervjuerna,
dessa kommer att raderas efter analysen av innehållet. Går det bra att spela in denna
intervju?
- Alla citat kommer att anonymiseras, är det okej att vi använder citat från intervjun i
arbete, under förutsättning att dessa är anonymiserade?
Alla hänvisningar till organisation/ort kommer att anonymiseras
- Var ska resultatet användas/publiceras?
- Uppsatsen kommer att publiceras på Miun:s bibliotek/databas
- Av uppsatsen kommer rapporten sammanställas som Region Gävleborg beställt, den
kommer att behandlas och arkiveras enligt gällande lag.
- Du kan när du vill lämna studien utan att förklara dina skäl till det, och då kommer
naturligtvis den information du lämnat inte att användas.
- Har du några frågor om studien?
- Samtycker du till att delta i denna studie?
Intervjun:
1. På vilket sätt har din kommun varit involverad i framtagandet av den nya den regionala
utvecklingsstrategin?
Tänkbara följdfrågor:
2.

Vilka typ av aktiviteter har ni deltagit/varit involverad i?
Vilka aktiviteter tyckte ni fungerade bra?
Vilka aktiviteter tyckte ni fungerade mindre bra?
Vilka förvaltningar/personer har varit delaktiga?
Var rätt personer/organisationer inbjudan?
Blev ni involverad vid rätt tillfälle i framtagningsprocessen?
Hur har du personligen varit involverad i arbetet med framtagande av den nya den
regionala utvecklingsstrategin?

Tänkbara följdfrågor:
-

Vilka aktiviteter har du deltagit på under framtagandet av den nya den regionala
utvecklingsstrategin de senaste åren (2018–2020)?
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-

Vilken del upplever du som mest värdefull för din kommuns utveckling?
Vilken uppfattning har din ledningsgrupp/kommunstyrelse om den regionala
utvecklingsstrategin?

“Enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete ska den regionala utvecklingsstrategin utarbetas i
samverkan med bland annat kommunerna.”
3. Tycker du att Region Gävleborg har lyckats med detta i framtagandet av den föreslagna
regionala utvecklingsstrategin?
Tänkbara följdfrågor:
-

Hur upplever du Region Gävleborgs inställning till samverkan med kommunerna processen?
Hur skulle du beskriva samverkan mellan din kommun och regionen under framtagandet av
den regionala utvecklingsstrategin?
- Vad är det viktigaste som du ser det i arbetet med framtagandet av den regionala
utvecklingsstrategin?
- Vad är det som fungerat bäst i processen?
4. Du har haft möjlighet att läsa den nya den regionala utvecklingsstrategin/utkastet. Hur
bedömer du slutprodukten utifrån din kommuns perspektiv?
Tänkbara följdfrågor:
-

Tycker du att Region Gävleborg har tagit tillräckligt med hänsyn till era
synpunkter/önskemål?
- Vilka områden/avsnitt i den regionala utvecklingsstrategin tycker du/ni har blivit bra?
o Varför?
- Vilka områden/avsnitt i den regionala utvecklingsstrategin tycker du/ni kunde ha blivit
bättre?
o Varför
5. Finns det lärdomar och/eller erfarenheter kring aktiviteter kopplat till framtagandet av en
ny regionala utvecklingsstrategin som Region Gävleborg kan ta med till det löpande
regionala utvecklingsarbetet?
- Vilka?
6. Är det något som du tycker att vi har missat att fråga, eller som du vill framföra, innan vi
avslutar?
- Om vi skulle komma på något vi glömt att fråga är det okej att vi kontaktar dig igen?
- Samma sak gäller ju så klart om du kommer på något mer som du vill framför så är du
välkommen att höra av dig.
Tack för ditt deltagande.
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