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Förord 

 

Denna kandidatuppsats har skrivits av Hanna Maleus Larsson vårterminen 2019 som 
avslutning på kandidatprogrammet Fysisk planering (180 hp) på Blekinge Tekniska Högskola.  

Uppsatsskrivande har varit en bergochdalbana av känslor mellan hopp och förtvivlan. Med ett 
mentalt stöd från min sambo, familj och vänner har min handledare, Alina Lidén, stöttat mig 
med uppsatsens innehåll och struktur. Detta har möjliggjort att examensarbetet genomförts. 
Tack till er alla.  

 

Karlskrona 24 maj 2019 

Hanna Maleus Larsson   
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Abstrakt 

 
Sedan en tid tillbaka arbetar flera länder, regioner och större städer med platsvarumärke. Detta 
används till marknadsföring av sin plats men även för att framhäva det som karaktäriserar 
eller är unikt för platsen. Idag syns platsvarumärken på kommunen och mindre städer. En 
snabb sökning av platsvarumärke på internet visar att flera kommuner arbetar aktivt med att 
utveckla sitt platsvarumärke. Tydligt syns det att platsvarumärke idag är ett aktuellt ämne för 
kommuner och lokalpolitiker. Platsvarumärket kan lyfta fram det som karaktäriserar en plats 
och den framtida utveckling. Med ett platsvarumärke kan kommunen belysa vilken utveckling 
som anses betydande för platsen och kommunen. En faktor som kommunen vill upplysa kan 
vara lokaliseringen av platsen eller det som anses vara kommunens identitet och betydande 
för kommunen.  
 
Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för begreppet platsvarumärke för en 
kommun och detta hanteras i fallet Lund och Brunnshög. Undersökningen riktar sig till hur 
platsvarumärket och samhällsplaneringen påverkar varandra i en kommun. Samtidigt hur 
platsvarumärket kan påverka utformningen av det fysiska rummet. För att få en förståelse för 
hur platsvarumärket finns i planeringsdokument har litteraturstudie genomförts med metoden 
kvalitativ innehållsanalys. I analysen appliceras det teoretiska ramverket och 
kunskapsöversikten som utgår från platsvarumärke och samhällsplanering. 
Undersökningsmaterialet har varit Lunds översiktsplan 2010 och fördjupade översiktsplanen 
för Lund NE/Brunnshög. För att besvara frågeställningen undersöks även två detaljplaner för 
att finna hur utformningen av det fysiska rummet skett.  
 
Slutsatserna som kan dras av undersökningen är att det finns inga tydliga kopplingar mellan 
detaljplanerna och platsvarumärket. Däremot finns kopplingarna mellan platsvarumärket och 
översiktsplanen och fördjupade översiktsplanen. Vidare frågeställningar har uppkommit i 
arbetet med uppsatsen om hur påverkan mellan platsvarumärket och den valda utvecklingen 
av större bebyggelse sker.  
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1. Inledning 
Länder, regioner och större städer har sedan länge arbetat med platsvarumärke för att särskilja 
sig från andra men även för att attrahera olika målgrupper till platsen. Under 20 - 30 år har 
platsvarumärke fått en ökad uppmärksamhet (Warnaby och Medway 2013: 351) och har även 
idag inkluderat svenska kommuner och mindre städer. Samtidigt med den ökade globalisering 
i världen har en större konkurrens infunnits sig (Anholt 2005: 118) mellan Sveriges 
kommuner och städer. För att ha en möjlighet att utmärka sig bland kommuner och andra 
platser har platsvarumärke blivit ett mer betydande verktyg hos kommunerna. Med 
platsvarumärke finns en möjlighet att attrahera fler besökare, företagare och nya invånare i ett 
annat omfång. Platsvarumärke ger även kommunen möjlighet att särskilja sig från 
konkurrenterna utifrån vad platsen karaktäriseras med. Detta är även ett verktyg för 
kommunen att visa platsens identitet och deras framtidsvisioner.  
  
I arbete med att framställa en kommuns platsvarumärke behövs en helhetssyn över vad 
kommunen står för och erbjuder. En kommun måste kunna erbjuda och samtidigt bära ansvar 
över en stor del av den samhällsservice som medborgarna behöver i sina liv. Detta innebär 
bland annat ett ansvar över skola, socialtjänst och äldreomsorg. Samtidigt är en kommun en 
komplex enhet och innehåller både geografiska komponenter, organisationer, samtidigt som 
det är en politisk institution. 
 
Kommunen har enligt plan- och bygglagen (PBL) ansvar och planmonopol på all planering av 
kommunens mark och vattenområden. Detta betyder att de ansvarar att tillhandahålla och 
upprätta planeringsdokument som översikts- och detaljplaner och samtidigt behandla 
ansökningar om bygglov. Med planmonopolet bestämmer kommunen när ett område ska 
planeras och sedan genomföras. På planeringskontoret är det viktigt att följa kommunens 
platsvarumärke och framtidsvision. Planeringsarkitekterna måste sedan tolka platsvarumärket 
och framtidsvisionerna till en samhällsplanering och utveckling av det fysiska rummet. Det är 
även viktigt för en kommun att följa de övergripande mål och visioner för att finna en tydlig 
riktning för utvecklingen. Mål och visioner påverkar platsvarumärket och detta medför att 
planeraren behöver hantera platsvarumärket.  
 
Under 2005 lanserade Stockholm ett nytt utvecklat platsvarumärke “Stockholm - the Capital 
of Scandinavia”. Platsvarumärket illustrerar Stockholm i en mental bild av att vara ledande 
och betydelsefull. Det blir en bild av att nya spännande saker uppstår på platsen samtidigt som 
staden vill utvecklats till något större. Till skillnad från många andra svenska städer 
konkurrerar Stockholm med andra städer i Europa. Med detta blir det betydligt viktigare med 
ett starkt och betydelsefullt platsvarumärke för att uppmärksamma målgrupperna om platsen.  
 
Gävle är ett exempel på en mindre kommun som arbetat fram ett platsvarumärke. Många 
förknippar Gävle med en julbock på vintern, ett ishockeylag och sedan ett kaffemärke. För att 
Gävle ska attrahera flera att besöka platsen skapades platsvarumärket “Välkommen till Gävle 
– en vacker residensstad vid havet med bra läge och stark utveckling”. Denna visar snabbt att 
det är en gammal residensstad med kulturellt inslag. Samtidigt framgår det att Gävle ligger 
vid havet och att det innehåller en betydande utveckling. Platsvarumärket riktar sig till flera 
av målgrupperna samtidigt för att attrahera dessa till platsen.  
 
Lunds kommun har sedan länge haft en bild av att vara en universitetsstad med en stark 
inriktning på forskning. Detta tillsammans med flera kulturella byggnader har givit en 
karaktär till Lunds stad. Båda dessa förutsättningar har profilerat Lunds kommun och sedan 
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även givit Lund ett platsvarumärke. När Lunds kommun skulle framställa en ny översiktsplan 
till 2010 valde kommunen att utveckla sitt platsvarumärke. Resultatet blev “Lund - Idéernas 
stad” där kopplingar till forskning och innovation finns men även med stadens bakgrund som 
en betydande stad inom företagande.  
 
Kommunen har haft en tillväxt utveckling de senaste åren som anses utvecklas även flera år 
framöver. Detta betyder att kommunen behöver utveckla flera områden för bostäder men även 
utveckla det som är mest betydande för Lund, nämligen företag och forskning. Sedan några år 
tillbaka finns planer om att utveckla området Brunnshög i nordöstra Lund till ett 
bostadsområde som även innehålla två större forskningsanläggningar.  

1.1 Problemformulering  
Platsvarumärke återfinns idag hos flera svenska kommuner och blivit ett allt viktigare verktyg 
med att förmedla vad kommunen vill utveckla och bevara. Det har blivit ett sätt för 
kommunen att illustrera en framtidsvision för platsen. Platsvarumärke har kommit att ha 
betydelse för planeringsarkitekterna och behöver tas i hänsyn till i planeringen av samhället 
och utvecklingen av kommunen. Planerarna behöver tolka platsvarumärket till en 
samhällsutveckling och planering av det fysiska rummet.  
 
Även om platsvarumärke återfinns hos kommuner finns det problem med att applicera ett 
varumärke för en plats och när platsen är en kommun. Senare kan platsvarumärket få 
konsekvenser med vad kommunen väljer att bygga med motiveringen att de utvecklar ett 
område som återfinns i platsvarumärket. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera hur Lund kommun använder kommunens platsvarumärke i 
olika planeringsdokument till utformningen av det fysiska rummet i stadsdelen Brunnshög. 
Sedan undersöka hur platsvarumärket tolkas till olika verktyg inom samhällsplanering som 
sedan används i utformningen av det fysiska rummet. 

1.3 Frågeställning 
Vad innebär begreppet platsvarumärke för en kommun som Lund och hur hanteras detta i 
plandokument?  
  
Hur tolkar Lunds stadsplanerare kommunens platsvarumärke till utformning av det fysiska  
rummet i Brunnshög? 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas med tanke på den avsedda tiden samt storleken som uppsatsen måste 
förhålla sig till. Uppsatsen fokuserar främst på hur ett platsvarumärke för en kommun 
hanteras och tolkas till planering av det fysiska rummet. Området som avgränsas blir Lunds 
kommun och deras planering av stadsdelen Brunnshög. Intresset och valet av Lund kommer 
av det har sedan en lång tid tillbaka haft en stark profilering mot företag, forskning och 
utbildning. Valet av området Brunnshög ligger i att det har planerats under en lång tid och 
idag är under uppbyggnad. 

1.5 Disposition 
I uppsatsens första del beskrivs det teoretiska ramverket och forskningsämnet platsvarumärke. 
Nästa kapitel beskrivs undersökningsobjektet och dokumenten som ska undersökas. Sedan 
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beskrivs den utvalda metoden kvalitativ innehållsanalys och hur undersökningen ska 
genomföras utifrån metoden. I kunskapsöversikten beskrivs begreppet platsvarumärke, hur det 
kan appliceras på en kommun och även vad samhällsplanering betyder och hur det har 
förändrats genom tiden. Resultat och analyskapitlet visar vad som framkommit från 
dokumenten utifrån några kategorier. I sista kapitlet besvaras frågeställningen och vidare en 
diskussion om svaret som kommit med undersökningen och hur platsvarumärket påverkar 
kommunens utveckling. Här kommer även en beskrivning om hur undersökningen kan 
fördjupas och fortsättas.  

2. Teoretiskt ramverk  
Uppsatsens teoretiska ramverk består i ett urval av referenser som berör forskningsområdet 
platsvarumärke. Här beskrivs bakgrunden till området och behandlar olika begrepp som 
viktiga att förstå. Det teoretiska ramverket specificerar vilken kunskap som kommer att 
behövas till analysen av planeringsdokumenten. 
  
Det teoretiska ramverket och begrepp som kommer behandlas i kapitlet är platsvarumärke och 
hur detta används mot svenska kommuner. För att få en djupare förståelse hur ett 
platsvarumärke framställs kommer även viktiga faktorer beskrivas.   

2.1 Platsvarumärke 

Att förstå ett platsvarumärke behöver en förstå hur platsen kan ses från olika sätt. Ena sättet är 
från den mest väsentliga genom att förvandla platsen till en konkret form med gränser, 
topografi och med den byggda miljön. Sedan kan platsen framställas som mindre konkret men 
fokus på de sociala nivåer med vad folk gör, säger och känner för platsen. Båda två kan 
används i utformningen av platsvarumärke då syftet är att visa vad platsen består utav, 
förmedla känslor och personlighet för platsen (Warnaby och Medway 2013: 349). 
  
Ett varumärke kan vara en logotyp, namn eller en symbol som förknippas med en produkt 
eller tjänst (Dahlqvist och Melin 2010: 85). Varumärke involverar även alla de känslor, tankar 
och idéer som förknippas med namnet, symbolen eller logotypen. Idag finns det flera olika 
typer av varumärken då det är flera som är i behov av att skilja sig från andra och konkurrerar 
i olika situationer. Produktvarumärken är varumärken för en produkt eller tjänst och är det 
vanligaste vi tänker på när vi hör varumärken. Platsvarumärke är varumärke för en geografisk 
plats, som till exempel en kommun. Platsvarumärke är mer än bara en slogan eller en logotyp, 
det innebär att finna platsens karaktär, och faktorer som människor förknippar med platsen 
(Spjuth 2006: 8). 
  
Varför platsvarumärke blivit så betydande för en kommun på senaste tjugo åren har flera 
anledningar. Anholt (2005), Kavaratzis och Ashworth (2006) beskriver några faktorer som har 
lett till att platsvarumärke blivit så populärt.  

 Kommuner och städer tävlar om att framstå som en attraktiv plats till kreativa och 
talangfulla människor som i sin tur ska generera attraktivitet till platsen (Anholt 2005: 
121).  

 Dels så har det blivit allt mer billigare att transportera sig längre och till fler platser 
(Anholt 2005: 120).  

 Sedan har media en stor betydelse i att nå ut till fler människor och möjligheten att 
upplysa om kommunen som attraktiv (Kavaratzis och Ashworth 2006: 185).  
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Att platsvarumärket riktar sig till en viss typ av målgrupp är inget ovanligt. Det är nästan en 
nödvändighet att en kommun riktar sig mot en målgrupp för att skapa en attraktivitet och 
något unikt. Om varumärket inte skulle inrikta sig mot något skulle platsvarumärket inte ha 
möjlighet att bli tydligt och skapa identitet (Anholt 2005: 118; Spjuth 2006: 10). 
  
Spjuth (2006) framställer att kommuner kan likställas med vilken service- eller 
tjänsteorganisation som helst, detta då människor fungerar som grunden för allt som sker 
inom en kommun. Dessutom behöver en kommun tillväxt för att ha möjlighet att utvecklas. 
Hon menar att genom investeringar i ett varumärke kan kommunen visa sig värdig mot sina 
invånare, företag och besökare samtidigt som en framtid säkerhetsställs. Genom att attrahera 
besökare, investerare och nya invånare till städerna skapas tillväxt vilket möjliggör att 
kommunen kan utvecklas i en önskad riktning. Genom att använda sig av ett platsvarumärke 
har kommunen möjlighet att marknadsföra sig som unik, intressant och relevant för den 
önskade målgruppen och samtidigt försöka öka sin tillväxt (Spjuth 2006: 7). 
  
Länder, städer och platser har länge försökt att separera sig från andra, men det är på den 
senaste tiden som platsvarumärke har blivit ett mer accepterat arbetssätt och policy för 
kommuner (Kavaratzis och Ashworth 2006: 184). Många varumärkesarbeten har startat men 
resulterar ofta i olika strategiska dokument som inte realiseras till praktiska handlingar. I 
värsta fall blir resultatet enbart en slogan eller en logotyp som inte medför särskilt mycket för 
platsen (Dahlqvist och Melin, 2010: 22). Att skapa ett varumärke för en plats skiljer sig från 
varumärken för en produkt eller en tjänst. Detta är för att platser inte är en produkt, 
politikerna är inga producenter och invånarna är inte vanliga konsumenter (Kavaratzis och 
Ashworth 2006: 188). Produkter kan ändras, förnyas eller helt enkelt försvinna från 
marknaden medan detta till största del inte kan appliceras på en plats eller en kommun. 
  
Platsvarumärke för kommunen 

Enligt Dahlqvist och Melin (2010) kan kommunens platsvarumärke starta genom att studera 
vad platsen har att erbjuda besökare, investerare och invånare. Kommunen erbjuder tex alltid 
vård, skola och omsorg till invånarna som en del av deras ansvar. Platsen som kommunen 
befinner sig i har även flera erbjudande, platsen kan erbjuda närheten till havet, ren luft, stora 
rekreationsmöjligheter eller stora kulturella platser. Detta kan sedan utvecklas till de 
platsvarumärke som kommunen tillhandahåller (Dahlqvist och Melin 2010: 50–52). En 
kommun består samtidigt inte bara av platsen och vad som erbjuds till invånarna utan den 
innehåller även människor, verksamheter och företag. I ett arbete med platsvarumärke är det 
viktigt att hålla i direkta möten mellan kommunens medarbetare och invånare för att 
tillsammans skapa ett platsvarumärke. Vinsten med en fungerande kommunikation mellan 
grupperna är att invånarna, företagare och medarbetarna blir goda ambassadörer för 
platsvarumärket. Genom att använda sig av tydliga målsättningar och gemensamma 
värderingar blir det tydligare för kommunens medarbetare, invånare och företag att arbeta mot 
dessa, vilket minimerar misslyckande (Spjuth 2006: 12–13). 
 
Spjuth (2006: 26) har intervjuat Bengt Håkansson som har specialiserats sig på att arbeta med 
varumärke i alla dess former. Håkansson berättar att ett fel många kommuner gör är att de vill 
och försöker vara något de inte är. Han tar upp Eslöv som ett exempel där media i flera år 
utsett staden till Sveriges tråkigaste stad men där kommunen valt en slogan som säger: “Eslöv 
- där allt händer”. Kommunen försöker genom deras platsvarumärket ge en annan bild av 
staden till omvärlden, istället skulle kommunen ha försökt finna sin egen identitet och fråga 
invånarna hur de uppfattar Eslöv (Spjuth 2006: 26–27). För att skapa ett betydande 
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platsvarumärke behöver kommunen finna vad som är speciellt och unikt för just den platsen 
och kommunen (Spjuth 2006: 7; Dahlqvist och Melin 2010: 71). 
  
Identitet och image 

För att ett varumärke ska bli framgångsrikt behöver kommunen skapa ett varumärke som är 
uppbyggt på deras identitet. Identitet är vad kommunen står för, vill utveckla och vad som gör 
kommunen unik jämfört med andra (Spjuth 2005: 10). Även ursprung, personlighet, kultur 
och nytta är viktiga faktorer i en identitet för en kommun. För att ett varumärke ska bli 
betydande och framgångsrikt behövs mycket tid, resurser och kunskap i framställandet 
(Dahlqvist och Melin 2010: 98). 
  
Det som oftast blandas ihop med identitet är begreppet image. Image är den bild som personer 
har och förknippar med platsen utifrån platsens och personens bakgrund (Spjuth 2005: 10). 
Dahlqvist och Melin (2010) beskriver att image är en komplex bild och summan av det som 
förknippas med ett varumärke. Image kan sägas vara en del av identiteten och visar dess 
bakgrund och historia. Samtidigt är identiteten hur platsen vill uppfattas och framtiden för 
detta. Genom detta kan platsens image med dess historia påverka om hur platsen vill 
utvecklas och förändras. I ett framgångsrikt varumärkesarbete behöver image och identitet 
arbeta nära varandra då dessa hör ihop. Målsättningen ligger oftast i att image och identitet 
ska uppnå en så stor överrensstämmelse som möjligt (Dahlqvist och Melin 2010: 100). 
  
Kommunens identitet och image ligger sedan till grunden för utformningen av kommunens 
platsvarumärke. Det är med detta varumärke som sedan formas till stadens framtidsbild och 
sedan mer strategiska mål och visioner som överensstämmer med identiteten och image. 
Platsvarumärket blir utgångspunkten i planeringsdokumenten som sedan ligger till grund för 
utformning av kommunens områden. I platsvarumärkets utveckling tas oftast det tidigare 
varumärket och strategier i hänsyn till utveckling av ett nytt. För att lyckas med ett 
platsvarumärke ska inte platsens identitet eller den förväntade utvecklingen ändras drastiskt. 
Detta ska istället utvecklas i enlighet med tidigare antagande och image. Genom att använda 
tidigare historia av platsvarumärket så följs en kontinuitet i utvecklingen, likt en kontinuerlig 
utveckling inom planering av områden. Likt ett fysiskt område eller plats inte kan ändra 
image eller identitet så ska inte kommunen ändra sitt platsvarumärke utan detta ska enbart 
utvecklas med tiden (Spjuth 2005: 10). 

3. Metod  
För att uppnå uppsatsen syfte och besvara studiens frågeställningar har metoden kvalitativ 
innehållsanalys valts ut. Detta för att metoden har möjlighet att genomföra en djupgående 
studie för att avslöja eventuella latenta budskap och kopplingar. Metoden har möjlighet att 
hantera olika typer av texter och lämpar sig till olika typer av texter (Bergström och Boréus 
2012: 44; Denscombe 2016: 319). Syftet med analysmetoden är att undersöka hur kommunen 
använder sitt platsvarumärke i dokument. Samtidigt analyseras hur platsvarumärke kan forma 
olika verktyg inom samhällsplanering och hur detta utvecklar det fysiska rummet. 
Samhällsplanerings verktyg kan vara av mål och visioner samt strategier men även riktlinjer 
för bebyggelseutformningen.  
  
I uppsatsen kommer en analys av kommunala planeringsdokument från Lunds kommun som 
berör Brunnshög. Undersökningen kommer fokusera användning av platsvarumärke och hur 
detta påverkar samhällsplaneringen i Brunnshög.  
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3.1 Undersökningsobjekt 

Lunds kommun, Lund och Brunnshög 

Valet av Lund kommun föll på att det under en längre tid har använt sig av ett platsvarumärke 
som har utvecklats tillsammans med kommunens utveckling. Lund är även en intressant 
kommun då det finns en stark vilja om att utvecklas mer inom högre forskning. Samtidigt 
medför utveckling av forskning en starkare ställning internationellt och kan ge kommunen en 
tillväxt. Brunnshög är en ny stadsdel som utvecklas i Lund där två forskningsanläggningar är 
lokaliserade och även kommer innehålla en kvartersstad. Stadsdelen går i linje med Lunds 
strategi om att utvecklas mer inom forskning och innovation vilket även sammanfaller med 
kommunens platsvarumärke. För denna uppsats blir kommunen och stadsdelen intressant då 
kommunen har utvecklat ett tydligt platsvarumärke som utvecklats under en längre tid. 
Stadsdelen Brunnshög blir med detta intressant att undersöka hur kommunens platsvarumärke 
påverkat utformningen av det fysiska rummet i stadsdelen. 
 
Lund är en kommun som ligger i Skåne län som ingår i Stormalmö och Öresundsregionen. 
Den totala befolkningsmängden i kommunen uppgår till drygt 122 000 invånare och ökar med 
runt 2 000 invånare per år. Centralorten Lund har ett invånarantal på nästan 92 000 och ökar 
varje år då flera flyttar in än vad som flyttar ut från staden och kommunen. Tillväxten innebär 
en utmaning för kommunen i att tillgodose arbetstillfällen i både den offentliga och den 
privata sektorn. Den offentliga sektorn omfattar bland annat Kommunen, Region Skåne och 
Lunds Universitet medan den privata omfattar företag som Alfa Laval och Tetra Pak etc. 
(Lund kommun 2018).   
 

Bild 1: Lokalisering av Lund kommun i södra Sverige och förhållande till Danmark (Lund kommun 2010: 
13).  
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I kommunen och Lund finns flera bra kommunikationer med E22:an och tågtrafiken till 
Malmö och vidare till Europa. De flesta resor i Lunds centrum sker på cykel, detta gäller inte 
minst studenterna i staden. Lunds universitet invigdes i slutet av 1660-talet och idag ett av de 
största universitet i Norden med ca. 40 000 studenter. Med sitt samarbete med kommunen har 
Lunds Universitetet utvecklats och ökar sina forskningsområden och anläggningar. Detta har 
lett till att Lund har positionerat sig internationellt inom forskning men även inom företag då 
företag som Ericsson lokaliserats till kommunen. Detta kan bero på kommunens 
förutsättningar med både E22:an och tågtrafiken som går till Malmö och vidare till Europa. 
Samtidigt utvecklade kommunen IDEON området där flera företag har lokaliserats och 
utvecklats (Lund kommun 2019).  
 
Brunnshög är en ny stadsdel som utvecklas i nordöstra Lund. Bakgrunden till 
stadsutvecklingen av Brunnshög ligger kring utbyggnaden av två stora 
forskningsanläggningar, ESS och Max IV. Visionen ligger samtidigt på vikten av ett hållbart 
boende med effektivt resursutnyttjande av energi och material. På sikt kommer det att bo och 
arbeta ungefär 40,000 människor. Detta är en stor satsning för kommunen men främst för 
Lund som kommer blir framstående internationellt inom både forskning och 
samhällsplanering mot hållbar utveckling (Lund kommun 2013: 5).  

3.2 Dokument urval 
Materialet som avgränsats till denna undersökning har med bakgrund till kommunens ansvar 
över plandokument som omfattar kommunens områden. Dokumenten har kommit från 
kommunens hemsida och är framställda av kommunen som säkerställer att dessa är i enlighet 
med plan- och bygglagen. Detta stärker även dess autenticitet och trovärdighet enligt 
kriterierna som framställdes under delen Validitet och trovärdighet. 

Bild 2: Brunnshög satt i ett sammanhang till Lund (Lund 2013: 11) 
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Dokumenten som kommer analyseras är: 

Lunds översiktsplan 2010 
Fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/BRUNNSHÖG 

 
Två detaljplaner kommer studeras utifrån det som framkommit från resultat och analysdelen 
av översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanerna kommer studeras för 
att se hur platsvarumärket påverkar utformningen av samhället och det fysiska rummet. 
Detaljplanerna som kommer studeras är:  

Detaljplan för del av Östra Torn 29:1 m.m. i Lund, Lunds kommun (MAX IV) 
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, 
Lunds kommun 

  
Utifrån uppsatsens frågeställning och problemformulering så passar dessa dokument in i 
analysen, samtidigt är tidsperioden en viktig faktor i urvalet av dokumenten (Bryman och Bell 
2013: 302). Översiktsplanen 2010 är den aktuella översiktsplanen för Lund kommun och den 
fördjupade översiktsplanen berör utvecklingen av Brunnshög. Samtidigt bygger den 
fördjupade översiktsplanen på den aktuella översiktsplanen från 2010.  
 
Samtidigt avgränsas dokumenten med bakgrund till att planläggning är kommunens 
tillvägagångssätt att i ett mer långsiktigt perspektiv utforma och bestämma lämplig 
användning av kommunens markområde. Detta genomförs på både en översiktlig nivå samt 
på detaljnivå. Kommunen är sedan ansvariga för och i framställande av 
planeringsdokumenten och säkerställer att dessa är i enlighet med PBL. 
 
Varje kommun behöver en aktuell och kommuntäckande översiktsplan som visar på ett 
långsiktigt perspektiv hur kommunens utveckling kommer ske. Översiktsplanen är det första 
offentliga planeringsdokument som hanterar kommunens platsvarumärke och som anger 
riktning för kommunens övergripande mål och visioner till den fysiska miljön. Då Lunds nya 
översiktsplan 2018 inte har vunnit laga kraft så är fortfarande översiktsplanen från 2010 
aktuell. I denna undersökning kommer översiktsplanen från 2010 vara den prioriterade 
översiktsplan då dels den som är aktuell idag. Samtidigt är den det vägledande dokumentet för 
senare planeringsdokument som kommer undersökas.  
 
Kommunen kan välja att genomföra en fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg 
gällande begränsade delar av kommunen. En fördjupad översiktsplan är lämplig för att i en 
annan skala behandla utveckling för ett begränsat område. Det tematiska tillägget framställs 
om olika etableringar ska ske, likt vindkraftsetableringar (Mattsson och Hagander 2016: 39–
40). En fördjupad översiktsplan likt fördjupningen för Lund NE/Brunnshög visar närmare på 
områdets utgångspunkter samt förutsättningar. Samtidigt hanterar dokumentet en vidare 
hantering av kommunens mål och visionerna på en närmare skala. Det blir tydligare vilka 
strategier som används för området och en vägledning till planerarens arbete till utformning 
av det fysiska rummet. 
  
Detaljplaner för området Brunnshög kommer studeras utifrån resultat och analysdelen som en 
sista förståelse i hur platsvarumärket kan ha påverkat utformningen av det fysiska rummet. 
Dessa planeringsdokument är rättsligt bindande och kan överklagas för dess innehåll. 
Detaljplanering är där planeraren pröva platsens lämplighet för olika ändamål. Här formuleras 
och utformas platsens karaktärsdrag och gestaltningen för platsen. 
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I detaljplanen för del av Östra Torn 29:1 m.m. behandlas forskningsanläggningen MAX IV 
och faciliteter runt omkring rörande anläggningen. Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 
(Centrala Brunnshög Parkkvarteren) hanterar kvartersområden, centrumverksamheter och 
parkanläggning i centrala Brunnshög. Varför dessa två detaljplaner valts ut är för att det dels 
är olika typer av planer, ena hantera en forskningsanläggning och den andra kvartersområde. 
Samtidigt behandlar båda planerna stora områden i Brunnshög som resulterar i att de hanterar 
fler faktorer än mindre planer. Båda planerna har tillhörande planbeskrivningar som beskriver 
vilka faktorer, förutsättningar och hur utformningen av planen ska ske. Detaljplanen för MAX 
IV är framställd innan den fördjupade översiktsplanen vilket är viktigt att tänka på vid 
undersökningen om att finna kopplingar mellan dokumenten.  
 
Detaljplanerna kommer inte analyseras likt översiktsplanen och den fördjupade 
översiktsplanen. Detta till följd av en tidsbrist för att genomföra analysen och en svårighet att 
finna hur det fysiska rummet är utformad från en karta. Detaljplanerna kommer istället att 
besvara en av forskningsfrågorna och kommer då studeras utifrån vad som framkom från 
resultat och analysdelen.  
 
Det som kan missas med att inte genomföra en djupare analys av detaljplanerna är svårt att 
bedöma. Svårigheten ligger dels i att planbeskrivningen är ett komplement till detaljplanen. 
Samtidigt är det svårt att bedöma hur det fysiska rummet påverkas av platsvarumärket utifrån 
en detaljplan som inte belyser alla faktorer som är viktiga för utformningen av samhället.  
  
I planeringen av området Brunnshög har i flera dokument framställts gällande 
kvalitetsriktlinjer, strukturplan och hållbarhets - PM. Dessa dokument kommer inte analyseras 
då det inte är några dokument som har stöd i PBL samt är dokument som inte alltid framställs 
i kommunens planering. 

3.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ innehållsanalys är en av de vanligaste metoderna för att analysera texter och 
dokument. Analysmetoden är dokumentbaserad och analyserar innehållet i olika texter. Syftet 
med kvalitativ innehållsanalys är att finna underliggande meningar och betydelser i 
textinnehållet. Samtidigt kan analysen hantera komplexa tolkningar av dokumentet 
(Denscombe 2016: 393). Grundtanken är att på ett systematiskt sätt beskriva och ta fram det 
grundläggande utifrån textinnehållet genom en innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys 
bygger ofta på en analysram med ord eller kategorier för att underlätta för både forskaren men 
även för att tydliggöra hur analysen har genomförts (Bergström och Boréus 2012: 44; 
Esaiasson et.al., 2012: 211). I denna studie har analysramen bestått av olika kategorier som 
valts ut utifrån det teoretiska ramverket och kunskapsöversikten. Kategorierna har varit 
platsvarumärke och samhällsplanering då platsvarumärket utgör uppsatsens teoretiska 
ramverk samtidigt som samhällsplaneringen utvecklar platsvarumärket till det fysiska 
rummet.  
 
För att underlätta studien och analysen har fler underkategorier skapats utifrån det som 
förekom flera gånger under teorin och kunskapsöversikten. Under kategorin platsvarumärke 
finns tre mindre kategorier: 

 Identitet vilket är en förutsättning i framställande av ett platsvarumärke.  
 Mål och vision som framställs både innan och utifrån platsvarumärke.   
 Strategier utvecklas för att belysa hur mål och vision ska uppnås.  
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Under kategorin samhällsplanering finns tre mindre kategorier:  
 Hållbar utveckling är en central del i samhällsplanering och kan utvecklas till ett 

platsvarumärke. 
 Bebyggelse är det samhällsplaneringen utvecklar och planerar för. Denna kategori 

passar till studien då två forskningsanläggningar är lokaliserade i Brunnshög. 
Samtidigt som denna kategori kan analysera hur platsvarumärket påverkar 
utvecklingen av bebyggelsen av Brunnshög.  

 Fysiska rummet analyserar om hur stor påverkan platsvarumärket har på utformningen 
av det fysiska rummet i Brunnshög.  

  
För att på ett systematiskt sätt studera de utvalda dokumenten har dessa lästs igenom för att få 
en helhet och förståelse för dokumentet. Denna inläsning har genomförts utifrån en 
kronologisk ordning. Detta för att dokumenten bygger på varandra samt att det framför en 
större förståelse för området och kommunen. Sedan har varje dokument studerats utifrån varje 
kategori som utgör analysramen. 
  
Först studerades Lunds översiktsplan 2010 då det innehåller främst övergripande strategier 
och visioner för hela kommunen. Sedan genomgår den fördjupade översiktsplanen för LUND 
NE/BRUNNSHÖG undersökning utifrån samma kategorier. Att dokumenten har studerats 
efter samma kategorier visar eventuella kopplingar mellan dokumenten samtidigt som det 
bidrar till att lättare följa med i analysen. 
  
Efter att ha studerat översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen undersöks eventuella 
kopplingar mellan dessa dokument. Detta bidrar till en förståelse för hur platsvarumärke 
utvecklas i olika skalor och delar. 
  
Vidare kommer två detaljplaner att studeras utifrån det som framkommit från resultat och 
analysdelen. Detta genomförs för att besvara frågeställningen som berör hur platsvarumärket 
påverkat utformningen av det fysiska rummet.  
 
Fördelar 
Denscombe (2016), Bergström och Boréus (2005) menar att den största fördelen med 
innehållsanalys är att det finns en lätthet att finns mönster och kopplingar mellan olika texter. 
Detta kan sedan jämföras mellan varandra för att finna eventuella underliggande meningar 
eller kopplingar (Denscombe 2016: 393; Bergström och Boréus 2005: 45). Detta är fördelen 
för uppsatsens analys då kategorierna hjälper att finna kopplingar och samband mellan två 
dokument. Samtidigt underlättar kategorierna att finna det centrala innehållet i varje 
dokumenten.  
  
Nackdelar 
Likt alla andra metoder innehåller även denna analys nackdelar. Detta är främst att 
formuleringar och ord lyfts ur från sitt sammanhang vilket kan leda till misstolkningar och att 
betydelsen går förlorad (Denscombe 2016: 393). Liknande nackdelar finns för studien då 
kategorierna kan missa betydande faktorer samtidigt visar kategorierna en liten del av varje 
dokument.  

3.4 Validitet och trovärdighet 

Även om materialet som kommer analyseras kommer från kommunala hemsida kommer 
validitet av det dokumentära källor fastställas. Detta kommer genomföras utifrån fyra 
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grundläggande kriterier bestående av: autenticitet, representativitet, innebörd och trovärdighet 
(Denscombe 2016: 326–328). Denscombe (2016) beskriver dessa kriterier på det sätt som att 
autenticitet försäkrar att materialet är äkta. Representativitet säkerhetsställer att innehållet i 
dokumentet är äkta och fullständigt. Innebörd är om texten är tydlig eller om dokumentet 
innehåller osagda saker. Trovärdighet handlar om källan till framställandet av dokumentet, 
vad var dess syfte, vem är författaren och när skrevs dokumentet (Denscombe 2016: 326). 
  
Validiteten och trovärdigheten behöver fastställas även gällande artiklar och böcker. Sådant 
material har främst använts under teori- och metodkapitlet. Här har validiteten säkerhetsställts 
genom att undersöka hur länge artikeln funnits, ju längre desto oftare mer trovärdig. Även 
vem som är utgivare till materialet, om utgivaren är ett universitetsförlag är det större chans 
att texten är av akademisk kvalitet. Trovärdigheten ökar även om det finns flera upplagor av 
boken eller textmaterialet. När texter har tagits från internet har validiteten säkerställts genom 
att bedöma webbplatsens auktoritet, popularitet och trovärdighet gällande intryck av ett 
seriöst och legitimt syfte (Denscombe 2016: 326–328). I denna uppsats har 
undersökningsdokumenten kommit direkt från kommunens hemsida där kommunen har 
ansvar för dokumenten. Källorna till både det teoretiska ramverket och kunskapsöversikten 
har kommit från internet men där författaren ha studerats för att fastställa trovärdighet. Sedan 
har flera artiklarna varit refererade till inom området vilket ytterligare fastställer deras 
validitet och trovärdighet.  

4. Kunskapsöversikt 
Här presenteras kunskap kring platsvarumärke och samhällsplanering som anses relevant för 
uppsatsens ämnesområde och forskningsfrågor. Här presenteras olika böcker, artiklar och 
forskar inom varje område. Kunskapsöversikten består av två delar, ena som presenterar 
begreppet platsvarumärke mot den kommunala verksamheten. Andra delen presenter 
samhällsplanering och beskriver deras förändringar där platsvarumärke har fått en betydande 
funktion för en kommun. 

4.1 Platsvarumärke 

I ett försök av att få en överblick över relevant kunskap kring forskningsfältet platsvarumärke 
hittades några intressanta böcker på svenska. Även sökningar på engelsk litteratur har 
använts, för att få en djupare förståelse för begreppet platsvarumärke mer internationellt. Vid 
sökning på engelska har place marketing och place branding använts. Båda dessa begrepp har 
använts då de finns en tydlig koppling mellan dessa och oftast blandas ihop. Koppling är för 
att marknadsföring (marketing) behöver varumärke (branding) och vise versa. Oftast beskrivs 
varumärket i början av texterna och som sedan går över i mer marknadsföring. Här har en 
tydlig gräns dragits för studien att inte involvera marknadsföring utan hålla sig till 
platsvarumärke. Detta har genomförts för att inte skapa en förvirring mellan begreppen och 
studiens begränsning gällande tid och utrymme. Begreppet marknadsföring har ändå använts 
som sökord i sökning för engelsk litteratur på grund av att finns litteratur som berör 
platsvarumärke.  
 
Svenska forskare som har skrivit om platsvarumärke och varumärke för kommunen har varit 
Spjuth som skrivit Kommunen som varumärke: att stärka kommunens profil (2006) och 
Dahlqvist och Melin som skrivit Varumärken i offentlig tjänst (2010). Spjuth (2006) tar upp 
varför det är positivt för en kommun att ha ett platsvarumärke. Samtidigt tar Spjuth (2006: 9) 
upp hur en kommun kan starta en process med sitt varumärke. I boken tas flera exempel på 
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svenska kommuner och städer upp som har arbetat med sitt platsvarumärke och varför 
kommunen valt den profileringen. Dahlqvist och Melin (2010: 50) belyser hur varumärken 
kan användas i den offentliga tjänsten och visar hur olika varumärken och logotyper kan vara 
och se ut. De visar även hur ett varumärke kan visa på underliggande mening och betyda. 
Båda dessa texterna belyser hur viktigt det är för en kommun att arbeta med ett betydande 
varumärke för platsen. Samtidigt som ett platsvarumärke får en betydelse för kommunens 
framtida tillväxt och utveckling. Texterna klargör att det finns en konkurrens mellan 
kommunerna som inte fanns förr och detta har stor betydelse när kommunerna idag 
konkurrerar om invånare, företagare och besökare. 
  
På det internationella forskningsområdet är Kavaratzis och Ashworth (2006) två forskare 
inom platsvarumärke och marknadsföring av en plats. Dessa är väl refererade till i olika 
forskningsartiklar och har själva givit ut ett flertal artiklar som berör platsvarumärke samt 
platsmarknadsföring. I artikeln City branding: an effective assertion of identity or a marketing 
trick (2006) beskriver dom hur platsvarumärke kan appliceras på en plats och hur 
varumärkesstrategier kan omvandlas till strategier för platsvarumärke. De förklarar även vilka 
problem som kan uppstå i arbetet med att framställa ett platsvarumärke och om 
platsvarumärket framställs felaktigt. Kavaratzis och Ashworth (2006) redogör att ett 
platsvarumärke skapas utifrån generella faktorer som platsens identitet och image. Dessa 
faktorer blir betydande för en kommun i skapande av ett platsvarumärke och belyser 
uppsatsen hur tillvägagångssättet bör gå till i utvecklingen av platsvarumärke. 
  
En annan forskare som har skrivit om platsvarumärke fast mer vinklat mot det ekonomiska 
och kulturella perspektivet är Simon Anholt (2005). Han är en oberoende politisk rådgivare i 
att utveckla och genomföra strategier för ökat ekonomiskt, politiskt och kulturellt 
engagemang med andra länder. Anholt har utvecklat och är grundaren till ”Good Country 
Index” som mäter vad varje land bidrar till allmänt gott och mänskligheten. Med denna 
bakgrund har han skrivit och utvecklat villkoren samt formulerat viktiga strategier för ett 
lyckat platsvarumärke och kallas för grundaren av dessa koncept. I sin artikel Some important 
distinctions in place branding (2005) beskriver han hur platsvarumärke kan ses från fler olika 
perspektiv och hur ett varumärke kan appliceras på en plats. Han belyser även hur personer 
har svårt att förstå vad varumärke är samtidigt som det uppstår förvirring kring vad som blivit 
varumärkt.  
 
Olof Hallonsten (2018) är en professor på Lunds universitet inom företagsekonomi och har 
skrivit rapporten “Big Science in a small town: An introduction to ESS and MAX IV for the 
humanities, social sciences, economics, and legal studies”. Här förklarar han vad för 
konsekvenser forskningsanläggningar som MAX IV och ESS har på ett land som Sverige och 
staden Lund. Hallonsten förklarar även hur Lund kan dra nytta av anläggningar med att 
utveckla attraktion och även sticka ut med att ha stora forskningsanläggningar. Med rapporten 
belyser Hallonsten hur lokalisering av stora forskningsanläggningar genomförs och vad för 
positiva och negativa konsekvenser MAX IV och ESS har för Lund. Detta blir viktigt i 
analysen för att undersöka hur stor påverkan det finns mellan en kommuns platsvarumärke 
och sådana anläggningar.  

4.2 Samhällsplanering 

Samhällsplanering och byggande är en komplex verksamhet som består av många olika 
förutsättningar och problem men samtidigt många olika möjligheter och lösningar. 
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Huvudsakligen är projekten långsiktiga och innebär stora investeringar men alla projekt har 
alltid strävan efter “en god bebyggd miljö” (Mattsson och Hagander 2016: 17). 
  
Inom samhällsplanering infinner sig många olika frågor som behöver analyseras och besvaras 
för att avgöra om vilken lösningen är mest lämplig för ändamålet på platsen. 
Samhällsplanering omfattar frågor om intressen och användning men även frågor rörande 
bebyggelseutformning, kostnader och att förstå helhetsperspektivet för platsen eller området 
(Mattsson och Hagander 2016: 37). 
 
Den kommunala planeringen ska även bedöma kommunens framtida behov och mål inom 
bostäder, energiförsörjning och verksamheter. Detta ska vägas mot kommunens resurser för 
ekonomi och möjlighet. Planeringen handlar om den framtida markanvändningen och avgöra 
hur mark- och vattenområden bör användas (NE [u.å.] ”kommunal planering” och Boverket 
2015). 
 
Skrivet om samhällsplanering 

Den kommunala planeringen ska ha stöd inom ramverket plan- och bygglagen (PBL). PBL 
bestämmer hur mycket och vad kommunen får reglera. Samtidigt ställs det krav på 
framställande och utformningen av planeringsdokument.  
 
Nancy Mattsson och Carl-Gustaf Hagander har skrivit boken PBL 2010: en handbok om PBL 
och samhällsbyggande (2016). Här belyser de om PBL:s lagar gällande byggande och 
planering och hur detta har utvecklats. De tar upp hur lagen kan tolkas från olika perspektiv 
och hur detta kan genomföras. Boken ger även en allmän översikt över samhällsbyggande 
men även planeringen som finns hos kommunerna.  
 
Internationellt skriver Agudelo-Vera et.al. (2011) Resource management as a key factor for 
sustainable urban planning om samhällsplaneringens behov av att utveckla en bättre 
resurshantering mot en hållbar utveckling. Detta behöver genomföras i fler policydokument, 
samtidigt som saknas det en djupare förankring i hur detta ska praktiskt behandlas. Författarna 
till artikeln har en bakgrund inom forskning kring vattenhantering och hur resurserna för 
mark- och vattenområden måste utvecklas mot en hållbar utveckling i städerna. I Sverige har 
Boverket och Naturvårdsverket (2000) givit ut handboken Planera för hållbar utveckling som 
belyser problematiken med att finna praktiska lösningar på hållbarhetsproblem som återfinns i 
planer. Detta är bara en rekommendation och förslag till hur lösningar kan se ut för problem i 
samhället. Det framgår inte hur detta sedan har använts i den svenska planeringen.  
 
Macdonald (2016) är en professor inom stadsdesign med inriktning på det fysiska rummets 
utformningen med fokusering på gatubreddens påverkan. Hon har skrivit artikeln The 
planning dimension of sustainable urban design (2016) där hon presenterar hur 
samhällsplaneringen med tydliga dokument och strukturer kan påverka hur 
byggnadsprocessen genomförs mot en hållbar utveckling. I artikeln påstår hon att 
byggnadsarkitekterna inte behöver förhålla sig till att processen eller byggnaden är mot 
hållbarhet. Detta menar hon kan förhindras med tydliga dokument om hållbar utveckling som 
byggnadsarkitekterna måste följa. Vidare tar hon upp exempel i Sverige där stadsdelarna 
tydligt profileras mot hållbar utveckling. Detta har medfört att byggnadsarkitekterna måste 
planera hållbara byggnationer och följa stadsdelens riktlinjer.  
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Samhällsplanering i förändring  

Städer och samhällen har förändrats många gånger. Med den industriella revolutionen så 
flyttade fler medborgare in till städerna för att arbeta i de stora fabrikerna. Under 1800-talet 
utvecklades flera svenska städer till industristäder med olika profileringar. Malmö växte tex. 
till en stor industristad med fokus på hamnen och handeln samtidigt som Norrköping växte 
mot textilindustrin. Med de ökande antalet industristäder var svenska städer mer benägna att 
profilera sig som en framgångsrik industristad med flera arbetstillfällen (Greif 2008: 15).  
 
Med revolutionen kom även stålet att användas i större utsträckning genom tillverkning av 
järnvägar för industriella transporter. Detta gjorde att transporter mellan svenska städer för 
medborgarna utvecklades. Samtidigt medförde detta att konkurrensen om besökare blev allt 
större mellan städerna (Greif 2008: 18). 
 
När den stora oljekrisen kom på 1970-talet fick flera industrier svårt att utvecklas och 
överleva. Detta resulterade i att staden hade svårt att fortsätta profilera sig som en industristad 
med arbetstillfällen. Flera städer försökte omstrukturera staden och dess profilering mot 
teknik, utbildning, forskning, företagare eller mot kultur (Greif 2008: 22). Många städer 
lyckades med omstruktureringen och fann en gynnsam profil för staden, medan andra inte 
funnit det än. Denna förändrade profileringen ger även ett ändrat platsvarumärke för att visa 
hur staden ska förbättras och utvecklas mot den nya profilen. Detta platsvarumärke används 
sedan i marknadsföring för staden i media och i kommunala dokument för att attrahera 
besökare, företagare men även stadens invånare.  
 
Richard Florida (2006) beskriver hur en kreativ miljö attraherar den kreativa gruppen som i 
sin tur attraherar flera kreativa personer. Han beskriver att det är främst den kreativa klassen 
som utvecklar företag och kommer på idéer och innovationer (Florida 2006: 295). Detta är 
denna attraktion som Lunds kommun vill framföra och att denna attraktion mot den kreativa 
klassen utvecklar nya idéer.  
 
Idag är det vanligt att framställa bilder som visar hur samhället ser ut efter målen. Dessa 
framtidsbilder hjälper medborgarna att visualisera hur beslutet påverkar staden och samhället. 
Bilderna hjälper även till att förstå konsekvenserna och vilka strategierna som anses lämplig 
för området (Boverket 2018b). I planeringsdokumenten har dessa bilder fått en större 
betydelse då det visualiserar hur det fysiska rummet kommer utvecklas. Framtidsbilder och 
visionsbilder skapar attraktion till platsen samtidigt som det skapar inspiration och förståelse 
till invånarna hur framtiden för hur platsen ska utvecklas. Med bilderna skapas lättare en 
dialog med invånarna om hur framtiden kommer utvecklas (Nordström 2018: 61). 
 
Hållbar utveckling 

Med ändringar från 2011 års PBL så stärktes översiktsplanens strategiska funktion med syfte 
att planeringen sätts i ett större sammanhang med tydliga kopplingar till omvärlden. Detta 
sker särskilt sett till de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna (Mattsson och 
Hagander 2016: 39). I översiktsplanen har det blivit allt viktigare att formulera kommunens 
mål och visioner som gäller för hela eller delar av kommunen. Här stärks kommunens 
identitet och framtidsvisioner mot en hållbar utveckling och framställs utifrån kommunens 
utgångspunkter och förutsättningar (Boverket 2018a). Kommunens platsvarumärke och 
utformningen av mål och visioner påverkar varandra, detta är en av delarna som kommer 
analyserar i uppsatsen.  
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Med den snabba urbaniseringen och den ökade 
levnadsstandarden har den globala 
samhällsmässiga hållbarheten blivit allt mer 
tvivelaktig och ifrågasatt. Samhällsplanering 
följde efterfrågan på bättre levnadsstandard och 
samhällets nya behov. Den bättre 
levnadsstandarden på den tiden förknippades 
med bättre säkerhet, lämplig sanering och 
avfallshantering. Idag bor mer än halva världens 
befolkning i städer vilket har medfört att 
situationen i städerna inte är en hållbar 
utveckling. Samhällsplanering har tagit tag i 
problemet med att planeringen ska utgå från 
mer hållbar utveckling men det står ofta i 
konflikter med andra perspektiv (Agudelo-
Vera et.al., 2011: 2295). 
  
Idag används ofta hållbar utveckling i planeringsdokument och i samhällsplaneringen, 
problemet är att det inte finns en tydlig praktisk koppling från dokumenten (Agudelo-Vera 
et.al., 2011: 2296). Boverket och Naturvårdsverket (2000) handbok beskriver hur planeringen 
kan uppnå hållbar utveckling med utgångspunkt från Sverige femton miljökvalitetsmål. För 
att arbeta mot hållbar utveckling har ett hållbarhetsperspektiv tagit fram som innehåller tre 
olika dimensioner, ekologisk, ekonomisk och sociala. Med dessa beskrivs sedan hur detta kan 
påverka den fysiska strukturen och rummet i bebyggelsen, trafiken, och grönytor (Boverket 
och Naturvårdsverket 2000: 4). Kommunens platsvarumärke kan utgå från något av de tre 
hållbarhetsdimensionerna och belyser samtidigt vilken riktning kommunen vill attrahera 
personer mot. Platsvarumärke kan utgå från den sociala dimensionen och belysa att i staden 
finns många mötesplatser samtidigt som det återfinns olika grupper och kulturer.  
  
Agudelo-Vera et.al., (2011: 2302) menar att samhällsplanering behöver integrera och utveckla 
en större resurshantering och att det är resurshanteringen som är den viktiga kopplingen 
mellan samhällsplanering och hållbar utveckling. Ett centralt mål för svensk 
samhällsplanering är att förtäta städerna så att exploateringen inte sprids ut. Förtätning kan ses 
som en riktning mot en bättre resurshantering i städerna.  
  
Macdonald (2016) påpekar att hållbar samhällsplanering ligger i att framställa struktur och 
ramverk för att säkerhetsställa hållbara bebyggelser. Idag finns det flera riktlinjer och krav 
som inte är i enlighet med hållbar samhällsplanering. Hon påpekar att vägbanan för fordon i 
staden är breda och detta bidrar till svårigheter för gående att korsa vägbanan. Vidare 
beskriver hon att planeringen för nybebyggelse utgår från ramverk som samhällsplanerarna 
framställer och att flera hållbara element bör inkluderas i dokumenten som sedan 
byggnadsarkitekter ska implementera och utgå ifrån (Macdonald 2016: 44).  
 
Macdonald (2016) beskriver hur Hammarby sjöstad och Västra hamnen i Malmö är exempel 
där hållbar utveckling har funnits i bestämmelser som sedan implementerats i planeringen av 
bebyggelsen och det fysiska rummet (Macdonald 2016: 45). Hållbar samhällsplanering 
återfinns hos flera kommuner och används som en del av kommunens platsvarumärke. Detta 
attraherar invånare att bosätta sig på platsen samtidigt som det skapar en attraktion att besöka 
området. Linköping är ett annat exempel som med området Vallastaden har byggt upp en hel 
stadsdel utifrån dimensionen ekologi. Vallastaden har även lagt ett stort fokus på den sociala 

Figur 1. Visar hur de olika dimensionerna 
tillsammans skapar hållbar utveckling och att alla 
tre har betydelse.  
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dimensionen med att blanda grupper och skapa offentliga mötesplatser för alla. Den 
ekonomiska dimensionen har här fått ett mindre utrymme men finns fortfarande med för att 
skapa en hållbar stadsdel. Området utvecklades genom flera aktörer som tillsammans skapade 
en varierad stadsdel med olika byggnader och användningsområden. Här har stadsdelens 
platsvarumärke varit hållbar samhällsplanering och utveckling. Detta kan vidare kopplas till 
uppsatsen att hållbar utveckling kan vara en del av kommunens platsvarumärke. Samtidigt 
kan platsvarumärket påverka vad och hur bebyggelsen ska ske.  

5. Resultat och analys 
 
Det första steget i analysprocessen var att få en förståelse samt en helhetsbild över det utvalda 
materialet. Materialet läses igenom var för sig i kronologisk ordning för att få en djupare 
förståelse för texten och hur tolkningar kan ha genomförts och utvecklats med varje 
dokument. Sedan sorterades vissa delar bort som ansågs ligga utanför det relevanta ämnet för 
denna undersökning. Den kvarvarande texten utgjorde studiens analysenhet. Analysenheten 
delades in i två kategorier med flera mindre kategorier under för att lättare finna eventuella 
kopplingar och utvecklingar mellan dokumenten.  
  
Platsvarumärke 

Identitet 
Mål och vision 
Strategier 

Samhällsplanering 
Hållbar utveckling 
Bebyggelse 
Fysiska rummet 

 
Till följd av tidsbrist kommer inte de utvalda detaljplanerna att genomgå samma analys som 
översiktsplanen och den fördjupande översiktsplanen. Vidare är det osäkert att förstå vad som 
skulle framgått vid en liknande analys av detaljplanen och deras plandokument då de 
innehåller mindre text och flera delar som inte berör uppsatsens syfte. I slutsatsen kommer 
detaljplanerna användas som ett svar till ena frågeställningen.  
 
Lunds översiktsplan 2010 

Övergripande bestod översiktsplanen av flera strategier för att främst nå en hållbar utveckling 
i både samhällsplaneringen men även inom invånarnas vanor och livsstil. Detta genomsyrar 
hela dokumentet och återkopplas i flera olika aspekter. Det kopplas in planeringen, byggandet 
samt i kommunens beslut som ska ställa krav på näringslivet och verksamhet som finns i 
kommunen. 
 
Stora delar av texten skrivs utifrån staden Lund och hur den ska utvecklas. Detta medför att de 
flesta strategierna och visionerna återfinns inom staden Lund vilket gör att de andra tätorterna 
blir förlorade i arbetet. Det finns en kort beskrivning om områdena i översiktsplanen men 
strategierna är främst framställa till staden Lund. 
  
Flera gånger nämns det att Lund består av många företagare och att utveckling inom 
forskning samtidigt som detta innebär att staden blir mer betydande stad i regionen men även 
internationellt. Detta anses bidra till en snabb tillväxt där konsekvensen blir att 
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bostadsbyggande behöver växa och att 
det finns ett högt tryck på bostäder och 
främst hyresbostäder. 
  
I Lunds översiktsplan framgår en 
vision text innehållandet Lunds slogan 
”Lund – Idéernas stad”. Sedan följer 
beskrivningar av vad Lund står för 
samt hur staden vill upplevas som i 
framtiden utifrån invånarna 
levnadssätt. Samtidigt beskrivs Lund 
hur staden ska utvecklas mot en mer 
hållbar stad och hur framtiden ser ut 
för företagare, invånare, forskare och 
studenter. 
  
Fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög 

Genomgående bestod den fördjupade 
översiktsplanen av liknande frågeställningar som 
återfanns i översiktsplanen men som nu behandlas i 
en närmare skala på Brunnshög. Syftet med detta 
dokument var att tydliggöra kommunens avsikt att 
skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar 
utveckling i Brunnshög. Kommunen vill med 
dokumentet att konkretisera och tydliggöra viljan 
och intentionerna för området. 
 
Med den fördjupade översiktsplanen för Brunnshög 
finns det en tydligt och långsiktig struktur för hur 
området ska utvecklas och förutsättningar för denna 
utveckling. Detta ger stöd för den kommande 
planläggningen och utförande av detaljplaner. 
Avvägningar mellan allmänna intressen samt 
säkerhetsställande av riksintressen har tagits i 
beaktande i utförande av dokumentet. 
  
Platsvarumärke 

Ett platsvarumärke kan visa vad kommunen vill 
utveckla, vad som anses centralt och viktigt på 
platsen. Samtidigt kan kommunen illustrera vad platsen har att erbjuda besökare, nya invånare 
och företagare. Ett platsvarumärke kan rikta sig mot en eller flera målgrupper.  
 
“Lund - Idéernas stad” (Lund kommun 2010: 18) 
 
I översiktsplanen 2010 beskrivs detta vara Lunds slogan och symboliserar Lunds bakgrund 
inom innovation, utbildning, forskning och företag. Sloganen symboliserar även Lunds 
framtid att kommunen och staden ska fortsätta i samma riktning. Utifrån slogan finns en 
tolkning om att Lund är en stad där kreativiteten flödar och nya idéer och innovationer skapa 
och utvecklas. Spjuth (2006: 10) tar upp hur viktigt det är att platsvarumärket följer 

Bild 4. Fördjupning av översiktsplanen 
för Lund NE/Brunnshög (Lund kommun 
2013: 1).  

Bild 3. Översiktsplan för Lunds kommun (Lund kommun 
2010: 1).   
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kommunens profilering och inte försöker vara något kommunen inte är. Lund har en bakgrund 
i att vara innovativ och utvecklar denna profil hela tiden. Detta har medfört en tydlig bild om 
kommunens identitet.  
 
“Lund är ett ledande internationellt centrum för forskning, utbildning och företagande. Lund 
är en kreativ miljö, där det är lätt att starta och driva företag.” (Lund kommun 2010: 18) 
 
Här framställer kommunen Lund som en internationell inflytelserik plats inom forskning, 
utbildning och företagande. Det som gjort Lund så framgångsrik är deras historia med Lunds 
universitet och sedan viljan att utvecklas inom alla dessa områden. Texten beskriver vad som 
anses centralt och vad för profil staden har. Här illustreras vad staden har att erbjuda idag men 
även framtida utvecklingen med att staden har en bakgrund med att utvecklas inom områdena. 
Detta riktar sig främst mot besökare inom forskning men även företagare som kan lokalisera 
sitt företag på platsen och har en möjlighet att utvecklas. Dahlqvist och Melin (2010: 100) 
beskriver att en kommuns platsvarumärke illustrerar vad kommunen har att erbjuda både 
företagare och besökare men även framtida invånare.  
 
”Genom sammanslagningen av de båda före detta Skånelänen och öppnandet av den fasta 
förbindelsen över Öresund, är Lund inte längre enbart en skånsk universitetsstad med 
domkyrka utan en inom högre utbildning, forskning, innovation och företagande 
framträdande kommun i en region som omfattar ca 3,5 miljoner invånare.” (Lund kommun 
2010: 11) 
 
Kommunen uppmärksammar hur staden har förändrats från att vara en universitetsstad till att 
ha utvecklats inom högre utbildning och sedan vidare till forskning och innovation. Med den 
fasta förbindelsen över Öresund beskriver kommunen att det nu finns möjlighet att attrahera 
flera personer till kommunen och staden. Genom att flera har möjlighet att lättare ta sig till 
staden förbättras underlaget till en vidare utveckling inom områdena. Kommunen och Lund 
framställer att det förbindelsen har möjliggjort att utveckla en positionera sig mer 
internationellt. Samtidigt blir förutsättningar för en större tillväxt i kommunen vilket påverkar 
utvecklingen inom flera faktorer. Att fokusera på samma målgrupper under en lång tid menar 
Anholt (2005) och Spjuth (2006) gynnar platsvarumärket då det blir tydligt och lättare att 
förstå vad som finns på platsen och vad som kommer fortsätta utvecklas (Anholt 2005: 118; 
Spjuth 2006: 9).  
 
”Kunskapsstråket från stadens mitt genom universitetsområdet och vidare mot den nya 
stadsdelen Brunnshög är ett annat viktigt signum för staden. Stråket knyter ihop kulturarv, 
utbildning och innovation.” (Lund kommun 2010: 18) 
 
Brunnshög blir en viktig utveckling för Lund med att koppla ihop stadens kulturhistoria 
tillsammans med utbildning och innovation. I Lund finns kunskapsstråket som är en viktig del 
för att förena företag med utbildningar och forskning. Brunnshög blir vidare en viktig 
koppling till dessa områden och ett nytt kännetecken för Lund. Här finns en tolkning om att 
Lunds platsvarumärke påverkar vad för utveckling som ska ske i staden. Att den nya 
stadsdelen utvecklas för att attrahera ett större antal personer att besöka staden och att 
målgruppen är besökare och forskare.  
 
Att ett platsvarumärke kan appliceras även för en stadsdel har genomförts innan. Brunnshögs 
platsvarumärke utformas efter kommunens platsvarumärke och det finns tydliga sammanband 
mellan dessa.  
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“Världens främsta forskning- och innovationsmiljö, innovationsstaden.” (Lund kommun 
2013: 15) 
 
Detta kan identifieras som Brunnshögs slogan och framställer en stark profil mot forskning 
och innovation. Kopplingen mellan Lunds och Brunnshögs slogan är tydlig och visar att 
Brunnshögs utveckling är kopplade till Lunds platsvarumärke. Detta då Lund innehåller också 
innovation och utveckling. Området Brunnshög utvecklas mycket på grund utav att MAX IV 
och ESS är lokaliserade i området. Detta påverkar även att profileringen av området är starkt 
inriktad på forskning och innovation. Brunnshögs slogan hjälper till att attrahera besökare och 
forskare till området. Genom att använda sig av orden Världens främsta illustreras om att 
området ska innehålla en det bästa inom forskning och innovation. Samtidigt framställs en 
miljö som främjar mot dessa områden.  
 
Hallonsten (2018: 60) beskriver en attraktiv forskningsmiljö som kräver både saker inom och 
utanför anläggningens kontroll. Detta menar han att även miljön utanför, i staden, påverkar 
hur utvecklingen av forskningsmiljön är. Det är viktigt att servicen är flexibla och tillgodoser 
forskarnas behov som hotell, kommunikationer och utvecklat kollektivtrafik som finns i 
närheten av anläggningen.  
 
“Att profilera sig inom hållbart stadsbyggande och ta ansvar för kommande generationer blir 
en viktig del av Lund NE/Brunnshögs identitet och varumärke.” (Lund kommun 2013: 17) 
 
Utöver profileringen mot forskning och innovation som liknar Lunds platsvarumärke vill 
Brunnshög profilera sig mot hållbart stadsbyggande och samhällsplanering. Lika mycket som 
detta kan ses som en ny profilering kan även tolka det som att hållbart stadsbyggande går i 
linjer med innovation då det finns behov av nya lösningar på problem som finns i städerna.  
 
Att även profilera mot hållbar stadsbyggnad innebär en möjlighet för Lund att attrahera flera 
personer till platsen och blir vidare en faktor att utveckla stadens attraktion. Enligt Warnaby 
och Medway (2013: 351) är möjlighet att utveckla platsens attraktion och särskiljas från andra 
faktorer till varför arbete med platsvarumärke har ökat de senaste 20–30 åren.  
 
Identitet 

I översiktsplanen 2010 uppmärksammas Lunds historia genom att upplysa om att flera större 
företag har etablerats i staden och haft möjlighet att utvecklats. Detta hände främst när 
IDEON området utvecklades som tillväxten för företagen utvecklades.  
 
”Stora företag i Lund, såsom Åkerlund & Rausing, Alfa Laval och Tetra Pak har lagt 
grunden till en industriell utveckling, som under de senaste decennierna tagit ny fart med 
framväxten av IDEON och etableringen av Ericsson.” (Lund kommun 2010: 11) 
 
Med att företagande är en betydande del av Lunds historia finns en koppling om att det kan 
vara en av Lunds identitet med att vara betydande inom företagsverksamheter. Samtidigt har 
Lund med IDEON området utvecklat möjligheten för fler större företag att etablera sig i 
staden tillsammans med mindre nyetablerade företag. Dahlqvist och Melin (2010) beskriver 
att ha en bakgrund i liknande utveckling och satsning betyder att deras identitet och image 
överensstämmer mer under en längre tid och det blir lättare att utveckla ett betydande 
platsvarumärke.  
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Förutom att vara betydande inom utveckling av företag identifieras Lund som en äldre 
universitetsstad med en historia inom forskning. Inom detta område finns en vilja om att 
utvecklas vidare inom och uppnå en högre nivå för både utbildning och forskning.  
 
”Lund är en av Nordens största student- och utbildningsstäder och Lunds universitet är ett 
centrum för högre utbildning och forskning i världsklass.” (Lund kommun 2010: 12) 
 
Från att ha varit en universitetsstad så kännetecknar Lund sig som en större studentstad där 
högre utbildningar och forskning finns. Att framställa sig som en plats i världsklass medför ett 
stort behov att hela tiden utvecklas inom området. Med erfarenheterna på utvecklingen som 
IDEON området gav till företagare förväntas Brunnshögsområdet generera liknande 
utveckling och uppsving för utbildning och forskning. Samtidigt hoppas kommunen på en 
snabb ökad tillväxt då området medför en stor attraktion för besökare och nya invånare. 
Brunnshög blir även en betydande del för kommunen att synas internationellt och förtydliga 
kommunens platsvarumärke. Spjuth (2006: 9) beskriver attraktionen och tillväxt som en 
viktig punkt i varför kommunen bör framställa ett platsvarumärke. Platsvarumärke hjälper 
kommunen att bli sedda och framföra platsens karaktär.  
 
Brunnshögs identitet är tydligt sammankopplat med Lunds identitet och vilka områden ska 
utvecklas. Forskningsanläggningarna för med sig en utveckling inom forskning, utbildning 
och innovation.  
 
“Om visionerna för Brunnshög realiseras kommer hela MalmöLundregionens attraktionskraft 
att stärkas när det gäller forskning och innovation, upplevelser samt hållbar 
stadsutveckling.” (Lund kommun 2013: 11) 
 
Här beskriver kommunen hur området kommer påverka inte bara Lund utan även Malmö och 
omkringliggande städer. Samtidigt indikerar texten att Brunnshögsområdet kommer 
sammankopplas med forskning, innovation men även hållbar stadsutveckling. Forskning och 
innovation är en utveckling inom Lunds identitet men med hållbar stadsutveckling skapar 
Brunnshög en egen identitet och unikhet.  
 
Målet med hållbar stadsutveckling och planering är höga för området då det ska resultera i en 
förebild för hela världen att finna inspiration mot mer hållbar utveckling. 
 
“[…] bli ett skyltfönster för svensk hållbarhetsplanering i världsklass.” (Lund kommun 2013: 
3)  
 
Lund har tidigare påpekat att den ekologiska dimensionen är grundläggande för resten av 
dimensionerna. Samma inställning kan utläsas i utvecklingen av Brunnshögs 
samhällsplanering. Det ligger ett stort fokus i hur exploateringen ska utvecklas på ett hållbart 
sätt. Ett av målen är att marken som behöver tas i anspråk ska kunna återställas, samtidigt vill 
inte att spridningen ska vara för stor. För att detta ska uppnås inom samhällsplaneringen 
behövs stora utredningar och lösningar. I den fördjupande översiktsplanen beskrivs hur 
Brunnshög tänker utvecklas mot en mer hållbar stadsutveckling.  
 
“[…] stadsdelen ska bli en inspirerande livsplats där planeringen genomsyrats av klokskap 
och ansvarstagande för kommande generationer” (Lund kommun 2013: 3) 
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Förutom att Brunnshög ska innehålla innovativa lösningar mot hållbar utveckling vill 
kommunen även att det ska bli en inspirationskälla till resten av världen i ett sätt att utveckla 
samhällsplaneringen. Kommunen vill att varje steg och beslut ska vara utifrån hur detta kan 
resultera för kommande generationer. Agudelo-Vera et.al., (2011: 2295) påpekar att större 
delen av världens befolkning bor i städer och att detta inte är hållbart. Med en bättre 
resurshantering kan en den negativa effekten av att fler bosätter sig i städerna minska. Detta är 
något Brunnshög utvecklar med att hålla en hög exploatering inne i området och att marken 
som exploateras kan återställas.  
 
Mål och vision  

I Lunds översiktsplan 2010 finns en kort visionstext som berättar om kommunens mål och 
vision för hur kommunen ska utvecklas. Kommunen vill förbättra den kommunala servicen 
vilken innebär att förbättra bland annat skola, äldreboende och kollektivtrafiken. Samtidigt 
vill kommunen satsa på utvecklingen inom högre utbildning och forskning.  
 
”Kommunens mål är att Lund ska vara den bästa platsen i Sverige för studier, forskning och 
utveckling.” (Lund kommun 2010: 12) 
 
Att vara en betydande plats framställs som ett centralt och återkommande. Att målet och 
visionen finns inom att vara Sveriges bästa plats illustrerar en ledande bild och en stark vilja 
om att utvecklas dit. Här behövs en uppmärksamma om att Lund som plats ska bli bäst och 
omfattar då hela stadens innehåll och möjligheter. Boverket (2018a) beskriver att målen ska 
utgå från kommunens förutsättningar och ska vara möjliga att uppnå. Att Lund har som mål 
att vara Sveriges bästa plats inom forskning och studier är utifrån deras förutsättningar och 
kan uppnås.  
 
Med Brunnshögsområdet visar kommunens sin utvecklings- och handlingskraft med att det 
finns resurser och möjlighet att utvecklas till högre nivåer inom områden.  
 
“Utbyggnaden av forskningsanläggningarna MAX IV i Brunnshögsområdet kommer att 
ytterligare befästa Lunds ställning inom högre utbildning och forskning på europeisk nivå.” 
(Lund kommun 2010: 11) 
 
Målet med MAX IV är att det ska stärka Lunds ställning inom utbildning och forskning på en 
mer europeisk nivå.  
 
“En framtida ESS-anläggning (European Spallation Source) kommer att kunna konkurrera 
på det globala planet med anläggningar i USA och Japan.” (Lund kommun 2010: 11) 
 
Samtidigt kommer ESS-anläggningen konkurrera på ett annat område och i större omfång än 
MAX IV. Tillsammans kommer anläggningarna utveckla högre utbildning och forskningsnivå 
i Lund som kommer framställas som en framstående plats inom områdena. Lunds mål är att 
som plats vara bästa i Sverige och att anläggningarna ska stärka Lunds ställning inom 
forskning på en mer europeisk nivå med MAX IV och på en global nivå med ESS.  
 
Visionen för Brunnshög är att området ska generera en ökad tillväxt vilket innebär att 
kommunen behöver fler bostäder. Utifrån kommunens mål och vision har Brunnshögs vision 
utvecklats utifrån tre perspektiv. Dessa visioner ska utveckla stadsdelen med målet om att 
attrahera flera målgrupper och vara en framstående plats för forskning, hållbar utveckling och 
besökande.  
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Boverket (2018a) beskriver att mål och visioner ska förhålla sig till hållbar utveckling och de 
utpekade dimensionerna, ekonomisk, social och ekologisk. Samtidigt ska de vara något som 
går att uppnå i staden. Att beskriva stadsdelen som en plats för samverkan mellan olika 
grupper kan ses som hållbart utifrån den sociala dimensionen då de medför en interaktion 
mellan invånare, besökare och anställda. Samtidigt är den ekologiska hållbarheten 
dimensionen att stadsdelen ska vara uppbyggt utifrån ett hållbart perspektiv med flera 
innovativa lösningar (Boverket 2018a).   
 
“Visionen för Brunnshög byggs upp av tre grundpelare/mål: 
1. Världens främsta forskningsanläggningar. 
2. Ett internationellt föredöme för hållbart stadsbyggande. 
3. Ett regionalt utflyktsmål för vetenskap, kultur och rekreation.” (Lund kommun 2013: 16) 
 
Här visas att det viktigaste i Brunnshög 
är forskningsanläggningarna genom att 
det dels ligger först som mål dels 
innehåller uttryck som “världens 
främsta” vilket illustrerar bäst i världen. 
Detta är även en stor anledning till att 
området utvecklas och därför blir det 
naturligt att det är det största målet som 
Brunnshög är uppbyggd på. Förutom att 
bygga forskningsanläggningar behövs 
även en utveckling utanför och därför är 
målet att denna utveckling ska bli en 
förebild för hållbar utveckling av städer 
och stadsbyggnad. Tillsammans med 
anläggningarna och stadsbyggandet blir 
området ett besöksmål mot flera 
områden.  
 
“Ett övergripande visionsmål är att 
generera mesta möjliga synergier mellan 
anläggningar, forskare och omvärld, att 
skapa kontaktpunkter och öppningar där 
nya idéer kan uppstå. Det kan leda till 
utveckling, innovation och nya företag.” 
(Lund kommun 2013: 16) 
 
Ett generellt visionsmål för området är att det ska finnas en samverkan mellan flera olika 
grupper och att detta ska resultera i nya idéer. Detta är ett resultat av Lunds platsvarumärke 
om att kommunen ska främja utveckling och uppkomsten av nya idéer. Kommunen vill att 
Brunnshög ska attrahera forskare och företagare att etablera sig i området och kommunen. 
Detta kommer främja en vidare positiv utveckling med en högre attraktion inom målgruppen.  
 
Florida (2006) beskriver att forskare och företagare tillhör den kreativa klassen som främjar 
nya idéer och är beroende av hur miljön i deras område känns och upplevs. Den kreativa 
klassen attraherar inte bara sin grupp utan även andra grupper då klassen ses som intressant 

Bild 5. Illustrationsbild för Brunnshög som visar hur 
platsen präglas av idéer och en plats för forskning och 
utbildning samtidigt som platsen ska vara intressant 
att vistas i (Lund kommun 2013. s. 4).  
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och skapar en attraktion till området som de befinner sig i (Florida 2006: 296). Detta är Lunds 
förhoppning till hur Brunnshög ska utvecklas till.  
 
“[…] en god stadsdel där det är lätt att leva, roligt att arbeta, enkelt att bo och som är 
intressant att besöka.” (Lund kommun 2013: 15) 
 
Förutom att stadsdelen ska vara en attraktiv plats för forskare så ska det vara en plats som 
attraherar invånare att bosätta sig och en plats att besöka. Kommunen målar upp en bild av 
hur enkelt och intressant det är att leva och bo i stadsdelen. Detta kan tolkas som att det finns 
närhet till service och andra behov som boende behöver i sin vardag och att detta gör att det 
blir lätt att leva och bo. Samtidigt blir detta en målande bild av den perfekta vardagen som de 
flesta drömmer om.  
 
Strategier  

När en kommuns strategier i översiktsplanen inte längre är aktuella så påbörjas arbetet med en 
ny översiktsplan. Den centrala strategin från den förra översiktsplanen från -98 finns även 
med i översiktsplanen 2010 som en strategi.  
 
”Den bärande strategin i den förra översiktsplanen, ÖPL -98, att bygga nära spårburen 
kollektivtrafik och sprida utvecklingstrycket österut längs Simrishamnsbanan, gäller 
fortfarande.” (Lund kommun 2010: 8) 
 
Denna strategi utgår från att planera en bebyggelse i närheten av kollektivhållplatser samtidigt 
som exploateringen ska spridas mer österut. Att lokalisera en hög andel av bostäderna i 
närheten av kollektivhållplatser anses vara en utpekad faktor för hållbar utveckling. Vidare 
beskrivs att exploateringen ska ske i hela kommunen och inte enbart i Lund. Denna strategi 
har sin grund i att runt Lund finns goda odlingsmarker som behöver bevaras och inte tas i 
anspråk för att Lund ska växa.  
 
“Verksamheter med anknytning till avancerad forskning är i många fall beroende av och 
önskar vara belägna i eller i anslutning till staden Lund. Sådana verksamheter kan utvecklas i 
bland annat Brunnshögsområdet i nordöstra delen av Lunds stad.” (Lund kommun 2010: 3) 
 
Här motiveras lokaliseringen av forskningsanläggningarnas till varför det hamnade i 
Brunnshög. Lokaliseringen av Brunnshög skapar en sammankoppling och har möjlighet att 
tillsammans utvecklas till en högre nivå. Båda områdena är beroende av varandra då Lund 
behöver Brunnshög för att utvecklas och öka sin ställning inom forskning och utbildning. 
Samtidigt är Brunnshög beroende av Lund då det finns flera faciliteter och service i Lund som 
Brunnshög behöver för att vara framstående inom forskning och utbildning. Hallonsten (2018: 
60) beskriver att en faktor till varför Lund var en kandidat till forskningsanläggningarna var 
att det fanns befintliga resurser och faciliteter inom forskning som kunde utvecklas.  
 
Strategier utformas för att vara ett vägledande moment för hur mål och visionerna ska 
uppfyllas. Samtidigt beskriver hur den fysiska och rumsliga utformningen ska ske för att leva 
upp till mål och visionerna (Boverket 2018b). Brunnshögs strategier är utformade från de tre 
grundpelarna som mål och visionerna skapas ifrån.  
 
“Att MAX IV och ESS lokaliserats till Brunnshög skapar behov av att utveckla ett intressant 
stadssammanhang som ska rymma världens främsta forsknings- och innovationsmiljö.” (Lund 
kommun 2013: 16)  
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Här beskrivs att utöver att anlägga MAX IV och ESS så behövs ett stadssammanhang 
utvecklas. Detta ska lokaliseras i Brunnshög men menar även att kopplingen till Lund behövs 
för att koppla samman områdena.  
 
“Forskningsanläggningarna och landskapet utgör basen för de nya destinationerna Science 
center och Lunds världspark.” (Lund kommun 2013: 20)  
 
För att främja en god forskningsmiljö planeras även ett science center som ska vara en plats 
för besökare och allmänheten. Detta blir en miljö där forskare kan komma i kontakt med 
varandra och diskutera forskningsresultat, samtidigt blir det en besöksanläggning för studenter 
och allmänheten för att få information om vad som forskas om och vad resultatet utvecklats 
till. Hallonsten (2018: 66) menar att detta är en viktig faktor till att forskningsanläggningar 
ska få erkännande då forskare inte framför vilka resultat som framkommit från vilka 
anläggningar i sin forskning och artiklar. Genom att utveckla ett science center blir det mer 
tydligt vilka resultat som kommer från anläggningen.  
 
Attraktionen för besökare kommer även finnas i Brunnshögs landskap då flera 
rekreationsområden kommer utvecklas för att innehålla upplevelser och locka till återbesök. 
Områdets utmaning ligger i hur dessa områden ska kombineras och där alla ska samarbeta 
med varandra. Förutom att stadsdelen ska främja en forskningsmiljö och vara en 
besöksanläggning samtidigt innehålla en stadsdel för boende ska den även utvecklas mot 
hållbar utveckling.  
 
“Hållbarhetsmålen för stadsdelen tar fasta på Lunds kommuns klimatmål som antogs 
2010. I arbetet med att ta lokalt ansvar för det globala klimatet ska kommunens utsläpp av 
växthusgaser till år 2020 ha halverats i jämförelse med 1990. År 2050 ska utsläppen vara 
nära noll.” (Lund kommun 2013: 17)  
 
Brunnshög utvecklas med kommunens hållbarhetsmål som grund och där växthusgaser ska 
halveras. Detta betyder att Lund behöver utveckla sin egen stad för att uppnå målet, samtidigt 
behöver Brunnshög producera mer energi än vad som behövs i stadsdelen för att kompensera 
för andra bristfälliga stadsdelar i kommunen. Om detta fungerar så kommer Lund tillsammans 
med Brunnshög bli framstående i hur en stad kan utvecklas genom utbyggnad av en stadsdel 
och hur den kan gynna den ursprungliga staden.  
 
Samhällsplanering  

Tillsammans med strategierna, mål och visionerna identifierar samhällsplaneringen viktiga 
behov som är viktiga för utveckling av städer. Detta gäller behov i form av bostäder, 
verksamhetslokaler och utredningsområde för vidare utveckling. Planeringen belyser 
utvecklingsmöjligheter men även begränsningar som finns för olika platser och områden.  
 
” […] större förändring är att Brunnshögsområdet i nordöstra Lund har fått en ny inriktning 
mot en tät och blandad kvartersstad och önskemål har kommit om lokalisering av två nya 
forskningsanläggningar, MAX IV och ESS.”  (Lund kommun 2010: 8) 
 
I tidigare översiktsplaner har Brunnshög identifierats som ett utvecklingsområde för 
verksamheter. Detta har sedan utvecklats till att även innehålla en blandad kvartersstad 
tillsammans med MAX IV och ESS. Inriktningen för området är fortfarande riktad mot 
forskning och utbildning men innehåller nu även bostäder och andra verksamheter och 
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service. Boverket (2017) beskriver att en blandad stadsdel ska utgå från platsens värden och 
att finna vad som saknas. Detta har Lund genomfört genom att identifiera att tillsammans med 
forskningsanläggningarna även är i behov av en kvartersstad i närheten.  
 
Med begreppet blandad innebär till viss del en funktionsblandning där bostadshusen 
möjliggör för verksamheter i bottenvåningen. Samtidigt innebär begreppet en social blandning 
där upplåtande av varierande bostäder i olika storlekar och utformningar främjar för flera 
olika grupper i området. Vidare finns en koppling om att en blandad kvartersstad innehåller 
olika användningsområden och stilar. En annan central strategi för samhällsplaneringen mot 
en hållbar utveckling är att förtäta befintliga städer och att ha en sådan hög exploatering som 
möjligt i nyutvecklade stadsdelar. Enligt Boverket (2017) resulterar förtätning även i ett bättre 
underlag för service och verksamheter.  
 
“Förtätning av staden är en central strategi för att minska anspråken på åkermark.” (Lund 
kommun 2010: 17) 
 
I Lund används denna strategi för att minska anspråket på odlingsmarker och att utbredningen 
av städerna inte ska bli för stor. Samtidigt som förtätning riktar sig mot anspråk på marker så 
handlar den även om att utnyttja den befintliga infrastrukturen. Vidare förbättras stadens 
trygghet och utvecklas till en mer intressant plats. Det finns dock en gräns för hur förtätad en 
stad kan vara. Om en stad är för tät så blir den opersonlig och den sociala kontakten förloras 
mellan grupperna som finns i staden. Samtidigt blir klimatet i staden påverkad till det negativa 
då luften blir sämre och större föroreningar kan uppkomma.  
 
Förtätnings strategin är viktig för Lunds kommun som även illustreras i utvecklingen av 
Brunnshög om att exploateringen ska vara hög vid betydande platser i staden. Detta resulterar 
att utbredningen minskas och den goda jorden bevaras. Detta beskriver Agudelo-Vera et.al. 
(2011) är en viktig del att utveckla i samhället, att bevara och tillhandahålla ett bättre 
resursansvar genom att utnyttja marken som tas i anspråk mer och bättre.  
 
“I fördjupningen lyfts frågeställningar som behöver studeras på en övergripande nivå såsom 
bebyggelseutveckling, trafik, grönstruktur och dagvattenhantering.” (Lund kommun 2013: 9)  
 
Syftet med en fördjupad översiktsplanen är att vissa avgörande frågor studeras utifrån platsens 
möjlighet och på ett närmare förhållande.  
 
“Brunnshögs huvudstruktur flätar ihop det gröna, rurala landskapet som finns på platsen och 
en urban, tät och spännande stadsmiljö.” (Lund kommun 2013: 25)  
 
En viktig del i planeringen av Brunnshög är att vegetation och landskapet ska sammanfogas 
med stadsmiljön. Detta resulterar i flera parker och gröna stråk som även förbättrar miljön 
med bättre luft och klimat, samtidigt då förbättras dagvattenhanteringen med att mer 
vegetation finns i staden.  
 
Miljön i Brunnshög ska även vara en intressant och livfull plats att vistas i. För att få området 
intressant och spännande behövs en mångfald och variation.  
 
“För att miljön i stadsdelen ska bli dynamisk och intresseväckande krävs mångfald.” (Lund 
kommun 2013: 16)  
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Genom att flera aktörer designar och planerar olika kvarter infinner sig en variation då 
aktörerna har olika profileringar och kunskap. Tack vare blandningen av byggnaderna till 
bostäder, service, verksamheter, kontor för företag i olika storlekar men även huvudkontor. 
Samtidigt återfinns forskningen och utbildningen i forskningsanläggningarna och Lunds 
universitet.  
 
I Brunnshög finns många olika intressen som ska vägas mot varandra och där planeraren ska 
avgöra hur marken bör användas till. Detta beskriver Mattsson och Hagander (2016: 40) som 
en uppgifterna som planeraren måste ha, att beskriva vilken bebyggelsestruktur som ska 
finnas i området och hur detta ska utformas. Planeraren måste ha ett helhetsperspektiv och se 
till att utvecklingen följer kommunens vilja och är mot en hållbar utveckling.  
 

Hållbar utveckling 

Samhällsplanering och stadsutveckling ska främja hållbar utveckling utifrån ett 
helhetsperspektiv. För att arbeta mot hållbar planering finns tre dimensioner som nämnts 
tidigare, ekonomisk, social och ekologisk dimension. Dessa dimensioner har präglat planering 
och där flera stadsdelar har utvecklat tydliga direktiv om att planeringen och bebyggelsen ska 
profilera sig mot någon dimension inom hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär 
dock att alla dimensionerna ska hanteras och att de tillsammans bidrar till hållbarhet 
(Mattsson och Hagander 2016: 39).  
 
”Den ekologiska aspekten har en särställning som ramverk och förutsättning för all annan 
utveckling.”  (Lund kommun 2010: 14) 
 

Bild 6. Koncept för huvudstruktur i Brunnshög med att fläta ihop stadsmiljö med landskapsmiljön (Lund 
kommun 2013. s. 24).  
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Här belyser Lunds kommun att den ekologiska dimensionen är grundförutsättningen för 
hållbar utveckling och att den påverkar resten av dimensionerna. Lund vill att hela kommunen 
ska präglas av hållbarhetstänk i den kommande utvecklingen. Samtidigt behöver den 
befintliga staden och samhället förändra sina vanor och levnadssätt för att kommunen ska 
uppnå ett hållbarhetstänk.  
 
”Ett ekologiskt ramverk” (Lund kommun 2010: 10) 
”Ekonomisk utveckling i regionen” (Lund kommun 2010: 11) 
”Sociala och kulturella perspektiv” (Lund kommun 2010: 12) 
 
Kommunen visar tydligt genom tre rubriker hur varje 
hållbarhetsdimension ska utvecklas i kommunen inom 
varje område. Under dessa rubriker beskrivs flera 
tillvägagångssätt för hur kommunen och invånarna 
kan arbeta mot dessa dimensioner. Rubrikerna kan 
tolkas som ett övergripande mål eller en 
framtidsvision.  
 
I den ekologiska dimensionen så beskrivs hur den 
blandade staden är en del av stadsutveckling för mot 
den hållbara staden. Här beskrivs en 
funktionsblandning med service och en hög 
exploatering lokaliserade vid viktiga knutpunkter som 
kollektivhållplatser. Detta är något betydande som 
samhällsplaneringen behöver tillgodose att det 
genomförs. Samtidigt är ett viktigt mål att bevara 
odlingsmarker och att ingen exploatering ska ske på 
denna mark.  
 
Utifrån den ekonomiska dimensionen beskrivs den 
viktiga lokaliseringen som Lund har med koppling av 
andra städer och viktiga knutpunkter som en betydande faktor för utveckling. Att finnas vid 
viktiga knutpunkter betyder att kommunen och staden kan nå ut till flera städer i Europa. 
Samtidigt beskrivs hur viktig infrastruktur och kollektivtrafiken är för Lund med att själva 
vara en viktig knutpunkt i Skåne. Detta möjliggör för en tillväxt för Lund samtidigt som fler 
besökare och företagare har möjlighet att lokalisera sig till Lund. Fler som lokaliserar sig till 
Lund ju mer kan kommunen och verksamheter utvecklas. Florida (2006: 296) beskriver hur 
grupper attraheras av liknande grupper. Detta kan tolkas till att företagare attraherar andra 
företagare till platsen, på samma sätt lockas forskare av andra forskare.   
 
Förutom att hantera den sociala dimensionen vill kommunen även integrera det kulturella 
perspektivet. Kommunen identifierar att dessa två hör tillsammans båda skapar förutsättningar 
till varandra. Här beskrivs också hur viktigt det är att bostadsutvecklingen sker i närheten av 
kollektivhållplatser och att service också lokaliseras till området. Vidare beskrivs kopplingen 
till forskning och utbildning som en viktig faktor utifrån den sociala dimensionen då de 
främjar till en tillväxt där flera olika grupper kan bosätta sig i kommunen och staden. Detta 
bidrar till att flera kulturella grupper samlas och det utvecklas till flera kulturella inslag till 
exempel olika restauranger, caféer, butiker och evenemang. Anholt (2005: 120) beskriver att 
platser ta med det sociala och framförallt det kulturella i sin utveckling av platsen för att 

Figur 2. Illustration av Lund syn på hållbar 
utveckling där den ekologiska dimensionen 
har större betydelse än de andra. 
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invånarna ska attraheras till platsen. Detta skapar även ekonomiska förutsättningar som 
medför att platsen kan utvecklas ytterligare.  
 
Ett av de stora målen i Brunnshög är att området ska vara framstående inom 
samhällsutveckling och bebyggelse mot hållbar utveckling inom alla dimensioner.  
 
“Brunnshög ska bli ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbart.” (Lund kommun 
2013: 17)  
 
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs hur området kommer hantera de olika 
dimensionerna som kommunen beskrivit. Brunnshög ska symbolisera hållbar utveckling och 
behöver då ta lika hänsyn till alla dimensioner. Dessa beskrivs med att minimera, balansera 
och maximera olika faktorer.  
 
“Minimera ..klimatpåverkan som utbyggnaden ger upphov till.” (Lund kommun 2013: 17) 
 
Kommunen vill minimera bebyggelsens klimatpåverkan. Detta genomförs genom att dels 
minimera utbredningen av bebyggelseområden samtidigt som byggnaderna byggs utifrån ett 
miljövänligt sätt. Förutom att bebyggelsen ska genomsyras av miljövänliga val så behöver 
dagvattenhanteringen lösas och utvecklas. Samtidigt handlar det om att producera lokal och 
förnybar energi liksom att minimera stadens energianvändning och att eftersträva en mer 
hållbar bilism i området. Målet är att högst en tredjedel av resorna ska göras med bil.  
 
“Balansera ..användandet av den goda åkerjorden.” (Lund kommun 2013: 17)  
 
Att den goda jorden tas i anspråk i utvecklingen av Brunnshög är oundvikligt men kommunen 
försöker balansera så att utbredningen av stadsdelen inte blir större än nödvändigt. Därför är 
strategin att exploateringstalet för bebyggelse ska vara hög och att omkring trettio procent av 
marken som exploateras ska kunna återställas till odlingsmark i framtiden. Samtidigt så ska 
det ske varsam hantering i att planera för hårdgjorda ytor i staden som gator, torg och 
innergårdar. Agudelo-Vera et.al. (2011: 2296) påpekar att det behövs en bättre 
resurshantering för att nå en hållbarhet samtidigt är det viktigt att mark inte tas i anspråk i för 
stor utsträckning.  
 
“Maximera ..upplevelser, sinnesintryck och mötesplatser.” (Lund kommun 2013: 18)  
 
Som resultat av att mark tas i anspråk vill kommunen genomföra maximal nytta av 
exploateringen. Här ska miljön svara mot staden behov av olika typer av användning som 
möten, lek och vila. Ett mål i staden är att utformningen ska främja för flera mötesplatser 
mellan staden invånare oavsett grupper eller ålder. Med detta skapas trygghet och trivsel 
samtidigt som det stödjer innovation och kreativitet. Det offentliga rummet ska vara varierat 
och innehålla olika sinnesintryck vilket skapas av olika materialval, design, lukter och ljud.  
 
Att ha ett starkt ramverk för hur hållbar utveckling ska ske i städer så resulterar det i större 
utsträckning att aktörer och byggnads designers följer dessa riktlinjer. Detta menar 
Macdonald (2016: 45) är en viktig förutsättning till varför vissa stadsdelar utvecklas med en 
innovativ hållbar utveckling. Att främja en tydlig hållbar profil kan resultera att 
platsvarumärket blir en profil mot hållbar utveckling. Detta har synt i flera stadsdelar där hela 
genomförandet har varit mot hållbar utveckling och att idag är deras identitet hållbar 
utveckling och belyser flera innovations lösningar som återfinns i hela området.  
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Bebyggelse  

Under en period på ca. 50 år har i genomsnitt 800 bostäder färdigställt per år i Lund kommun. 
Detta har sin grund i den positiva utvecklingen av både arbetstillfällen och den ökade 
tillväxten i kommunen. 2009 beslutade kommunstyrelsen att bostadsbebyggelsen ska öka i 
kommunen.  
 
”För att uppnå målsättningen om ett socialt långsiktigt hållbart samhälle skall ÖP 2010 ha 
en planberedskap som möjliggör byggandet av i genomsnitt minst 900 bostäder/år.”  (Lund 
kommun 2010: 3) 
  
” […] planberedskap om minst 900 bostäder per år över 40 år” (Lund kommun 2010: 12) 
 
Här beskrivs beslutet om att det ska finnas planer och beredskap för minst 900 bostäder per år 
i Lund. Beslutet har sin bakgrund i utvecklingsmöjligheterna som finns i Lund inom 
utbildning, företag och forskningen. Det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne finns 
målet om att färdigställa cirka 5 000 bostäder per år och att 18 procent av bostäderna ska 
planeras i Lund. Boverket (2017) beskriver hur flera kommuner behöver utveckla behovet av 
bostäder och att förtätning av befintliga stadsdelar kan lösa situationen.  
 
”Stora företag i Lund, såsom Åkerlund & Rausing, Alfa Laval och Tetra Pak har lagt 
grunden till en industriell utveckling, som under de senaste decennierna tagit ny fart med 
framväxten av IDEON och etableringen av Ericsson. Pågående planer för 
Brunnshögsområdet vittnar om dynamiken i den pågående utvecklingen.” (Lund kommun 
2010: 11) 
 
Lund identitet och bakgrund har tidigare identifierats mot företag, utbildning och forskning. 
Med byggandet av området IDEON framställdes ett företagsområde med flera gynnsamma 
förutsättningar. IDOEN området har givit flera företag möjlighet att utvecklats och större 
företag har etablerats i och runt området då området har kompetens och möjlighet att 
utvecklas internationellt. Med utveckling av Brunnshögsområdet är förhoppningarna att 
resultatet blir densamma som med IDEON området. 
 
Brunnshög utvecklas efter att forskningsanläggningarna lokaliserats till platsen vilket sedan 
resulterade i en utveckling av en stadsmiljö i samma område. Detta berodde på den ökade 
tillväxten som förväntas med MAX IV och ESS samt behovet att utveckla en forskningsmiljö 
utanför anläggningarna. Konsekvenserna av utvecklingen i området är att stora ytor av 
odlingsmarker tas i anspråk för bebyggelse och utveckling av infrastruktur.  
 
”De ytkrävande forskningsanläggningarnas MAX IV och ESS läge nära staden bedöms ge 
sådana utvecklingsmöjligheter för kommunen att markanspråket kan motiveras.” (Lund 
kommun 2010: 16) 
 
Kommunen motiverar markanspråket med att hänvisa till utvecklingsmöjligheterna som 
kommer genom utvecklingen av området. Hallonsten (2018: 69) förklarar att förväntningarna 
är stora på forskningsanläggningar att de ska bidra till innovation, utveckling och tillväxt men 
att det är svårt att utvärdera resultatet av detta.  
 
Brunnshög beskriver att med markanspråket så ska exploateringstalet vara ganska högt i 
centrala området för att uppnå en effektiv markutnyttjande. Tätheten ska vara varierade i 
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staden för att omfatta en varierad bostadsbebyggelse. Samtidigt är målet att marken som tas i 
anspråk ska kunna återställas.  
 
“Omkring trettio procent av den mark som exploateras helt ska kunna återställas till 
odlingsmark i framtiden. Varsamma sätt att hårdgöra innergårdar, gator, torg, trottoarer och 
cykelbanor undersöks och utvecklas, och förebilder studeras.” (Lund kommun 2013: 18)  
 
Kommunen visar att målet är att trettio procent ska kunna återställas till odlingsmark i 
framtiden samtidigt som de hårdgjorda ytorna ska exploateras varsamt i hela området. Det 
beskrivs inte närmare varför just trettio procent ska kunna återställas och inte heller hur denna 
återställningen ska ske. Samtidigt finns funderingar vilka trettio procent som ska kunna 
återställas, är det bebyggelse? Vägar? Eller är det parkerna som ska återställas?  
 
“Bebyggelsestrukturen i Brunnshög kan övergripande beskrivas som en blandstad, men med 
viss inbördes zonering av de olika funktionerna.” (Lund kommun 2013: 30)  
 
Ett av målen med Brunnshög är det ska var funktionsblandad med en varierad 
bebyggelsestruktur för att skapa en intressant stadsdel och för att utformningen ska attrahera 
olika grupper. Verksamheter som inte anses störande ska lokaliseras i bottenvåningen på 
bostadshusen. Med forskningsanläggningarna och närheten till E22:an medför detta ett visst 
säkerhetsavstånd mellan olika funktioner och detta resulterar i en viss zonering i området. 
Vad för funktioner och användning på platserna i området bestäms utifrån platsens 
förutsättningar och behov. Mattsson och Hagander (2016: 45) beskriver att det är upp till 
samhällsplaneringen att avgöra det mest lämpliga ändamålet på platsen.  
 
Fysiska rummet  

Det fysiska rummet kan bestå i ett gaturum, ett torg eller en offentlig yta. Det fysiska rummet 
innehåller mötesplatser mellan stadens invånare vilket gör det en viktig del i staden och 
samhället. 
 
”Den blandade staden är befolkad under större delen av dygnet med bostäder och 
verksamheter som vänder sig utåt gatan. Det ger en trygg och attraktiv miljö med 
innehållsrika gator, stråk och platser där människor i olika åldrar och med olika bakgrund 
och ursprung kan mötas.”  (Lund kommun 2010: 17) 
 
Kommunen beskriver att den blandade staden som möjliggör verksamheter i botten av 
bostadshusen är en viktig del i staden för att möjliggöra möten mellan alla grupper. Resultatet 
av att vända verksamheter utåt gatan blir ett berikat stadsrum som skapar en attraktiv miljö. 
Samtidigt skapas en trygghet med att staden är befolkat och det finns möten mellan flera olika 
grupper av invånare och besökare. Macdonald (2016: 43) beskriver hur stor gaturummet kan 
påverka en stadsdel och att när gaturummet är befolkat och intressant upplevs miljön i staden 
som mer positiv och trygg. Detta är något som Lund vill uppnå i staden att det ska vara trygg 
och en intressant miljö.  
 
” […] sin spännande och varierade arkitektur, erbjuder stadskärnan höga upplevelsevärden 
som är viktiga att bygga vidare på.”  (Lund kommun 2010: 18) 
 
Kommunen beskriver att staden ska vara spännande och variera genom olika arkitekturer på 
bebyggelsen och samtidigt identifiera viktiga upplevelsevärden som kan utvecklas. Detta 
resulterar att det fysiska rummet får olika kontraster, utseende och innehåll beroende på var i 
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staden personer befinner sig. Med denna variation gör staden mer attraktiv för flera grupper 
samtidigt som fler arkitekter har möjlighet att planera olika byggnader. Boverket (2017) 
beskriver en förutsättning för att lycka med förtätning och blanda staden är att utveckla 
platsens kvalitéer och skapa en positiv livsmiljö.  
 
”Stadskärnans sammanhållna byggnadsstruktur är omgiven av öppnare bebyggelse inbäddad 
i vegetation och det finns intima gatu- och gårdsrum som inbjuder till vila, reflektion och 
sociala kontakter.”  (Lund kommun 2010: 18) 
 
Här beskrivs att bebyggelsen ska blandas med miljön som finns i Lund och att detta ska bidra 
till olika rum som bjuder in till olika användningar och sinnesstämningar. Staden ska 
innehålla både mötesplatser, aktiviteter men även vara en plats för vila och reflektion. Med 
detta behövs olika förutsättningar som bebyggelsen och vegetationen kan bidra med.  
 
Brunnshögs fysiska rum planeras efter platsens vision om hur den ska uppfattas och vara. 
Området ska vara inbjudande mot flera målgrupper som finns i städerna. Brunnshög präglas 
starkt av forskning och utbildning samtidigt som det är viktigt att finna boendes och besökare 
behov i staden. Hallonsten (2018: 60) upplyser att miljön utanför forskningsanläggningar är 
lika betydande för besökare och forskare med att utveckla idéer. Samtidigt är det viktigt med 
interaktion mellan varandra och att stadsmiljön är intressant för att skapa nya idéer och 
innovationer.  
 
“I Lund NE/Brunnshög ska man känna sig välkomnad och uppleva att miljön svarar mot ens 
behov av ytor” (Lund kommun 2013: 18) 
 
Här benämner kommunen att det är viktigt att alla ska känna sig välkommen och att platsen 
ska vara fylld av olika upplevelser. Vidare framställs som att det är miljön som bestämmer 
behovet för varje plats som ska innehålla mötesplatser, aktiviteter, lek men även en plats för 
lugn och stillhet. 
 
“[…] Brunnshög skapa ett brett fält av mötesplatser med olika karaktär. Brunnshög ska vara 
en upplevelserik och varierad stadsdel som i sig blir en mötesplats.” (Lund kommun 2013: 
16)  
 
Målet med Brunnshög är att utformningen ska skapa flera olika mötesplatser för alla olika 
grupper. Områdets utformning ska göra det enkelt att mötas, generera trygghet samtidigt som 
det ska vara ett område för kreativitet och innovation. Brunnshög ska utformas med en 
variation på bebyggelsen gällande storlekar, innehåll och fasadmaterial.  
 
“Stadsdelen Brunnshög kommer att bestå av många olika delområden med olika karaktär.” 
(Lund kommun 2013: 24) 
 
Vidare beskrivs det tydligt att de olika delarna som kommer bli Brunnshög kommer utformas 
med olika karaktärer. Detta kan beskrivas med olika arkitekturstilar men även innehålla olika 
användningsområden som har olika karaktärer. Gatornas utformning kan innehålla olika 
karaktärer och även användningsområden. Vissa kan vara gågator med mycket grönska och 
andra gång- och cykelvägar som innebär mer en transportsträcka.  
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Macdonald (2016: 43) beskriver bebyggelsens utformning spelar en stor roll hur rummet i 
staden uppfattas. Samtidigt beskriver hon hur gestaltningen av gaturummet spelar en stor roll i 
hur invånarna rör sig i staden. Detta kan spegla hur smidigt det är att ta sig runt i området och 
korsa trafiken. 

6. Slutsats och diskussion  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur en svensk kommun använder sig av 
platsvarumärke och hur detta påverkar utformningen av samhället och det fysiska rummet. 
Platsvarumärke har varit den valda teorin i uppsatsen och kvalitativ innehållsanalys har varit 
metoden för undersökningen. Genom att använda sig av Lund kommun och Brunnshög som 
fall har jag kunnat genomföra en undersökning hur kommunens platsvarumärke hanteras i 
planeringsdokument och hur detta påverkar det fysiska rummet. Studien har utförts genom att 
studera och analysera två dokument mot det teoretiska ramverk och kunskapsöversikten. 
Utifrån resultat och analysen har sedan frågeställningen besvarat. För att besvara den sista 
frågan har även två detaljplaner från Brunnshög studerats utifrån det som framkommit i 
resultat och analysen.  
 
Denna uppsats bygger på uppfattningen om att svenska kommuner arbetar aktiv med 
platsvarumärke och att bakgrunden till platsvarumärke finns i samhällsplaneringen. Genom att 
studera kunskapsläget om platsvarumärke och samhällsplanering utifrån platsvarumärke 
presenterades hur begreppet framställdes. Samtidigt belyste detta hur samhället, planeringen 
och utvecklingen kan påverkas av platsvarumärke. Hur platsvarumärke kunde framställas 
fanns det flera studier och forskning om. Trots detta var det svårt att finna studier som 
kopplade platsvarumärke till utformning av det fysiska rummet och hur platsvarumärket kan 
påverka utvecklingen.  
 
Genom att studera Lund kommuns översiktsplan 2010 skapades en tydlig bild av deras slogan 
och vad som identifierade kommunen och staden Lund. Vad som identifierar en plats 
påverkar utformningen av platsvarumärket. Detta illustrerar hur skapandet av platsvarumärket 

Bild 7. Illustrationsbild som visar spårvägsgatan i Brunnshög och hur visionen på det fysiska 
rummet ser ut med byggnader i olika former och karaktärer. Rummet ska även vara en plats för 
möten (Lund kommun 2013. s. 23)  
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genomförts och vilka faktorer som fanns med, nämligen forskning, utbildning, innovation och 
företag. Genom att sedan studera den fördjupade översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög 
framgick liknande faktorer som återfanns i översiktsplanen, nämligen att Brunnshög skulle 
präglas av innovation och främja en god forskningsmiljö. Det som kunde utläsas var att 
utvecklingen av Brunnshög följde en tydlig kontakt till kommunens platsvarumärke. Detta 
kan summeras som att Brunnshögs utveckling och platsvarumärket utvecklades parallellt och 
påverkade varande. Förhoppningen med uppsatsen var att platsvarumärke även kunde kopplas 
till hur stadsplaneraren utformade det fysiska rummet i Brunnshögs detaljplaner men detta 
kunde inte urskiljas som önskat. I både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen 
var det tydligt att fokuseringen låg i mötesplatser och en variation av byggnads designer. 
Målet med flera olika mötesplatser syntes inte lika tydligt och att stadsdelen skulle främja en 
forskningsmiljö saknades helt i detaljplanerna.  
 

Vad innebär begreppet platsvarumärke för en kommun som Lund och hur hanteras 
detta i plandokument?  

 
Platsvarumärke är ett varumärke som kan appliceras på en geografisk plats (Spjuth 2006: 10). 
Ett platsvarumärke för en kommun innebär ett verktyg som kan hjälpa kommunen att nå ut till 
olika målgrupper genom att formulera och illustrera vad kommunen består utav samtidigt visa 
vad som karaktäriseras och gör platsen unik (Warnaby och Medway 2013: 352). 
 
Utifrån resultat och analysen av de kommunala dokumenten lyfter kommunen översiktsplan 
2010 upp staden Lund som en unik plats för forskning, innovation, utbildning och företag. 
Här kallas Lund för: Lund - Idéernas stad (Lund kommun 2010: 18) med tydlig inriktning 
mot innovation och forskning. Platsvarumärket riktar sig till besökare men framförallt mot att 
locka talang och kompetens till staden. Platsens karaktär och önskade målgrupp syns 
genomgående i hela översiktsplanen där kommunen framställer Lund som en central plats för 
utveckling inom områdena “Lund är ett ledande internationellt centrum för forskning, 
utbildning och företagande.” (Lund kommun 2010: 18). Kommunen belyser att genom 
sammanslagningen med Malmö och den fasta förbindelsen över Öresund finner kommunen 
att platsvarumärket har möjlighet att attrahera en större omfattning av invånare och kunskap. 
Att använda sig av platsvarumärke mot en målgrupp möjliggör för en ökad tillväxt inom den 
önskade gruppen (Spjuth 2006: 10). Med Lunds platsvarumärke om forskning och innovation 
utvecklas Brunnshögsområdet där två stora forskningsanläggningar lokaliseras. 
Anläggningarna påverkar platsvarumärket om forskning och innovation samtidigt på 
kommunens vilja om att utvecklas inom samma område.  
 
Ett platsvarumärke innebär att kommunen kan förmedla platsens attraktion och vad hur den 
ska utvecklas. Genom attraktion har kommunen möjlighet att skapa en ökad tillväxt vilket är 
betydande för en kommun (Spjuth 2006: 20). Tillsammans med ett platsvarumärke och media 
har platsen möjlighet att informera om dess unikhet och attraktion i större utsträckning 
(Kavaratzis och Ashworth 2006: 185).  
 
Platsvarumärke är ett långsiktigt arbete som byggs upp utifrån platsen och handlar om att 
förstärka bilden av vad som är speciellt och karaktäriserar platsen (Spjuth 2006: 7, Dahlqvist 
och Melin 2010: 50, Kavaratzis och Ashworth 2006: 188). Platsvarumärket visar även vissa 
förväntningar och vad som kan erbjudas i området mot den relevanta målgruppen (Dahlqvist 
och Melin 2010: 52). Syftet med Lunds platsvarumärke är att stärka sin bild som en 
kunskapsstad och förstärkas internationellt framförallt med att använda Brunnshögsområdet 
med deras forskningsanläggningar. Anläggningarna ger en större uppmärksamhet och en 
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attraktion till att besöka kommunen. Att personer besöker anläggningen genererar fler intäkter 
till kommunen och stadens verksamheter vilket resulterar i en utveckling för verksamheterna. 
 

Hur tolkar Lunds stadsplanerare kommunens platsvarumärke till utformning av det 
fysiska rummet i Brunnshög? 

 
Det som framkommit i analysen är att platsvarumärket tillsammans med planeringsverktyg 
utvecklas och påverkas tillsammans. Platsvarumärket kan utformas utifrån det som 
kommunen vill utveckla genom mål och visioner samtidigt som kommunen kan bestämma 
utvecklingen utifrån platsvarumärket. Det senare känns mindre möjligt men tidigare 
platsvarumärke kan ha en påverkan i vad kommunen vill utveckla och bygga. Med denna 
insikten behöver stadsplaneraren uppmärksamma vad som utgör kommunens platsvarumärke. 
Samtidigt förstå vilken riktning kommunen vill utvecklas mot eller hur platsvarumärket kan 
utvecklas för att följa utvecklingen. Som medarbetare behöver stadsplanerarna vara med i 
utvecklingen av kommunens platsvarumärke dels för att de vet hur kommunen kan utvecklas 
och vet hur tidigare utveckling skett.  
 
I översiktsplanen 2010 beskriver kommunen att det fysiska rummet ska inbjuda till olika typer 
av användningar som vila, reflektion och sociala kontakter. Kommunen karaktäriserar det som 
“bebyggelsen inbäddad i vegetation” (Lund kommun 2010: 18) och att rummen ska variera 
tillsammans med en spännande och skiftande arkitektur. Samtidigt framställs det viktigt med 
mötesplatser i översiktsplanen vilket fördjupade översiktsplanen för vidare. Här beskriver 
kommunen att man är ute efter att maximera upplevelser och mötesplatser i Brunnshög. 
Mötesplatserna ska innehålla olika karaktärer och bli en mötesplats för olika grupper. Då 
Brunnshög utvecklas utefter forskningsanläggningarna är det viktigt att stadsdelen utvecklas 
mot forskarna. Kommunen identifierar behovet att skapa ett intressant stadssammanhang 
tillsammans med anläggningar och att detta kommer karaktäriseras mot forsknings- och 
innovationsmiljö. Hallonsten (2018) skriver att detta är något som skiljer en bra 
forskningsmiljö från de sämre. Utöver forskningsanläggningen miljö är det lika viktigt att 
miljön utanför förhåller sig till forskarnas behov. Detta kan handla om närheten till hotell, 
service som är flexibel och att det anläggningen har närhet till kommunikationer och 
kollektivtrafik (Hallonsten 2018: 60). Stadsdelen beskrivs som att vara en plats där 
kontaktpunkter och öppningar där nya idéer har möjlighet att uppstå. Detta är riktat mot 
forskare som besöker eller arbetar i anläggningarna. Kommunen framställer i fördjupade 
översiktsplanen att detta kommer resultera i utveckling, innovation och nya företag.  
 
I detaljplanen för centrala Brunnshög parkkvarteret beskrivs inte forskning som ett behov i att 
mötesplatser ska upprättas. Här beskrivs Brunnshög med att byggnaderna bygger flera rum 
och att gestaltningen för dessa är viktig med hur rummet uppfattas. Dessa ska ha varierande 
arkitektoniska kvalitéer som möjliggör att rummen blir intressanta och varierade (Detaljplan 
2017: 20). Mellan byggnaderna ska även rumsliga stråk bildas med vegetation som utgör 
ryggraden i stadsdelen (Detaljplan 2017: 23).   
 
Detaljplanen för MAX IV avgränsas med att innehålla forskningsanläggningen och nödvändig 
yta för faciliteter som berör anläggningen som parkeringar och kontor. Det som beskrivs av 
det fysiska rummet i området är att området får en karaktär av naturpark (Detaljplan 2009: 2). 
Parkkaraktären återfinns i de böljande gräsytor som tillsammans med trädridåer och dungar 
skapar en trivsam och mänsklig skala (Detaljplan 2009: 7).  
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Macdonald (2016: 45) skriver att det är viktigt med ett tydligt ramverk och riktlinjer i 
planeringsdokument som kan följas ner till bebyggelsestrukturen och den rumsliga 
utformningen. Hon beskriver att nybyggda områden utgår och planeras efter vilket ramverk 
som planeraren framställer. I fallet för Lund och Brunnshög finns tydliga ramar och riktlinjer i 
både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för hur kommunen och stadsdelen 
ska upplevas och utformas. Denna tydlighet saknas i detaljplanerna för både MAX IV och 
kvarteren. Här saknas kopplingen mellan fördjupade översiktsplanen och detaljplanerna om 
hur stadsdelen ska upplevas och utformas. Översiktsplanen och den fördjupade 
översiktsplanen benämner hur viktigt det är med mötesplatser för olika grupper, detta är något 
som detaljplanerna till stor del inte tar upp. Detta gör att det missas i vidare byggnationen av 
stadsdelen.  
 

6.1 Diskussion  
 
Lokaliseringen av forskningsanläggningarna till just Lund kan kopplas till kommunens 
historia om tidigare MAX lab forskning och att det har utvecklats tillsammans med Lunds 
universitet. Detta var en anledning till att MAX IV lokaliserade i Lund då det redan finns 
specialister och kunskap om ämnet. Att ESS placerades i Lund har med bakgrund till att flera 
länder drog sig ur att satsa på anläggningen och att Sverige vann kandidaturen och 
förtroendet. Anläggningen ESS är något som kan ses som ett flaggskeppsprojekt för 
regeringen i en satsning mot strategiskt forskningsområde.  
 
Både utvecklingen av Brunnshögsområdet och forskningsanläggningarna går emot flera av 
kommunens övergripande strategier som identifierats tidigt och finns med även med 
kommunen idag. En strategi är att exploateringen ska utvecklas mer österut och inte 
lokaliseras i Lund. Detta går helt emot utvecklingen av Brunnshögsområdet då det är 
lokaliserad vid Lund. Kommunen har även som strategi att bevara åker- och odlingsmarker då 
de anser att den marken är viktigt idag och för framtiden för att producera mat som den ökade 
befolkningen behöver. Detta är något som Brunnshögsområdet kommer ta i anspråk och är 
oundvikligt i utvecklingen av Brunnshög. Lunds kommun motiverar markanspråket med att 
belysa om utvecklingsmöjligheterna området kommer föra med sig med att ligga vid staden 
Lund. Vidare benämns att trettio procent av marken som tas i anspråk ska kunna återställas till 
ursprunglig mark. Med detta kommer flera frågor, vilken exploaterad mark ska kunna 
återställas? Är det den bebyggda marken? Parkerna? Vägar? Och sedan hur ska detta göras? 
Går detta att göra idag på andra marker som exploateras? Varför just trettio procent? Hur kom 
kommunen fram till den siffran?  
 
Att forskningsanläggningarna och bostadsutvecklingen lokaliserades vid Lunds stad 
motiveras tydligt då området behöver en koppling till både Lunds Universitet och IDEON 
området med flera stora företag. Samtidigt finns funderingar på hur kommunens 
platsvarumärke påverkar liknande bebyggelse eller om det är lokaliseringen av bebyggelsen 
som påverkar platsvarumärke? Hur ställer sig hela utvecklingen av området mot kommunens 
behov till invånarna? Forskningsanläggningen gynnar direkt en typ av grupp men vad händer 
med de andra grupperna? Brunnshögsområdet visar på en komplettering till andra grupper 
med att även uppföra bostäder och utveckla rekreationsområden som säkerställer andra 
gruppers behov.  
 
I början av uppsatsen var förhoppningen att jag skulle finna tydliga kopplingar mellan 
kommunens platsvarumärke och utformningen av det fysiska rummet. Slutsatsen var att jag 
inte kunde uppfatta en tydlig koppling mellan platsvarumärket och utformningen av det 
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fysiska rummet i detaljplanerna. Kopplingen från platsvarumärket utformas tydligt till 
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen samtidigt som kopplingen mellan 
dokumenten var lätt att uppfatta.  
 

6.2 Vidare forskning  
På grund av omfattningen för denna studie kunde inte ett platsbesök av Brunnshög 
genomföras för att på ett djupare sätt studera utformningen av det fysiska rummet. 
Platsbesöket hade även kunnat bidragit till att få fram miljön och känslan i området. Även 
intervjuer med ansvariga för utvecklingen av Brunnshög och en djupare undersökning om 
varför Lunds platsvarumärke är just “Lund - idéernas stad” hade utvecklat studien ytterligare.  
 
Under uppsatsens gång har flera andra frågor kring kommunens platsvarumärke fångat mitt 
intresse. Hur kommunens platsvarumärke påverkar vilka byggnader som planeras och 
utvecklas, eller om det är åt motsatt håll att den planerade bebyggelsen påverkas 
platsvarumärket. För att få svar på dessa frågor behövs en vidare studie som är mer inriktad på 
hur processen av att utveckla ett platsvarumärke för en kommun och vilka faktorer som 
påverkar utformningen.  
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Figurer  

Figur 1: Visar hur de olika dimensionerna tillsammans skapar hållbar utveckling och att alla 
tre har betydelse. Egen bild 2019. 
 
Figur 2. Illustration av Lund syn på hållbar utveckling där den ekologiska dimensionen har 
större betydelse än de andra. Egen bild 2019. 

 


