


Sammanfattning
Denna upppsats syfter till att undersöka hur kommuner hanterar ekonomiska faktorer samt vilken roll 
som ekonomisk aktör de tar, i den översiktliga planeringen. 

Arbetet utgår ifrån två stycken frågeställningar: “Hur hanteras ekonomiska faktorer (i form av tillväxt, 
konkurrens och sysselsättning) i den översiktliga planeringen?” samt ”Vilken roll har kommunen som 
ekonomisk aktör i den översiktliga planeringen?”. För att besvara dessa frågor har 30 stycken 
översiktsplaner för totalt 32 kommuner undersökts med  en innehållsanalys. 
 
Undersökningen visar hur kommunerna ofta väljer att välja att lägga fokus på sin ”attraktivitet” för alla 
tre av de berörda faktorerna. Boende- och livsmiljö pekas ut som särskilt viktiga. Gällande konkurrens 
läggs vikten på att stärka kommunens egna konkurrens gentemot andra kommuner, snarare än att 
stärka den inomkommunala konkurrensen. I många fall diskuteras tillväxt, konkurrens och
sysselsättning mest som övergripande mål för översiktsplanerna, utan att kopplas till specifika insatser 
och det finns utifrån översiktsplanerna en vissa svårighet att avgöra i vilken mån dessa aspekter vägs in 
i planeringen.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Sheppard m.fl. (2000:370) identifierar lokala myndigheter som viktiga ekonomiska aktörer i flera 
former. Ofta är de största arbetsgivarna i sin region och stora konsumenter av varor och tjänster 
i regionen. Vidare har de ofta betydelse för att attrahera kapital samt att underlätta för det lokala 
näringslivet. Att de dessutom ofta har stort inflytande över infrastruktur och markanvändning gör 
att det finns intressanta kopplingar mellan den lokala ekonomin och den fysiska planeringen. I 
Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900)står det även att planläggning ska främja god tillväxt och effektiv 
konkurrens. I Sverige där kommunerna besitter en relativt stark autonomitet, i synnerhet över den 
fysiska planeringen, så blir det intressant att undersöka hur kommunens roll som ekonomisk aktör 
inkorporeras in i planeringen. 

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka hur både kommunens egen roll som ekonomisk aktör samt hur 
externa ekonomiska faktorer hanteras i den fysiska planeringen.

1.3 Problemformulering
Översiktsplanen (ÖP) är planinstrumentet för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen 
och används utöver detta ofta som ett övergripande strategidokument för flertalet av kommunens 
intresseområden. De ekonomiska förhållanden som kommunen befinner sig i kan få stor påverkan på 
hur den fysiska planeringen utvecklas. Hur hanterar kommunen ekonomiska faktorer i översiktsplanen 
och hur ser de på sig själva i rollen som ekonomisk aktör?

1.4 Frågeställningar
Som utgångspunkt för att undersöka syftet kommer arbetet att utgå ifrån ett antal frågeställningar:

1. Hur hanteras ekonomiska faktorer (i form av tillväxt, konkurrens och sysselsättning) i 
den översiktliga planeringen?

2. Vilken roll har kommunen som ekonomisk aktör i den översiktliga planeringen?
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2. Avgränsning

Forsknings- och områdesöversikten avgränsas till litteratur som bedömts vara lämplig i förhållande till 
ämnet, främst inom planering men även urbanekonomi samt ekonomisk geografi. Fokus vid urvalet 
har legat på kopplingen mellan fysisk planering och dess ekonomiska effekter. Då tillgången till svensk 
litteratur som behandlar problematiken har varit begränsad kompletteras det med internationell 
litteratur som även bidrar till att sätta frågorna i ett större perspektiv. Då den fysiska planeringen 
främst ligger under Boverkets ansvarsområde på statlig nivå är underlag i form av deras rapporter och 
rekommendationer för att förstå hur t.ex. översiktsplanens roll som planinstrument skall tolkas.

Källmaterialet som valts ut är översiktsplaner. Detta på grund av sin roll som övergripande och 
strategiskt dokument för kommunen och dess framtida mark- och vattenanvändning. Således är 
förhoppningen att detta ska vara en lämplig utgångspunkt för att kunna dra lämpliga slutsatser utifrån 
frågeställningarna. Det är också lämpligt i förhållandet till hur mycket tid som arbetet omfattar. 
Samtidigt är det viktigt att påpeka att fokus på endast ett planinstrument kan göra att relevanta faktorer 
behandlas i andra steg i planeringsprocessen och således inte tas med i analysen, vilket kan skapa en 
skev bild om hur frågorna behandlas.

Totalt har 30 översiktsplaner för totalt 32 kommuner (Falun/Borlänge samt Linköping/Norrköping har 
gjort gemensamma översiktsplaner) valts ut för analysen. Det är den senaste antagna översiktsplanen 
för varje kommun som valts ut. Urvalet har gjorts efter de kommuner som klassificeras som ”Större 
städer” enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Definitionen för ”Större städer” är; Kommuner 
med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. Att urvalet begränsats till 
denna kommungrupp är för att öka möjligheterna att dra meningsfulla slutsatser om tendenser och 
mönster som analysen potentiellt kan utmynna i. Utöver detta tillkommer Borlänge som egentligen 
tillhör gruppen Kommuner i tätbefolkad region på grund av den gemensamma översiktsplanen med 
Falun.

Då ”ekonomiska faktorer” är ett vitt begrepp och behöver definieras vidare har tre stycken övergripande 
begrepp valts ut för att utgöra grunden för analyser. Dessa kategorier är tillväxt, konkurrens och 
sysselsättning vidare under metodkapitlet. Även denna indelning har dock sina begränsningar och tas 
inte de sammanhang de förekommer i beaktning leda till ett missvisande resultat. Således är det viktigt 
att ta detta i beaktning vid analysen genomförande.
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3. Forskningsdesign och metod

3.1 Tvärsnittsdesign
Forskningsdesignen som arbetet utgår ifrån är en så kallad tvärnittsdesign. Då källmaterialet 
består av en större mängd dokument för att få en bred bild för att svara på frågeställningarna så 
har tvärsnittdesign bedömts vara lämpligt. Detta på grund av dess inriktning på att studera flertal 
fall och skapa möjligheter utläsa mönster och samband (Bryman 2002:56-57). Vanligtvis brukar 
tvärsnittsdesignen studera flera fall från samma tidpunkt, men eftersom översiktsplaner ges ut vid 
väldigt olika tidpunkter har det inte tillämpats i detta fall.

3.2 Innehållsanalys
Innehållsanalys är en metod för att analysera innehållet i dokument eller andra källor. Metoden syftar 
till att få fram bland annat var textens prioriteringar ligger eller hur olika idéer hänger samman. En 
gemensam kodning skapar även möjligheter att göra relevanta jämförelser mellan olika dokument. 
Denscombe (2009:307) redovisar en generell struktur för hur metoden i allmänhet tillämpas och som 
kommer ligga till grund för resten av arbetet; 

- Välja lämpligt textavsnitt

- Bryt ner texten i mindre enheter

- Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data

- Koda enheterna i överenstämmelse med kategorierna

- Räkna förekomsten av dessa enheter

- Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till andra enheter som 
förekommer i texten   

Innehållsanalysen delas ibland upp i en kvantitativ och en kvalitativ gren men Krippendorff (2004:16) 
menar att denna uppdelning är onödig då i princip all textbaserade analyser kommer ha kvalitativa 
inslag för att kunna göra relevanta tolkningar av materialet. Således kommer även det i detta arbete 
krävas både kvantitativa och kvalitativa inslag för att genomföra metoden. Frekvensen av begrepp 
kommer att undersökas men för att kunna förstå texten i sitt sammanhang behövs även kvalitativa 
tillvägagångsätt.

3.3 Urval och utförande
Kvalitativ analys av textmaterial kan delas in i två övergripande kategorier; kritiskt granska eller 
systematisera (Esaiasson m.fl. 2 012:211). Analysen som detta arbete bygger kategoreras lämpligen som 
en systematiserande analys då den främst syftar till att utläsa mönster och klassificera innehållet i de 
utvalda texterna.

Analysen kommer utgå ifrån ett antal kategorier för att kunna konkretisera ekonomiska faktorer och 
hitta ingångspunkter för analysen. Dessa analysenheter är följande:

- Tillväxt

- Konkurrens 

- Sysselsättning

Eftersom arbetet utgår från ett stort antal dokument kommer det i den tolkande delen främst manifesta 
budskap, alltså det som kan utläsas direkt från texten, snarare än att undersöka texternas eventuella 
latenta budskap. Ordsökningar för de tre analysenheterna fungerar som utgångpunkt för analysen, där 
sedan dess sammanhang undersöks. Analysen har begränsat sig till det stycke där ordet förekommit, 
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förutom i de fall där det direkt refereras till en annan del av texten. Detta för att begränsa hur mycket 
betydelse jag själv tillskriver ordets sammanhang. Då alla översiktsplaner har varit i formatet av 
en eller flera PDF-filer så har Adobe Reader X används för att göra ordsökningar på de utvalda 
begreppen. Texten där begreppen har förekommit har sedan genomgått djupare läsning för att förstå 
sammanhanget. 

Vissa sammanhang där analysenheten förekommer har inte varit relevant utifrån arbetets syfte och 
har således uteslutis. Nedanför följer de definitioner av begreppen som analysen har utgått ifrån, men 
då själva syftet med arbetet kretsar kring hur kommunerna själva väljer att hantera dessa i begrepp i 
sina översiktsplaner fungerar dessa definitioner endast som riktlinjer för att avgöra sammanhanget är 
relevant och ska inte ses som exakta definitioner av hur begreppet används i källmaterialet. Ungefärlig 
frekvens av de berörda begreppen återfinns i Tabell 1.1.

Tillväxt

Tillväxtbegreppet är komplicerat då avsändaren kan lägga flera olika tolkningar i det. Ekonomisk 
tillväxt definieras av Nationalencyklopedin (2015) som:

 ”ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten” 

Detta förväntas i längden leda till ökat materiellt välstånd hos populationen. Ofta går denna definition 
att applicera även när tillväxt förekommer fristående men det finns undantag. I delar av materialet har 
tillväxt syftat på utökning av städer faktiska geografiska utbredning. Exempel på båda användningarna 
återfinns i översiktsplanen från Eskilstuna (2013:28,53, egen fetstil):

”En bred arbetsmarknad ger positiva effekter som högre produktivitet, bättre tillväxt, högre välfärd 
eftersom genomsnittslönerna ökar och ohälsotalen minskar samt större mångfald som ger ett bredare 
näringsliv och större variatior inom konsumtion, fritid och arbete.”

”Fortsatt tillväxt av nya utspridda bostadshus och perifera bebyggelseområden inklusive ny infrastruktur, 
tar naturmark och artrik kulturmark i anspråk.”

I fall där det likt det senare exemplet tydligt har framgått att det är denna typ tillväxt som det syftats 
på så har det uteslutits ur resultatet då det inte är relevant för arbetets syfte. Av samma andledning har 
befolkningstillväxt uteslutits från resultatet. Som kommer framgå av forsknings- och områdesöversikten 
ses befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt ofta som två sidor av samma mynt av kommunerna men 
en bedömning har gjort att det trots detta inte är lämpligt att likställa dessa då det trots att det finns en 
korrelation mellan de två fenomenen så är definitionen annorlunda.

Konkurrens

Konkurrens förekommer också med olika tolkningar. Nationalencyklopedin (2015b) använder 
definitionen:  

”inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en 
marknadsekonomi.”

Det är utifrån en sådan definition som konkurrensbegreppet är relevant för detta arbete men i 
materialet är det inte ovanligt att det används för att beskriva förhållandet mellan två olika trafikslag 
varav ett exempel kan ges i översiktsplanen från Halmstad (2015:57, egen fetstil):

”En konkurrenskraftig kollektivtrafik måste erbjuda snabbhet, enkelhet, pålitlighet, bra information, 
attraktiva fordon och upplevas som trygg.”

När konkurrensbegreppet tydligt har används om relationen mellan olika trafikslag har det uteslutits ur 
resultatet.
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Sysselsättning

Nationalencyklopedins (2015c) av sysselsättning är densamma som för arbete, alltså:

”verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning”

Sysselsättning förekommer nästan bara i sammanhang där denna definition är applicerbar, där det 
vanligaste undantaget där förekomsten har uteslutits ur resultatet är när det är fritidssysselsättning som 
förekommer i källmaterialet.

Tabell 1.1 Antagandeår samt frekvens av analysenehter i berörda översiktsplaner

Kommun Antagandeår Tillväxt Konkurrens Sysselsättning
Borås 2 006 2 1 0
Eskilstuna 2 013 10 12 8
Falun/ Borlänge 2 014 11 6 1
Gävle 2 009 9 11 11
Halmstad 2 015 8 11 4
Helsingborg 2 010 8 6 12
Hässleholm 2 006 5 11 3
Jönköping 2 002 15 15 43
Kalmar 2 013 8 6 8
Karlskrona 2 010 3 6 1
Karlstad 2 012 8 21 0
Kristianstad 2 013 11 6 10
Linköping/ Norrköping 2 010 32 36 7
Luleå 2 011 51 30 10
Lund 2 010 23 18 2
Nyköping 2 013 10 0 2
Skellefteå 1 991 0 2 1
Skövde 2 012 37 19 14
Sundsvall 2 014 21 9 4
Södertälje 2 013 18 8 7
Trollhättan 2 014 21 6 2
Uddevalla 2 010 4 1 9
Umeå 1 998 18 22 14
Uppsala 2 010 14 11 4
Varberg 2 010 2 1 1
Västerås 2 012 14 2 2
Växjö 2 006 8 7 4
Örebro 2 010 9 14 6
Örnsköldsvik 2 012 34 9 12
Östersund 2 014 3 2 2
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4. Forskning- och områdesöversikt

I Stadsbyggnadsekonomi (1991:9) skriver Roland Andersson att det är i översiktsplaner som de 
mest betydelsefulla ekonomiska besluten tas eftersom det är i planprocessens tidiga skede där det är 
möjligt att påverka de övergripande förutsättningar, t.ex. val av bebyggelseområden. Han beskriver 
hur uppgiften för stadsplanering i vid mening kan anses vara att maximera välfärden för stadens 
invånare men att stadsplanerare tar beslut som saknar stöd i ekonomiska kalkyler och som inte utförs 
i linje med etablerade ekonomiska teorier (Ibid:10). Meningen med att använda samhällsekonomiska 
bedömningar vid planeringen är att effektivt kunna använda samhällets resurser, i förhållande till 
målen som den politiska makten satt upp (Ibid:67). Samma författare tar i boken Attraktiva städer upp 
vanliga problem med beslutsunderlaget, bland annat att det saknas likvärdigt utredda alternativ där 
politikernas roll endast blir att säga ja eller nej samt att bara utgifter för investeringar tas i beaktning, 
inte långsiktiga drifts- och underhållningskostnader(Andersson 1998:128). Ytterligare en problematik 
som förekommer är att det antas att det är en kostnadsfördel om marken ägs av kommunen, något som 
inte nödvändigtvis behöver vara sant (Ibid:128). Städer strävar ofta efter att upplevas som attraktiva, 
men vad som definierar en attraktiv stad kan skilja mycket åt beroende på vem det ska vara attraktivt 
för. Staden styrande måste ha någon form av bild av vad attraktiviteten bestå av och gör avvägningar 
om hur detta påverkar stadens invånare. Om attraktiviteten inte definieras, eller inneboende 
målkonflikter inte hanteras, så är det oanvändbart att använda som mål för att vägleda ett stadsstyre 
(Ibid:22). 

Sheppard m.fl. (2000:372) beskriver hur lokala myndigheter ofta spelar en aktiv roll i att locka till 
sig investeringar genom olika typer incitament eller aktivt samarbetar med näringslivet för att stödja 
näringslivet, t.ex. genom infrastrukturinvesteringar. Myndigheternas roll blir att samordna olika 
intressen från aktörer som står utan formell makt (Ibid:372). Det är inte bara näringslivsintressen som 
spelar roll, men framgångar inom näringsliv och sysselsättning är ett av de sätten där både privata och 
offentliga aktörers handlingar mäts med (Ibid:373).

Gordon och Richardson menar att det finns mycket som tyder på att det finns kopplingar mellan 
fysisk utformning och ekonomisk tillväxt där staden ofta beskrivs som en motor för tillväxt. Ett 
exempel på detta är de positiva effekter av agglomeration som identifierades av Marshall som 
t.ex. kunskapsspridning, delade arbetsmarknader och gemensamt utnyttjande av transporter och 
infrastruktur. Undersökningar visar dock att det inte är städer med ett stort antal liknande industrier 
vars tillväxt gynnas mest av agglomeringseffekter utan snarare städer som har verksamheter som har 
industrier från ett brett antal sektorer som drar mest nytta genom kunskapsutbyten (Brooks, zDonaghy, 
Knaap (red.)2012:98-100). En koncentration av ekonomisk aktivitet leder till högre produktivitet vilket 
kan ses genom att det finns en så kallad stadslönepremium, alltså att lönerna är högre i storstäder. Att 
stadslönepremium förekommer brukar ses som en indikation på att positiva agglomeringseffekter 
förekommer (Tillväxtanalys 2011:11). Företag väljer i sin tur att lokalisera sig dit företagen finner det 
mest lämpligt med syftet att maximera sina intäkter och minimera utgifter. Enligt Krugman (1991, se 
Tillväxtanalys 2011:26) är de två viktigaste faktorerna för koncentrationsfördelar stordriftsfördelar samt 
transportkostnader. Tillsammans med koncentrationsfördelar spelar insatsfaktorernas rörlighet roll för 
näringslivets lokalisering, är insatsfaktorerna platsbundna, som jordbruk eller utvinning av mineraler 
så spelar koncentrationsfördelarna desto mindre roll för lokaliseringen.

Orsaken att loka myndigheter vill stimulera tillväxt är de effekter som det väntas ge, varav några vanligt 
förekommande är (Bartik, Berks 2012:636):

Högre sysselsättningsgrad 

Utveckling mot yrken med högre lönenivåer

Ökade reallöner

Ökade fastighetervärden, vilket gynnar fastighets-/ markägare men kan påverka den som hyr fastigheter 
negativt. 

Högre efterfrågan på varor och tjänster, vilket kan gynna lokala näringsverksamheter



11

Ökat ekonomiskt handlingsutrymme för lokala myndigheter, så länge intäkterna från en expanderande 
skattebas överstiger de ökade kostnaderna för offentliga tjänster

Konkurrens, i sin tur brukar motiveras med att det leder till samhällsekonomisk effektivitet, alltså en 
effektivisering av utnyttjandet av samhällets resurser. Sambandet av mellan effektivitet och konkurrens 
är följande (Ganslandt, Nyberg 2002:9–12, se Boverket 2013:36)

Konkurrens leder till lägre priser. En ökad grad av rivalitet mellan konkurrenter leder till att företagen 
har mindre möjligheter att driva upp priset eller minska utbudet på marknaden 

Konkurrens leder till intern effektivitet i företagen (X-effektivitet). Ett större antal konkurrerande företag 
på en marknad leder till bättre möjligheter att jämföra olika organisationers effektivitet och ställer 
dessutom större krav på rationellt utnyttjande av organisationens resurser 

Konkurrens leder till stordrift. När rivaliteten mellan företag ökar så minskar de rörliga vinsterna, vilket 
får till följd att stordriftsfördelar i produktionen måste utnyttjas bättre och att ineffektiva företag måste 
lämna marknaden 

Konkurrens leder till effektiv dynamisk selektion. Även om företag inte agerar rationellt och 
kostnadseffektivt på kort sikt kan konkurrens leda till en dynamisk selektion av de mest effektiva och 
innovativa producenterna genom att mindre effektiva producenter slås ut på längre sikt

 Hård dynamisk konkurrens och temporär marknadsmakt höjer innovationstakten. Rivalitet mellan 
företag påverkar incitamenten att utveckla nya produkter och produktionsmetoder, vilket i sin tur får 
effekter på den ekonomiska tillväxten. En viss temporär marknadsmakt förstärker företagens incitament 
att göra innovationer som stärker deras konkurrenskraft i förhållande till konkurrenterna och kan därför 
vara gynnsam på längre sikt.

När formuleringen om att planeringen ska främja ” en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens” 
motiverades detta av Boverket med att det förtydliggande kommunens roll i att ta i högre grad ta 
utveckling och etablering av näringslivets aktörer och konkurrens definierades som ett allmänt intresse 
men kan också ses som ett tecken på att balansen mellan privata och offentliga intressen förändrades 
åt de privatas favör (Fredriksson 2011:54). Samtidigt har konkurrensen mellan kommuner samt 
mellan regioner ökat och undersökningar visar hur företag är villiga att lokalisera sig där kompetent 
arbetskraft finns tillgänglig, snarare än att det är människor som flyttar efter jobben. Detta tolkas i sin 
tur som att kommunerna ska attrahera den typen av invånare, eller ”den kreativa klassen” (Ibid:68). 
Detta försöker kommuner ofta göra genom att påstå sig erbjuda attraktiva stads- och boendemiljöer, 
och införandet av LIS-områden 2009 kan ses som ett resultat av en sådan utveckling (Ibid:68).

Städernas attraktivitet ses ibland som en viktig faktor för städer tillväxt då tillgången på kompetent 
arbetskraft är viktigt för att företag ska kunna etablera sig och expandera. En individs nytta med 
att flytta till en ny ort för beskrivs av Tillväxtanalys (2011:60) med formeln: ”Nytta= f(inkomster, 
kostnader, andra värden). De första två faktorerna, inkomster och kostnader är ofta lättare att uppskatta 
i form av t.ex. löneintäkter eller bostadskostnader. Florida (2002) påpekar vikten av att attrahera ”den 
kreativa klassen”, alltså individer med hög grad av humankapital, som i sin tur genererar innovation 
och företagsetableringar. Regioner och städer bör därför främst rikta in sig på livsmiljö framför 
företagsmiljö (Ibid:754). Det ifrågasätts dock av Niedomysl (2001:840) hur relevant detta är att tillämpa 
på Sverige där en anställning i många fall är en förutsättning för att en individ ska vara beredd att 
flytta längre sträckor. Dessutom förekommer det uppenbara skillnader mellan åldersgrupper, där 
utbildning är vanligt hos människor mellan 18-25 år så är anställning vanligast hos individer mellan 
26-59 år Ibid:849). Höginkomsttagare är mindre benägna att flytta för att byta jobb och i högre ålder är 
människor mer benägna att flytta för att byta boendemiljö (Ibid:851). I synnerhet för högskoleutbildade 
spelar utbudet av kultur- och rekreationsmöjligheter mindre roll utan det är främst jobbmöjligheter 
som spelar in (Ibid:854). Det finns tecken på att en utvecklad besöks- och turismnäring bidrar positivt 
till att öka tillväxt genom att individer som upptäcker orten som turister senare väljer att flytta dit men 
det är svårt att avgöra i vilken grad dessa faktorer påverkar (Niedomysl 2005:200).
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Boverket (2014:7) skriver att det är svårt för den kommunala översiktsplanen att arbeta i samspel med 
det regionala tillväxtarbetet. Detta kopplas bland annat till låg aktualitet och bristande hantering av 
strategiska frågor i översiktsplanen. Anledningen till detta sägs vara att vissa översiktsplaner i hög grad 
bara behandlar nulägets mark- och vattenanvändning samt att kommunerna har bristande resurser och 
kompetens för att utnyttja planen för övergripande strategiska frågor Boverket (2014:34).

Boverket redovisar i rapporten Utvärdering av vissa tillväxt och konkurrensbestämmelser i plan- och 
bygglagen (Boverket 2013) hur lagändringen som trädde i kraft 2008 i dåvarande plan- och bygglagen 
(1987:10) har påverkat den översiktliga planeringen. Denna ändring innebar att god tillväxt och effektiv 
konkurrens skulle främjas i planeringen och lades till för att skapa balans mellan de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling, social, ekologisk samt ekonomiskt där den sistnämnda inte ansågs vara 
tillräckligt utryckt i lagstiftningen. I propositionen beskrevs ekonomisk tillväxt och ett starkt näringsliv 
som en förutsättning för hållbar utveckling (Ibid 2013:15). I undersökningen som ligger till grund 
för rapporten konstateras det att ändringen i stort sätt har varit okänd och inte påverkat planeringen 
(Ibid 2013:9). Orsaken till detta sägs vara bland annat att ”god tillväxt” och ”effektiv konkurrens” 
inte var tillräcklig definierade för att fungera för vägledning för planeringen eller att dessa faktorer 
behandlades i tillräcklig grad redan innan lagändringen (Ibid 2013:25). Rapporten konstaterar även 
att konkurrens tycks behandlas nästan endast som konkurrens mellan kommuner/regioner om 
befolkning eller arbetsplatser snarare än en ”effektiv konkurrens” inom kommunen. Det konstateras 
att lagändringen fram till dess fungerat mest som en politisk markering snarare än faktiskt vägledande 
för planeringen (Ibid 2013:26).  Uppfattningen från lagstiftaren att den ekonomiska dimensionen 
av hållbar utveckling skulle vara eftersatt de andra två beskrivs i undersökningen inte ha stöd hos 
planerarna, istället ses ekonomisk utveckling som en utgångspunkt för planeringen (Ibid: 2013:23). I 
rapportens slutsats konstateras det att konkurrens visserligen är ett allmänt intresse men att det kanske 
inte hör hemma i PBL. Kommunen kan med planeringen inte styra vilka enskilda aktörer som ska driva 
verksamheterna och inte heller driva igenom att planerna faktiskt genomförs. Planeringen kan endast 
skapa förutsättningar för effektiv konkurrens men inte tillgodose det själva. Konkurrensen kan leda till 
lägre priser för konsumenter men detta måste samtidigt vägas mot andra allmänna intressen (Ibid:27). 
Boverket konstaterar även i rapporten att översiktsplaneringen har de största förutsättningarna för den 
fysiska planeringen att påverka ekonomisk tillväxt och att översiktsplanen blir strategisk om de frågor 
som är mest angelägna för kommunen preciseras samt skapa sammanhang mellan val och handling. 
Ett förslag Boverket ger för att skapa förutsättningar för god ekonomisk tillväxt i översiktsplanen är att 
varje plan ska medföra ett åtgärdsprogram om planens genomförande där avvägningarna mellan olika 
allmänna intressen ska redovisas och det framgår vilken aktör som har ansvar för vad (Ibid:28). 

I nya PBL (SFS 2010:900) finns formuleringen om ”god tillväxt” och ”effektiv konkurrens” ska främjas 
kvar i 2 kap. 3§ punkt 5. Boverket konstaterar även att PBL ska vara konkurrensneutral, alltså att det 
är upp till marknaden att avgöra vem som får använda marken för det givna ändamålet, inte lagen. 
Däremot riskerar planeringen att motverka konkurrens om den blir en barriär för nyetableringar 
(Boverket 2013:18).

Konkurrensverket var en av de myndigheter som förespråkade att konkurrensperspektivet skulle 
lyftas in i alla delar av planeringen. De pekar på risken att konflikter mellan särintressen får negativ 
inverkan på konkurrensen, där existerande näringsidkare kan motsätta sig etableringen av främst 
lågprisalternativ och således för söker förhindra detta t.ex. genom överklagan om det uppfattas som 
ett hot mot den egna verksamheten (Konkurrensverket 2001). Hela planprocessen i sig kan utgöra ett 
hinder för konkurrens, då mindre aktörer missgynnas av den långa tidsåtgången (Konkurrensverket 
2013). Planeringen för handel sägs i hög grad påverka konkurrensen och att priser på att t.ex. livsmedel 
och konkurrensverket yrkade 2005 för att möjligheten för kommuner i detaljplaneskedet reglera 
handelsändamålet skulle tas bort men den kvarstår i nya PBL (SOU 2005:1 053, SFS 2010:900 37§).

Sheppard (tar upp att konkurrens inte bara är ett fenomen mellan enskilda aktörer eller företag 
utan även mellan vad han kallar places, alltså geografiska platser av olika storleksnivåer, som länder, 
regioner, kommuner eller städer (2000:180). Dessa konkurrerar dock aldrig på lika villkor på grund av 
orsaker som kan delas in i tre olika kategorier; påverkan från styrande institutioner och lagstyrning, 
den historiska utvecklingen och till sist politisk favorisering, alltså att vissa platser gynnas av eller 
missgynnas av politiska beslut (Ibid:181). Vidare kan företag i regel flytta sin verksamhet medan en 
plats per definition är platsbunden (Ibid:182).
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I rapporten Fakta och exempel kring lokal attraktivitet beskrivs tillgången på arbete som en viktig 
faktor för att attrahera nya invånare men att detta inte räcker, istället krävs en attraktiv miljö att bo 
och verka i. Företagens möjlighet att anställa kompetent personal är således till viss del beroende 
av ortens eller regionens attraktionskraft. Attraktionskraften delas upp i tre övergripande faktorer; 
attraktivitet för boende, för näringsliv eller för besökare men det finns även en del överlappning 
mellan dessa (Tillväxtanalys 2014:15–17). I rapporten presenteras en modell för att identifiera 
faktorer för attraktivitet som ursprungligen tagits fram av det norska nationella forskningsinstitutet 
Telemarkforskning.

I rapporten Kommunal översiktsplanering och regionala utvecklingsprogram beskrivs den fysiska 
planeringen ha en central roll för att säkra förutsättningar för näringslivsverksamhet genom att skapa 
stabila och rättsliga grunder för den markanvändning näringen kräver samt att erbjuda attraktiva 
boendemiljöer vilket underlättar för företag att rekrytera och behålla personal (Tillväxtanalys 2013:3).  
Traditionella ekonomiska drivkrafter pekas ut som tillgänglighet, närhet och arbetsdelning och desto 
större en ort och dess arbetsmarknadsregion är, desto starkare och mindre konjunkturberoende blir 
den (Ibid:16).  Rapporten beskriver även att översiktsplanens roll varierar stort mellan olika kommuner, 
där vissa använder den som ett strategiskt dokument som faktiskt fungerar som ett styrande dokument 
för den kommunala verksamheten medan den i andra kommuner har lägre status (Ibid:29). Ett ökad 
ambition för mellankommunal planering ifrån den nationella politiken gör att kopplingen mellan 
kommunernas översiktsplaner och regionala utvecklingsprogram (RUS) bör stärkas (Ibid:30). Detta 
på grund av att många kommuner idag är för små för att betraktas som funktionella regioner, där 
den lokala arbetsmarknaden sträcker sig över kommungränserna. För att översiktsplaneringen ska bli 
verkningsfull behöver den omfatta hela bostads- och arbetsmarknadsregioner (Ibid:31). Rapporten 
beskriver hur insatser inom den fysiska planeringen som forskningen pekat ut som viktiga för tillväxt 
t.ex. attraktiva offentliga miljöer eller lokalisering av service eller kultur traditionellt sätt inte knutits till 
ekonomisk tillväxt, inte heller har kopplingar mellan matchning på arbetsmarknaden och väl utbyggd 
infrastruktur uppmärksammats (Ibid:37). Investeringar i infrastruktur sägs leda till ökad tillväxt då 
det ökar företagens tillgång på arbetskraft och ökad produktivitet (Ibid:38). Den långsiktigt strategiska 
rollen för planeringen kräver en mer proaktiv roll för kommunen, där strategisk planering beskrivs 
handla om att få saker gjorde(Ibid:37). Ett problem med planeringen som lyfts i samma rapport är vad 
de kallar planeringens ”vita fläckar” alltså när problem eller möjligheter går planerarna förbi. Exempel 
som rapporten vill belysa särskilt är avsaknad av ett rumsligt perspektiv i tillväxtpolitiken, där t.ex. att 
driva på tillväxt genom t.ex. stabila innovativa miljöer såsom Science Parks (Ibid:43).
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5. Teoretiska utgångspunkter

Tillanalys pekar ut tre olika roller som den fysiska planeringen kan inta gentemot den ekonomiska 
utvecklingen och krav på hållbarhet; möjliggörare, förhindrare eller initiativtagare vilket definieras som 
följande (Ibid:40-41):

”Möjliggörare, dvs. förbereda för ökad tillgänglighet, attraktivitet och trygghet utifrån artikulerade 
krav från olika intressenter. Detta ligger inom den fysiska planeringstraditionen, men det ska tilläggas 
att flera av kommunens markpolitiska instrument avskaffats av den nuvarande regeringen. Därmed 
minskar möjligheterna att hålla handlingsberedskap för t.ex. framtida noder i kollektivtrafiksystem. 
Det nya ligger framförallt i att möjliggörandet i stor utsträckning är förknippat med omvandling av 
befintliga miljöer. Det kräver kvalificerad samverkan med privata och offentliga aktörer för samsyn 
om mål och inriktning samt i hög grad om finansiering. Möjliggörandet är m.a.o. mer relaterat till 
förhandling mer än reglering. 

Förhindrare, att med lagstöd göra avvägningar som förhindrar förändringar som riskerar människors 
hälsa och säkerhet samt värnar stora natur- och kulturvärden. Detta är ett naturligt fokus som 
bottnar i planer som verktyg för avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen. Vi vill också 
peka på att denna roll är viktig för att värna handlingsfrihet dvs. värna möjligheter att i framtiden 
förverkliga projekt genom att nyttja lägesegenskaper (för t.ex. hamnar, flygplatser, terminaler, 
energianläggningar), exploatera naturresurser (t.ex. fyndigheter, turistanläggningar) samt binda 
samman infrasystem. Hoten mot att nyttja sådana potentialer ligger ofta i ”banala” beslut att ge 
tillstånd till utspridd bebyggelse. När väl ett tillräckligt stort antal enskilda fritidshus eller småhus 
tillkommit blir de det avgörande hindret.

Initiativtagare, betonar planeringen som en legitim institution för att sammanföra parter i 
förhandlingsprocesser. Det som skiljer denna roll från möjliggöranderollen är det proaktiva 
perspektivet. Framgångsfaktorer för planering är bland annat att skapa medvetenhet om hur 
omvärlden påverkar kommuner och regioner samt att utveckla samsyn och handlingsberedskap 
kring åtgärder som påtagligt kan påverka utvecklingen inom de områden som planeringsprocessen 
definierat. Det handlar m.a.o. om att se samband och möjligheter som tidigare inte identifierats samt 
mobilisera krafter som kan omsätta dem i handling.” 

Dessa tre är olika perspektiv på den fysiska planeringens roll i att forma den fysiska miljön och 
huruvida kommunen ska agera reaktivt på utomstående initiativ eller föra en mer proaktiv och 
strategisk planering (Ibid:41). Dessa tre kategorier kommer i analysavsnittet användas för att diskutera 
resultatet för på sätt se vilken roll kommunen tar i förhållande till de tre analysenheterna.
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6. Resultat
6.1 Borås
Tillväxt

Tillväxt behandlas ej i relevanta sammanhang i Borås ÖP.

Konkurrens

ÖP konstaterar att människor vill känna trygghet och säkerhet där de bor. Således beskriver 
kommunen vikten av ett långsiktigt säkerhetsperspektiv inom planering för att få en konkurrensfördel 
för att locka till sig nya invånare och företag (Borås 2006:17).

Sysselsättning

Borås ÖP behandlar ej sysselsättning utöver statistik i bakgrundskapitlen

6.2 Eskilstuna
Tillväxt 

Den ekonomiska tillväxten beskrivs som ett medel för att säkerställa den offentliga välfärden och 
människors möjlighet att leva ett gott liv (Eskiltsuna 2013:6). Förbättrade pendlingsmöjlighet förväntas 
leda till större arbetsmarknader vilket i sin tur förväntas ge tillväxt (Ibid:51).

Konkurrens

Eskilstuna vill samverka över kommungränserna för att stärka den regionala konkurrenskraften samt 
öka kopplingarna mellan ekonomi och fysisk planering (Ibid:9). 

Lågprisbutiker har gjort att mindre butiker utanför centralorten får svårare att överleva. 
Centrumhandel beskrivs ha klarat sig bra mot denna konkurrens men på lång sikt riskeras 
även centrumhandeln att påverkas negativt, vilket även sägs skulle få negativa konsekvenser för 
kulturutbudet och övriga näringslivet (Ibid:37).

Kommunen prioriterar även i ÖP att ge fysiska förutsättningar för att öka turismnäringens 
konkurrenskraft (Ibid:27).

Sysselsättning

Kommunen beskriver sig ha en positiv utveckling inom sysselsättningsgraden, men utifrån en lägre 
genomsnittsnivå än övriga av landet. ÖP pekar på landsbygden potential för sysselsättning, genom 
bland annat landsbygdsbaserad turism eller hästföretag. Planeringens roll i detta ses som att peka ut 
lämpliga områden för expansion där existerande infrastruktur går att använda effektivt (Ibid:13).

6.3 Falun/ Borlänge
Tillväxt

Den gemensamma ÖP för Falun/Borlänge motiveras delvis med ökade möjlighteter för ökad 
tillväxt. För att uppnå detta pekas en förbättrad regional kollektivtrafik ut för att således förstora 
arbetsmarknadsutbudet. Ekonomisk tillväxt beskrivs även som ett allmänt intresse som planen ska 
hantera (Falun/ Borlänge 2014:41).

Sunda levnadsvanor och god folkhälsa pekas även som en faktor som bidrar till tillväxt samt förbättra 
den enskildas ekonomi (Ibid:13).
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Konkurrens

ÖP medger att synen på konkurrens har flyttats från företag och företagsklimat till regionens 
konkurrenskraft i form av att kunna erbjuda god livsmiljö och attraktivitet för människor (Ibid:8). 
Samtidigt beskrivs vikten av anläggandet av dubbelspårig järnväg mellan de båda kommunerna som en 
vikten förutsättning för att stärka industrins nationella och internationella konkurrenskraft (Ibid:47).

Sysselsättning

ÖP behandlar främst sysselsättning i form av statiskik i bakgrundskaptilen. Utöver detta konstaterars 
det att sysselsättning (Ibid:31).

6.4 Gävle
Tillväxt

Gävle beskriver även goda företagslägen och en beredskap av sådan mark som reserverats åt ändamålet 
som en förutsättning för tillväxt (som en del av ekonomisk hållbarhet). Goda företagslägen beskrivs 
här som lägen där det är nära till de resurser som etableringarna använder samt möjlighet att utnyttja 
existerande infrastruktur (Gävle 2009:19).

Konkurrens

Externhandeln riskerar att konkurrera ut centrumhandeln vilket kommunen vill motverka och 
stärka ett livskraftigt centrum. Kommunen ska således bedöma riskerna för överetablering av 
detaljhandelsytor vilket skulle kunna leda till utslagning (Gävle 1990:62).  
Den ökade konkurrensen för stadskärnan gör att denna kräver ständig förnyelse och utveckling (Gävle 
2009:60). Konkurrenskraftiga företag ses som en del av ekonomisk hållbarhet (Ibid:19).

Sysselsättning

Regionförstoring och planberedskap ses som en möjlighet att skapa förutsättningar för nyetableringar 
som i sin tur leder till ökad sysselsättning (Ibid:171). De målen som kommunen sätter för ökad 
befolkning och sysselsättning leder samtidigt 

6.5 Halmstad
Tillväxt

Ekonomisk tillväxt ses som en del av en hållbar utveckling (Halmstad 2015:202). Översiktsplanen 
ska stödja de tillväxtmål som pekas ut i det regionala tillväxtprogrammet (Ibid:216). 
Jordbruksverksamheter ska ges goda möjligheter för att utvecklas då det är en viktigt det av 
regionenens tillväxt (Ibid:217). Översiktsplanen ska erbjuda ett attraktivt boende där närhet till 
service, kultur och rekreation sägs utgöra vilket i sin tur ska bidra till tillväxt (Ibid:217). De regionala 
samarbetena betonas bli allt viktigare för tillväxt (Ibid:24).

Konkurrens

Halmstad vill stärka sin konkurrenskraft genom att erbjuda goda och attraktiva boendemiljöer, samt ett 
brett utbud av verksamhetsytor¨(Ibid:29).

Konkurrensen mellan externhandel och stadskärna beskrivs vara begränsad i dagsläget, på 
grund av de olika karaktärer som områdena har men ÖP vill fortfarande undvika ytterligare 
externhandelsetableringar (Ibid:40).
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Sysselsättning

Sysselsättningsgrad ses som en del av ekonomisk hållbarhet (Ibid:202). Halmstad ser möjligheter att 
skapa långsiktigt positiva sysselsättningseffekter genom att ta vara på strändernas attraktionskraft för 
att öka turism eller skapa nya bostadsområden (Ibid:21). 

Att förtäta bebyggelsen vid nyproduktion ses som en möjlighet att slippa ta skogsmark i anspråk vilket 
är en del i att upprätthålla sysselsättningen inom skogsbruket (Ibid:42).

6.6 Helsingborg
Tillväxt

Tillväxt ses som en förutsättning för att ett hållbart samhälle, vilket samtidigt ska ske med en effektiv 
användning av mark och resurser (Helsingborg 2010:13). Kommunen ska verka för att ha en god 
företagsmiljö och en del av detta beskrivs vara ett ökat samarbete med andra kommuner (Ibid:39).  
Goda möjligheter till arbetspendling inom Öresundsregionen beskrivs som en möjlighet för tillväxt 
(Ibid:23).

Konkurrens

Den ovan nämnda arbetspendlingen ses även som en möjlighet för ökad konkurrenskraft för regionen 
(Ibid:39). Helsingborg ser satsningar på offentliga rum och övriga mötesplatser som en möjlighet att 
stärka kommunens konkurrenskraft både i nationella och internationella sammanhang (Ibid:18).

ÖP påpekar behovet av att stärka konkurrenskraften hos stadskärnans handel genom att öka 
kunderunderlaget genom att koncentrera ytterligare etableringar och skapa plats för större 
butikslokaler vilket det beskrivs vara brist på (Ibid:63).

Sysselsättning

Sysselsättning ses som en social konsekvens tillsammans med t.ex. integration och hälsa (Ibid:12). 
Kommunen ser sig även kunna skapa förutsättningar för ökad sysselsättning genom ökad mångfald i 
invånarnas boendemiljöer (Ibid:118).

För att avgöra var det är lämpligt att lokalisera olika typer av verksamheter använder ÖP b.la. 
sysselsättningstäthet (antal sysselsatta/ hektar) där arbetsplatser med hög sådan ska planeras i närheten 
av de större kollektivtrafiknoderna (Ibid:63) medan transportintensiva verksamheter med längre 
sysselsättningstäthet såsom lagerverksamhet främst ska lokaliseras till områden nära motorvägarna 
(Ibid:64).

6.7 Hässleholm
Tillväxt

Hässleholm beskriver hur kommunen ska bidra till att stimulera turismrelaterade företag och således 
även tillväxt. Ett antal olika områden pekas ut för kommunala insatser, t.ex. att möjliggöra för 
etableringar av hotell eller resturanger till mindre åtgärder som att erbjuda besöksinformation och 
offentliga toaletter (Hässleholm 2006:43).

Konkurrens

Natur och kultur sägs tillsammans med goda kommunikationer göra kommunen konkurrenskraftig 
(Ibid:12). Bred och trevlig handel ses också som en viktig konkurrensfördel (Ibid:55). 

För att handeln ska vara konkurrenskraftig avser kommunen att verka för en samlad handel och således 
sker de större satsningarna inom handeln inom stadskärnan (Ibid:55). 
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Sysselsättning

Sysselsättning behandlas endast i form av statistik bakgrund- och underlagskapitlen.

6.8 Jönköping
Tillväxt

Nationella och internationella samarbeten ses som en möjlighet att underlätta för tillväxt, vilket delvis 
ska ske genom högskolan (Jönköping 2002:9). Visionen är att Jönköping län 2010 ska tillhöra Europas 
främsta tillväxtregioner, vilket ska ske genom satsningar på utbildning, attraktivitet, infrastruktur och 
näringsliv (Ibid:9). Det enskilt största problemet för näringslivets tillväxt är brist på arbetskraft med 
rätt kompetens, byggandet av en så kallad ”Science Park” i anslutning till högskolan ses som en del i 
att åtgärda detta och ytterligare mark ska reserveras för eventuell expansion (Ibid: 16). Besöksnäringen 
beskrivs internationellt ha haft en kraftigt ökad inverkan på BNP de senaste åren vilket leder att 
Jönköping vill satsa på i den fortsatta planeringen genom att utveckla besöksmål och Elmia-området 
(Ibid:21).  

Konkurrens

En av målsättningarna för ÖP beskrivs som att öka kommunens konkurrenskraft men det konstateras 
att Jönköping konkurrerar främst på den globala arenan, inte den lokala vilket ställer krav regional 
samverkan instället för lokal konkurrens (Ibid:7). För den regionala konkurrenskraften pekas brett 
utbud av arbete samt privata och offentliga tjänster och även tillgång till strövområden och natur 
(Ibid:7). Konkurrensen med andra svenska städer i samma storleksordnings väntas öka och stadens 
miljö och liv beskrivs vara ett allt viktigare konkurrensmedel (Ibid:21). Konkurrens hanteras likt 
tillväxt även i förhållande till besöks- och turismnäringen där vikten av regionalt samarbete påpekas, 
eftersom enskilda kommuner i regel är för små för att marknadsföra sig internationellt på egen hand 
(Ibid:8).

Sysselsättning

Näringslivs- och sysselsättningsfrågor presenteras i ÖP tillsammans. De olika strategier som sätts upp 
är b.la. att sysselsättning och näringsliv ska lokaliseras till olika delar av kommunen, översiktsplanen 
ska säkerställa att det markbehov som efterfrågas av näringslivet (Ibid:10).

6.9 Kalmar
Tillväxt

Kalmar kallar sig själva för regional tillväxtmotor vilket de knyter till universitetet och länssjukhuset 
och avser att stärka med ökade möjligheter för pendling till den närliggande regionen (Kalmar 
2013:42). Det finns även fem övergripande strategier för ökad tillväxt och attraktivitet vilket 
planberedskap beskrivs vara en del av (Ibid:29).

Konkurrens

ÖP påpekar vikten av ökat samarbete mellan kommunerna i Kalmarsundsregionen och strävar efter att 
göra det till Sveriges konkurrenskraftigaste turismregion (Ibid:25).

Kalmar vill öka stadslivet både i kvalitet och utbud för att göra kommunen mer konkurrenskraftig. 
(Ibid:31)

Sysselsättning

LIS-områden ses som en möjlighet att skapa positiva sysselsättningseffekter samt behålla 
serviceunderlaget på landsbygden, därför kan detta användas t.ex. vid etableringar av 
turismanläggningar. Således pekas fyra LIS-områden ut i ÖP (Ibid:182). 
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6.10 Karlskrona
Tillväxt

Karlskrona beskriver endast tillväxt som en del av del historiska bakgrunden, där vikten av turism och 
It-företag betonas (Karlskrona 2010:118–119).

Konkurrens

Väl fungerande infrastruktur beskrivs som nödvändigt för ett konkurrenskraftigt näringsliv (Ibid:25). 

Kombinationen av stora kedjor och mindre butiker beskrivs göra handel konkurrenskraftig, samtidigt 
konstateras det att vissa större kedjor som finns i andra städer i ungefär samma storlek saknas 
(Ibid:103).  Dagligvaruhandeln på landsbygden upplever hård konkurrens från externhandel, här 
ser kommunen möjligheter att använda landsbygdsatsningar från EU för att upprätthålla servicen 
(Ibid:104).

Sysselsättning

Sysselsättning behandlas endast i form av statistik bakgrund- och underlagskapitlen

6.11 Karlstad
Tillväxt

Karlstad beskriver sig som Värmlands tillväxtmotor vilket ska utvecklas ytterliggare genom att 
erbjuda attraktiva boendemiljöer (Karlstad (2012:13). Bostadsplaneringens mål ses som att uppnå 
en god livsmiljö vilket beskrivs vara en förutsättning för tillväxt och välfärd. Bra bostäder och goda 
boendemiljöer ses också en viktig faktor för tillväxt och välfärd (Ibid:55).

Konkurrens

Det är stor konkurrens om butiksyta i centrum, vilket framför allt gynnar stora företag. För att 
möjliggöra etablering av nya butiker vill kommunen utveckla nya stråk i anslutning till stadskärnan 
där både större och mindre butiker kan etablera sig (Ibid:57). På grund av konkurrenssituationen 
med stadskärnan motsätter sig kommunen sig i ÖP mot att etablera ytterligare livsmedel-, detalj- eller 
fackhandel i externhandelsområdet Bergvik (Ibid:58).

Sysselsättning

Karlstads ÖP behandlar ej sysselsättning.

6.12 Kristianstad
Tillväxt

Kristianstad konstaterar att den ekonomiska tillväxten måste ske med sociala och miljömässiga 
förtecken (Kristianstad 2013:19). Tillsammans med Hässleholm ser man sig själva som regionala 
tillväxtmotorer (Ibid:21). 

Konkurrens

Kristianstad vill enligt ÖP öka det regionala samarbetet i Skåne för att göra kommunen mer 
konkurrenskraftig (Ibid:21).

Sysselsättning

En av de viktigaste satsningarna för att främja sysselsättningen i området anser kommunen vara en 
utbyggnad av E22 till motorväg mellan Kristianstad och Malmö och således ska kommunen verka 
för att få med den i den nationella trafikplanen (Ibid:48). Det konstateras att turismnäringens roll för 
sysselsättningen ökar och kommunen föreslår i planen ett antal åtgärder för att stärka besöksnäringen, 
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t.ex. att föreslå nya vandringsleder och peka ut områden som anses vara särskilt lämpliga för 
landsbygdsturism (Ibid:75)

6.13 Linköping/ Norrköping
Tillväxt

I den gemensamma ÖP för Linköping/Norrköping beskrivs det att den fysiska planeringen skall särskilt 
inrikta sig på att erbjuda företag som är attraktiva för den typ av företag som driver på tillväxten i 
ekonomin. Olika branscher beskriva ha olika behov av lokalisering, där i synnerhet tjänstesektorn har 
behov av lokalisering i centrala lägen (Linköping/Norrköping 2010:55).

Ytterliggare en förutsättning för ökad tillväxt är att genom den gemensamma översiktsplanen stärka 
regionens gemensamma arbetsmarknad. Detta ska ske bland annat ske genom täta och snabba 
förbindelser mellan stadskärnorna samt bra förbindelser mellan de olika utvecklingsorterna som ÖP 
pekar ut (Ibid:73). Allra viktigast för tillväxten beskrivs dock vara att det byggs nya täta stadsdelar i 
anslutning till de båda huvudorternas resecentrum (Ibid:55).

Konkurrens

Den gemensamma översiktsplanen för Linköping/Norrköping menar att det ökade samarbetet mellan 
kommunerna ökar regionens konkurrenskraft (Linköping/ Norrköping 2010:8). Den gemensamma 
planeringen, i synnerhet i frågor om infrastruktur och kommunikationer, förväntas öka konkurrensen 
mellan företag i de båda kommunerna som sysslar med kvalificerade tjänster, där exempel ges som 
finansiell rådgivning eller specialistvård. Konkurrensen för t.ex. dagligvaruhandel förväntas inte öka 
(Ibid:70).

Planen beskriver vikten av att kommunen är attraktiv för expansioner och etableringar av företag. 
Kommunernas internationella konkurrenskraft sägs vara stark genominternationella kopplingar genom 
flygplatsen i Linköping och hamnen i Norrköping (Ibid:58). Ytterliggare satsningar på infrastruktur, 
kollektivtrafik samt attraktiva och tillgängliga stadskärnor beskrivs som förutsättningar för att 
ytterligare stärka kommunernas konkurrenskraft (Ibid:23).

Sysselsättning

Den ökade integrationen mellan de båda kommunerna som ÖP strävar efter sägs väntas till ökad 
sysselsättningsgrad (Ibid:55). Detta ska ske genom bland genom föreslagen bebyggelse- och 
transportstruktur (Ibid:69). Den tidigare nämnda viljan att kunna erbjuda attraktiva lokaliseringar 
för näringslivet sägs också vara en del av ÖP förslag för ökad sysselsättning (Ibid:55). Attraktiva 
boendealternativ beskrivs som en förutsättning för att Linköping och Norrköping ska kunna 
konkurrera om sysselsättning befolkning (Ibid:52).

6.14 Luleå
Tillväxt

Även Luleå beskriver och god planberedskap i kombinationen med attraktiva tomter och lokaler för 
att stödja näringslivet, vilket i sin tur ses som en förutsättning för att kunna stimulera ekonomiskt 
tillväxt (Luleå 2011:14). Kommunen ska aktivt verka för hållbar ekonomisk tillväxt, vilket de definierar 
som en ekonomisk tillväxt som använder mindre energi per producerat vara än i dagsläget (Ibid:36). 
Planeringen ska även verka för att erbjuda många olika typer av verksamhetslokaliseringar (Ibid:44).

Konkurrens

Luleå beskriver vikten av att kunna konkurrera om invånare och företag med andra regioner.  Olämplig 
lokalisering av företag sägs kunna leda till ökad konkurrens mellan handelsområden, vilket i sin tur 
kan leda till ökad biltrafik (Ibid 2011:44). Handelscentra och e-handel sägs riskera att konkurrera ut 
sällanköpshandeln i kommunens mindre orter (Ibid:43).
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Sysselsättning

Sysselsättning ses som det huvudsakliga målet kommunen vill åstadkomma med de insatser som 
kommunen vill åstadkomma på näringslivsområdet (Luleå 2010:24). Insatser för de kreativa och 
kulturella näringarna ses som en möjlighet att öka sysselsättningen (Ibid:21). Kommunen ser även 
större evenemang som en möjlighet att skapa sysselsättning där kommunens roll beskrivs som att 
förenkla, förbättra och göra det tydligt hur folk kan anordna och delta i aktiviteter och evenemang. 
Kommunen har även en roll som direkt eller indirekt finansiär (Ibid:10).

6.15 Lund
Tillväxt

Lund karaktäriserar sig själva som en regional tillväxtmotor vilket de knyter till de högteknologiska 
företag, universitet, sjukhuset samt att tydliga kopplingar mellan universitetet och utvecklingen av nya 
företag (Lund 2010:11). Den fysiska planeringen ska verka för att stärka denna utveckling (Ibid:99).

Konkurrens

Väl utvecklad kollektivtrafik ses som en möjlighet för tätorternas konkurrenskraft (Ibid:16). En vacker 
landsbygd är viktigt för landsbygdens möjligheter att locka till sig nya invånare, besökare och företag 
(Ibid:21) 

Ökat intresse för handel i biltillgängliga industriområden ökar konkurrensen om marken bland nya 
etableringar. Samtidigt sägs detaljhandeln bli mer och mer konkurrensutsatt från utländska kedjor. 
Centrumhandels konkurrenskraft väntas stärkas genom vad de kallar för ”upplevelsehandel i attraktiv 
miljö” (Ibid:101).  

Kommunen ska skydda den bästa jordbruksmarken från ingrepp som skadar möjligheterna att driva 
ett konkurrenskraftigt jordbruk. Markens klassificering påverkar alltså möjligheten för eventuell 
exploatering (Ibid:121). 

En god tillgänglighet beskrivs vara viktigt för näringslivets konkurrenskraft, vilket kommunen 
använder för att motivera investeringar inom infrastruktur och kommunikationer (Ibid:106). Att det 
finns goda kommunikationer mellan arbetsplatser och bostäder sägs även göra regionen mer attraktiv 
och konkurrenskraftig (Ibid:59).

Sysselsättning

Hög sysselsättningsgrad ses som en förutsättning för att få tillräckliga resurser för att klara 
omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. För att detta ska ske behöver kommunen se till att 
tillräckligt med bostäder planeras så att etableringar av företag och forskningsinstitutioner kan ske på 
orten (Ibid:179).

Vidare ska kommunen stimulera nya näringar på landsbygden, t.ex. hästgårdar, för att öka 
sysselsättningen (Ibid:22).

6.16 Nyköping
Tillväxt

Kommunen pekar i ÖP på planberedskap, i synnerhet för näringslivet, som en förutsättning för tillväxt 
(Nyköping 2013:6).

Konkurrens

Nyköpings ÖP behandlar inte konkurrens.
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Sysselsättning

LIS-områden ses som en möjlighet att stimulera positiva sysselsättningseffekter på landsbygden, vilket 
leder till att ett antal LIS-områden pekas ut kring fem olika sjöar och vattendrag (Ibid:37).

6.17 Skellefteå
Tillväxt

Tillväxt hanteras ej i översiktsplanen.

Konkurrens

Skellefteå beskrivs som en till ytan väldigt stor kommun, vilket gör att konkurrens om mark 
förekommer främst i tätorterna och således ska hanteras i fördjupade översiktsplaner istället (Skellefteå 
1991:53).

Sysselsättning

Sysselsättning ses som ett delmål i ”god social miljö” tillsammans t.ex. social service och utbildning 
(Ibid:32). Utöver detta hanteras ej sysselsättning.

6.18 Skövde
Tillväxt

Skövde konstaterar att tillväxt är nödvändigt för att säkra välfärden. Översiktsplanens roll i detta 
presenteras som att är att använda markanvändningen på (Skövde 2012:11) Möjligheter till tillväxt 
förväntas uppnås genom att stärka sin profil och attraktivitet (Ibid:17). Det pekas på ett samband 
mellan folkhälsa och tillväxt vilket således motiverar fokus på att främja gång- och cykelvägar 
somt offentliga mötesplatser (Ibid:22). Nyetableringar av bostäder och verksamheter ses som en 
förutsättning för tillväxt (Ibid:34). 

Konkurrens

Kommunen vill i ÖP stärka Skövderegionenskonkurrenskraft (Ibid:3) vilket bland annat ske 
genom att skapa en ”positiv, sann och attraktiv bild” av Skövde (Ibid:17).  De strävar efter att ha en 
konkurrenskraft som bygger på hållbar utveckling, attraktivt boende och en miljö som stimulerar 
företag och näringsliv (Ibid:20). Att kunna erbjuda olika typer av handel (stadskärna samt två 
externhandelsområden) ses som en konkurrensfördel (Ibid:51).

Sysselsättning

Skövde ser LIS-områden som en möjlighet att främja sysselsättningen på landsbygden (Ibid:11). 
Således pekas totalt fem mindre LIS-områden ut i ÖP (Ibid:95).

6.19 Sundsvall
Tillväxt

Sundsvall beskriver sig själva som regionens tillväxtmotor och planen utgår från målet att stärka denna 
position genom att förbättra utbudet av arbetsplatser, kultur m.m (Sundsvall 2014:19). Ekonomisk 
tillväxt ses som en del av hållbar tillväxt, tillsammans med ekologiska och sociala faktorer Ibid:19).

Konkurrens

Att kommunen satsar på ”hållbar utveckling” ses som en viktig faktor för att göra Sundsvall attraktivt. 
Sundsvall ska utveckla sin konkurrenskraft genom satsningar på logistikpark och hamn. (Sundsvall 
2014:24). Frivilligt samarbete med omkringliggande kommuner inom b.la. fysisk planering, turism och 
kommunikationer ses som en möjlighet för ökad regional konkurrenskraft (Ibid:36).
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Att centralorten anses ha en attraktiv stadskärna i kombination med ett av Sveriges största 
externhandelscentrum (Birsta) ses som en kommunens konkurrensfördelar (Ibid:16). Mellan 
stadskärnan och Birsta sägs det råda ”positiv konkurrens” vilket kommunen vill bevara, där 
stadskärnan ses erbjuda en funktionsblandning som inte Birsta kan (Ibid:77).

Sysselsättning

ÖP vill öka sysselsättningen inom besöksnäringarna genom att stärka kommunens egna besöksmål. 
Detta ska ske genom samarbete mellan kommun, näring- och föreningsliv (Ibid:103). LIS-områden ses 
som en möjlighet att upprätthålla och öka sysselsättningen på landsbygden, vilket gör att kommunen 
pekar ut drygt tio LIS-områden i ÖP (Ibid:106).

6.20 Södertälje
Tillväxt

Södertälje använder en av metoderna för tillväxt och beskriver likt Uppsala hur minst 20 hektar 
planlagd mark och minst 10 hektar byggklar mark ska finnas tillgänglig för expansioner och 
etableringar av företag (Södertälje 2013:63). 

Konkurrens

Södertälje beskriver hur konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen och ser det som 
en utmaning att Södertäljes konkurrenskraft måste öka (Södertälje 2013:19). Detta ske bland annat 
genom att erbjuda attraktivt boende då boendets kvalitet tros vara högre prioriterat än närhet till jobbet 
(Ibid:57).  Nyckelorden för attraktivt boende presenteras som: 

”…tillgänglighet, trygghet och säkerhet, tillgänglighet till förskola och skola, levande boendemiljö, jämställdhet, 
värdiga levnadsförhållanden, miljö, utbud som passar en varierad befolkning, arkitektonisk kvalitet och estetiska 
värden, samt identitet.” (Ibid:57).  

Kommunen strävar även efter att vara konkurrenskraftig för företagsetableringar. För att vara detta är 
målet att kunna erbjuda varierade typer av lokaliseringar och uppfattas som ett enkelt och attraktivt 
etableringsalternativ. En del av detta är den tidigare nämnda planberedskapen (Ibid:69). 

Sysselsättning

ÖP beskriver att kommunen trots en god arbetsmarknad och pendlingsmöjligheter har stora 
utmaningar med den låga sysselsättningsgraden som finns i kommunen. För att hantera detta betonas 
vikten av goda förutsättningar för näringslivet (Ibid:63). Att många pendlar in för att arbeta utan att bo 
i kommun ses som en tecken att kommunen inte är attraktiv nog att bosätta sig i (Ibid:63).

6.21 Trollhättan
Tillväxt

Trollhättan sätter upp mål för att alltid ha minst 20 hektar detaljplanelagd industrimark tillgänglig 
som ett medel att attrahera etableringar och således gynna tillväxten. I dagsläget finns en åtgång på ca 
5 hektar per år vilket innebär ett behov av ungefär 90 hektar under planens tidsomfång fram till 2030 
(Trollhättan 2014:42). 

Konkurrens

Utbudet av handel och resturanger m.m. sägs ge en känsla av urbanitet i staden och göra den 
konkurrenskraftigt (Ibid:18). Attraktiva och livfulla miljöer ses som en fördel för att kunna konkurrera 
om innovatörer och företagsetableringar (Ibid:36).
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Sysselsättning

LIS-områden ses som en möjlighet för positiva sysselsättningseffekter på landsbygden och pekar 
således ut ett område i ÖP (Ibid:44). Kommunen har som mål att fram till 2030 öka antalet 
arbetsplatser med 8000 inom kommunen och öka med 4000 invånare som pendlar till andra orter 
(Ibid:51).

6.22 Uddevalla
Tillväxt

För att upprätthålla och öka tillväxten beskrivs en väl fungerande infrastruktur och kommunikationer 
som en förutsättning, vilket leder att ökade investeringar på området behövs (Uddevalla 2010:23). 

Konkurrens

Uddevalla ser möjligheter att stärka den regionala konkurrenskraften genom ökad mellankommunalt 
samarbete (Ibid:24). 

Sysselsättning

För att kunna öka sysselsättningsgraden ser kommunen likt för tillväxt en väl fungerande infrastruktur 
som en förutsättning (Ibid:23). Vidare ska ÖP möjliggöra attraktiva platser för företagsetableringar 
som i sin tur förväntas leda till ökad sysselsättning, detta måste dock vägas mot att bevara naturvärden 
(Ibid:98).

6.23 Umeå
Tillväxt

I ÖP konstateras att tillväxt (och välfärd) endast kan säkras genom unika eller avancerade produkter 
som är attraktiva på den internationella marknaden (Umeå 1998:53).

Konkurrens

Umeå pekar på den mellanregionala konkurrensen som ett viktigt problem att hantera, där de ser 
sina fördelar som låg arbetslöshet och kraftig tillväxt av nya företag. Samtidigt så skriver kommunen 
om vikten av att satsa på t.ex. att öka befolkningen, öka resurser till kultursektorn och satsningar på 
infrastruktur (Ibid:37) För att universitet ska vara konkurrenskraftigt beskrivs vikten av planberedskap 
för utbyggandet av studentlägenheter (Ibid:47).

Ökad konkurrens inom dagligvaruhandeln är något som eftersträvar och som ska tas i beaktning vid 
den fortsatta planeringen. För att stärka centrumhandelns konkurrenskraft ska tillgänglighet och goda 
parkeringsmöjligheter prioriteras för kunder och besökare (Ibid:59).

Sysselsättning

En ökad regional samverkan som attraherar investeringar sägs vara en del av målet att öka 
sysselsättningsfrekvensen (Ibid:12). Sysselsättningen beskrivs även vara beroende av tillgången på 
goda kommunikationer, kultur och universitetets utveckling (Ibid:54). Kommunen säger sig vilja 
öka sysselsättningen genom näringslivsfrämjande åtgärder, såsom att erbjuda stöd åt nyföretagande 
(Ibid:56).
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6.24 Uppsala
Tillväxt

Uppsala beskriver sig tillsammans med Stockholm som motorn för tillväxt i Mälardalen och strävar 
efter att ha en bred marginal i utbudet och ha en planberedskap på 1,5 miljon m2 lokal yta samt minst 
20 sammanhängande hektar för ytkrävande etableringar (Uppsala 2010:70). Den breda marginalen det 
skrivs om beskrivs som att kunna erbjuda lokaliseringar i olika prisnivåer och lägen.

Tillgång till attraktiva bostäder och tomter sägs också vara en förutsättning för ekonomisk tillväxt 
och kommunen har som mål att erbjuda ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer både i 
centralorten och mindre tätorter (Ibid:68).

En fortsatt ekonomisk tillväxt beskrivs medföra den konsekvensen att det blir svårt att ersätta bilen i 
många resor på grund av att så många invånare bor på landsbygd och mindre tätorter (Ibid:52).

Konkurrens

Uppsala beskriver att kommunen ska ha ett konkurrenskraftigt näringsliv och vara attraktivt för 
nya etableringar vilket ska ske genom ett brett utbud av lokaliseringsalternativ för olika typer 
av verksamheter (Ibid:70). Områden utanför tätorterna pekas ut som möjliga för etablering av 
verksamheter då de inte riskerar att störa närboende (Ibid:28). Utöver detta skrivs det att Uppsala ska 
vara konkurrenskraftigt på ett mer odefinierat sätt genomgående genom planen.

Sysselsättning

Den kombinerade ökningen av sysselsättning och befolkningen medför ett högt tryck på bostäder, i 
synnerhet hyresrätter (Ibid:20). Översiktsplanen beskriver en förväntad ökning av antalet sysselsatta 
med mellan 10 000 – 20 000 men att planen samtidigt ska ha beredskap för upp till 30 000 (Ibid:16).

Besöksnäringens ökade vikt för sysselsättningen påpekas, vilket beskrivs kunna få ökad betydelse för 
landsbygden (Ibid:70).

6.25 Varberg
Tillväxt

Varberg pekar ut LIS-områden ut som en möjlighet att sprida den ekonomiska tillväxten (tillsammans 
med inflyttning och bostadsbyggande) jämnare över hela den geografiska kommunen vilket leder att 
totalt sex stycken LIS-områden kring tre olika sjöar pekas ut i ÖP (Varberg 2010:43–44).

Mellankommunalt samarbete ses som en möjlighet att stimulera tillväxt, där särskilt satsningar på 
kollektivtrafik ses som viktiga (Ibid: 2010:10).

Konkurrens

ÖP behandlar ej konkurrens.

Sysselsättning

Tillgång till planlagd verksamhetsmark vilket ingår i ÖP sägs underlättaför etableringen av nya 
verksamheter, vilket förväntas leda till en ökad grad av sysselsättning (Ibid:62).
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6.26 Västerås
Tillväxt

Västerås beskriver ekonomisk tillväxt som en dimension av ekonomisk hållbarhet. Kommunen 
beskriver sig ha stora möjligheter till tillväxt genom ökat utbyte med de kringliggande 
arbetsmarknadsregionerna. Högskolans utveckling uppmärksammas i ÖP. vilket motiveras av att en 
hög utbildningsnivå hos befolkning beskrivs som en förutsättning för tillväxt (Västerås 2012:77). 

Konkurrens

Centralortens stadskärna, som kommunen kallar ”City” var konkurrenskraft sägs ligga i ett stort 
utbud av specialbutiker. Samtidigt konstateras det att området kräver ständig förnyelse för att bli mer 
attraktivt (Ibid:29).

Sysselsättning

LIS-områden beskrivs som en möjlighet att skapa sysselsättning på landsbygden. Dock pekar ÖP inte 
ut några LIS-områden vilket motiveras av friluftslivets intressen prioriteras (Ibid:46).

6.27 Växjö
Tillväxt

Växjö menar att investeringar inom infrastruktur och kollektivtrafik gynnar ekonomisk tillväxt då det 
ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden och gör det enklare för företag att rekrytera personal (Växjö 
2006:24). Hållbar tillväxt används som ett paraplybegrepp där ekonomiska, sociala och ekologiska 
faktorer ska vägas in och verka för utgångspunkt för all planering (Ibid:27). Kulturen beskrivs ha 
möjlighet att bidra till ekonomisk tillväxt, där den fysiska planeringens roll beskrivs som att skapa 
mötesplatser och bevara kulturmiljön (Ibid:28). En ökad kontakt mellan näringslivet beskrivs som 
fördelaktigt ur tillväxtsynpunkt där kommunen har roll som initiativtagare (Ibid 101).

Konkurrens

Attraktiva och kreativa miljöer beskrivs som viktiga för den kommunala konkurrenskraften 
(Ibid:28). För företagens konkurrenskraft sägs IT-infrastrukturen vara särskilt viktig (Ibid:79). För att 
universitetet ska vara konkurrenskraftigt sägs planeringen ha ansvar att möjliggöra byggande för att 
tillgodose behovet av studentbostäder (Ibid:109). 

Satsning på en stark handel ses som ett mål då konkurrensen håller priserna nere, men beskrivs även 
kunna ha negativa effekter då det slår ut handeln på mindre orter i och utanför kommunen (Ibid:109).

Sysselsättning

Växjö vill locka människor och företag till regionen genom erbjuda goda levnadsförhållanden och satsa 
på infrastruktur (Ibid:26).

6.28 Örebro
Tillväxt

Örebro ser ny teknik som en möjlighet för ekonomisk tillväxt, där den fysiska planeringen ska 
ta hänsyn till ökat behov av mark till energiproduktion och verka för ökad energieffektivitet vid 
produktion och renovering av bostäder (Örebro 2010:80). Tillväxt ses även här som en del av 
ekonomisk hållbarhet vilket ÖP definierar som:

”Balanserad tillväxt som på lång sikt inte leder till skuldsättning eller förstörelse avgrundlaggande 
tillgångar”(Ibid:91).
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Konkurrens

ÖP beskriver kommunens konkurrens med andra regioner och kommuner, där det ekonomiska 
utrymmer skapas i tillsammans med näringslivet och invånaren (Ibid:12). För att konkurrera 
med andra regioner betonas kommunens geografiska läge genom satsningar på infrastruktur och 
logistikverksamhet (Ibid:13). Infrastrukturens vikt vid näringslivet konkurrenskraft betonas även, där 
både vägar, järnvägar och flygtrafik sägs spela en roll (Ibid:16).

Även om konkurrens med andra kommuner påpekas framgår det även att regionförstoring ses som en 
möjlighet att öka företagens konkurrenskraft (Ibid:17).

Som en negativ konsekvens av planens föreslagna markanvändning där centrumhandel ska prioriteras 
framför externhandel beskrivs som eventuellt minskad konkurrensfrihet, vilket i sin tur kan leda till 
sämre utbud och högre priser för konsumenterna. Denna prioritering sägs även kunna försämra för 
Örebros mellankommunala konkurrens om företag undviker att etablera sig i kommunen (Örebro 
2010b:33). En centralisering av handeln riskerar även att medföra ”utslagningskonkurrens” där handel 
på andra platser slås ut (Ibid:34).

Sysselsättning

Sysselsättning definieras som en del av social hållbarhet, tillsammans med t.ex. jämställdhet och 
trygghet (Örebro 2010:95). Den ovan nämnda regionförstoring ses även som en förutsättning för ökad 
sysselsättning (Ibid:17). 

6.29 Örnsköldsvik
Tillväxt

Örnsköldsvik redovisar ett antal åtgärder som de förväntar leda till ökad tillväxt innefattar att erbjuda 
attraktiva boendemiljöer både i centralorten och på landsbygden samt att planera för mer ytor åt 
handeln. Samtidigt konstateras att dessa åtgärder kan ha negativ inverkan på jordbruksmark eller 
cityhandeln.

Rese- och turismnäringen ses ha potential för kommunen att stimulera ökad tillväxt och sägs således 
ha en självklar roll i planeringen. Insatser som förekommer i ÖP är bland annat reservering av mark för 
utvidgning av en existerande camping samt investeringar för infrastrukturen (Örnsköldsvik 2012:77).

Konkurrens

För att konkurrera om invånare med andra kommuner behöver Örnsköldsvik erbjuda attraktiva 
bostäder (Ibid:36). Att tidigt fasa ut fossila bränslen ser kommunen även som en möjlighet att stärka 
sin konkurrenskraft (Ibid:39). 

Dagligvaruhandeln på landsbygden har minskat på grund av konkurrens från externhandeln och 
lågprisbutiker och denna utveckling tros fortsätta (Ibid:118). Externhandel som hotar stadskärnan ska 
undvikas, men detta får inte ske på ett sätt som hämmar konkurrensen (Ibid:117). Det konstateras att 
det är viktigt att utveckla handeln i ”ändamålsmässiga” lägen för att kunna konkurrera med handeln 
i andra orter som t.ex. Stockholm (Ibid:118). Planeringen av nya handelsytor kan i längden leda till 
högre konkurrens med lägre konsumentpriser som följd (Örnsköldsvik 2012b:8). 

Sysselsättning

Örnsköldsvik ser sysselsättning som en del av ekonomisk hållbarhet (Ibid:8). En ökad användning av 
förnybara bränslen ses som en möjlighet att öka sysselsättningen inom kommunen då kommunen har 
stor tillgång på lämpliga råvaror (Ibid:41).
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6.30 Östersund
Tillväxt

Östersund beskriver hur god planberedskap och agera att ”strategiskt och konsekvent” är en 
förutsättning för att lyckas med de tillväxtmål som finns i den Tillväxtplan som ÖP ska verka 
tillsammans med (Östersund.2014:13). Den fysiska planeringen ska bidra till att stärka kommunens 
roll som regionens tillväxtmotor (Ibid:38).

Konkurrens

Kommunen ser en framtida ökad konkurrens mellan odling av grödor och odling av biobränsle, vilket 
använda som ett motiv för att utöka jordbruksmarken (Ibid:21).

Kommunen ser den vackra landsbygden som en stor konkurrensfördel i den mellankommunala 
konkurrensen när kommunen vill attrahera nya företag, besökare och invånare (Ibid:21).

Sysselsättning

Nya lokala äldreboenden ses som en möjlighet att skapa sysselsättning på landsbygden samtidigt som 
det gör att äldre även kan bo kvar på orten (Ibid:34). I övrigt behandlas ej sysselsättning i ÖP.
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7. Diskussion

I det här kapitlet diskutereras resultat i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna samt 
forskningsöversikten för att sätta det i ett större sammanhang. Kapitlet är uppdelat efter de olika 
mönster som går att utläsa från resultatet. 

7.1 Näringslivets konkurrens
Ett av de teman som är vanligast förekommande när det gäller den inomkommunala konkurrensen 
är förhållandet mellan externhandel, centrumhandel och i viss mån handeln på glesbygden. Att 
det finns en risk för att kommunen motarbetar konkurrens genom planeringen är något som både 
Boverket och Konkurrensverket tar upp som en problematik, och var bland annat en av anledningar 
till att lagstiftningen ändrades. Örebro tar upp denna problematik när de aktivt väljer att satsa på 
stadskärnan vill förhindra etablering i externa lägen i högre grad och erkänner att det kan påverka 
konkurrensfriheten (och i längden konsumentpriserna) negativt (Örebro 2010a:17). Örnsköldsvik 
för ett liknande resonemang när de skriver att externhandel som hotar stadskärnan ska undvikas 
men skriver att detta inte får leda till att konkurrensen inte får hämmas på grund av detta. Istället ska 
planeringen av nya handelsytor leda till ökad konkurrens (Örnsköldsvik 2012:117–118). Gemensamt 
för båda dessa är att de ser konkurrens som något eftersträvansvärt men väger detta mot andra 
allmänna intressen och på så sätt väljer att föra planeringen i en riktning som eventuellt kan ha negativ 
inverkan på konkurrensen. Trots liknande resonemang är bilden av sig själva som aktörer olika, där 
Örebro erkänner att de eventuellt förhindrar konkurrens så ser Örnsköldsvik sig närmast som att de 
möjliggör konkurrens.

Förhållandet mellan externhandel och centrumhandel nämns av flera andra kommuner; Umeå 
beskriver hur centrumhandeln ska göras mer konkurrenskraftig genom bättre tillgänglighet medan 
Helsingborg vill koncentrera ytterligare etableringar dit för att stärka kundunderlaget (Umeå 1999:59, 
Helsingborg 2010:63). Liknande resonemang förs av Västerås, Lund, Borås, Gävle, Halmstad, Luleå och 
Hässleholm. Gemensamt för dessa är att externhandeln betraktas som ett hot mot centrumhandeln/ 
stadskärnan och att det är planeringens uppgift att göra centrumhandel konkurrenskraftig. Om 
tillämpningen av PBL här är konkurrensneutral i linje med Boverkets riktlinjer (2013:18) blir tämligen 
komplicerat. Kommunen kan inte reglera vilken aktör som väljer att etablera sig, utan endast var och 
vilken typ av handel och är på så sätt konkurrensneutral. Däremot utesluts flera aktörer i realiteten 
när deras verksamhetskoncept bygger på t.ex. storskalig externhandel och handelsutbudet riskerar 
således att begränsas. Extra intressant är kanske Karlstad som vill undvika ytterligare etableringar av 
livsmedel-, detalj- eller fackhandel i ett exterhandelsområde (Karlstad 2013:58) då Konkurrensverket 
pekat ut just kommunernas möjlighet att styra det specifika handelsändamålet som problematisk i 
konkurrenssynpunkt (SOU 2005:1 053). Kommunen gör här ett inte bara ett ställningstagande om var 
handelsetableringar får uppstå utan även vilken typ av etablering som ska lokaliserar var. I dessa fall 
är det svårt att avgöra kommunens roll då de å enda sidan kan ses som att de förhindrar konkurrens 
genom att begränsa etableringsmöjligheterna, å andra sidan går det att tolka som att de möjliggör 
konkurrens genom att aktivt försöka stärka centrumhandels konkurrenskraft gentemot externhandeln 
och således säkra en mångfald av aktörer på marknaden.

En tydlig satsning på att göra centrum mer attraktivt, som går att återfinna t.ex. i Gävles ÖP 
(2009:60) som pekar på behovet på ständig utveckling av förnyelse av stadskärnan, påverkar inte bara 
nyetablering utan även konkurrensförhållandet mellan redan existerande näringsidkare. 

I översiktsplanerna Sundsvall beskrivs konkurrensförhållandet mellan externhandeln och stadskärnan 
istället som något positivt och som bidrar till en utvecklad handel som bidrar till hela kommunens 
konkurrenskraft (Sundsvall 2014:77). Skövde för ett liknande resonemang där stadskärnan i 
kombination med två externhandelsområden ses som en konkurrensfördel (Skövde 2012:11). 
Konkurrensen mellan externhandel och centrumhandeln ses här inte som ett hot mot någon av 
parterna utan istället något som gynnar kommunen som helhet. 
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7.2 Kommunal tillväxt och konkurrens
Det kanske tydligaste mönstret är kanske just hur kommunerna ser konkurrens som något som 
förekommer antagligen mellan regioner eller mellan kommuner och lägger större vikt vid detta 
än konkurrensen mellan företag inom kommunen vilket stärker den bilden som Boverket ger i sin 
utvärdering av ändringen av lagstiftningen (Boverket 2013). Tydligast bild av detta ger översiktsplanen 
för Falun/ Borlänge när de skriver (2014:41):

”När vi förr pratade om företagens konkurrenskraft och vikten av ett bra företagsklimat handlar det 
idag om regionens konkurrenskraft i form av livsmiljö och attraktivitet för människor. Mer fokus 
läggs på människors bemötande, mångfald och interaktion som specifika kvaliteter hos en plats och 
en region. Värdet av varumärket Dalarna och hela länets attraktionskraft kan inte nog understrykas.

Detta resonemang liknar det som förekommer i många översiktsplaner men Falun/Borlänge skriver 
det i klarspråk. I flertalet fall är det oklart vem kommunen i fråga avser att konkurrera med, sådant 
är fallet för t.ex. Hässleholm där det talas om att kommunen ska vara konkurrenskraft, utan att 
diskuterar gentemot vem. Däremot definieras det var konkurrenskraft ska komma ifrån, i formen av 
goda kommunikationer samt bred och trevlig handel (Hässleholm 2006:55). Detta är faktorer som 
pekas även ut av bland annat Lund, Västerås och Trollhättan. Gemensamt för dessa är också att de 
varken definierar vilka de konkurrerer med eller vad de konkurrerar om (om det är nya invånare, 
företagsetableringar eller något annat). Följer man här Anderssons resonemang finns här alltså en risk 
målkonflikter som uppstår och om de inte hanteras så kan de göra att målen blir verkningslösa. De 
positiva samhällsekonomiska effekter som forskningen säger att konkurrens förväntas leda i form av 
effektiviseringar gäller dock inte konkurrens mellan geografiska platser, där utgångspunkterna ser helt 
annorlunda ut gentemot konkurrens mellan företag.

Boende- och livsmiljö

LIS-områden nämns av flera kommuner både i sammanhang av tillväxt och sysselsättning och ses som 
en möjlighet att främja dessa genom att utveckla både boende och turismnäring med hjälp av detta. 
Där Fredriksson (2011:54) menade att möjligheten till LIS-områden var en eftergift åt privata intressen 
så ser kommunerna detta i flera fall som något stärker kommunens konkurrenskraft och tillväxt, 
vilket också skulle gå att se som allmänna intressen utifrån PBL. Detta resonemang förs i Västerås 
översiktsplan, där LIS-områden visserligen sägs kunna bidra till tillväxt och sysselsättning men inga 
pekas ut på grund av den negativa påverkan exploatering skulle ha friluftslivet (Västerås 2012:77). 
Kommunen blir alltså i det sistnämnda fallet närmast en förhindrare av en ekonomisk utveckling för att 
undvika negativ påverkan på andra allmänna intressen som i sammanhanget anses vägra tyngre.

Utöver LIS-områden så påtalas vikten av en attraktiv boende- och livsmiljö som något som något 
som är en del av kommunens konkurrenskraft och viktigt för att stimulera tillväxt. Detta är något 
som enligt Floras teorier går att tolka som en vilja att främst attrahera människor (gärna med hög 
grad av humankapital) som i sin tur även gynnar näringslivsutvecklingen i kommunen. Fokus 
läggs på att orten ska bli attraktiv genom det Tillväxtanalys skulle kalla andra värden snarare än att 
eventuella inflyttare ska motiveras av en förändrad relation mellan inkomster och kostnader. Utifrån 
de empiriska bevis från Sverige som tas upp av Niedomysl (2011:849) så går det dock att ifrågasätta 
hur effektivt detta faktiskt är. Hans undersökningar visar att andelen som är beredda att flytta mer 151 
km för boende uppgår till 6 % och för livsmiljö 10 %. Istället är det anställning som utgör den främsta 
anledningen att flytta minst 151 km, vilket uppgår till 31 %, följd av social reasons; t.ex. att flytta för att 
komma närmare familj eller vänner. De som flyttar på grund av boende livsmiljö är istället vanligast 
för kortare sträckor, 35 respektive 17 % av de som flyttar mellan 20-35 km. Boende och livsmiljön 
kan alltså Vill kommunerna locka till sig nya invånare från längre sträckor så tycks det vara fokus 
på anställningsmöjligheter som är det viktigaste. Satsningar på attraktiva boende- och livsmiljöer 
kan främst tänkas påverka de som flyttar inom kommunen alternativt från en gränsande kommun. 
Undantaget för detta skulle vara för individer mellan 60-74 år gamla, där boende och livsmiljön 
tillsammans uppgör 40 % av flyttorsaker. 45 % av de som är mellan 18-25 år gamla och flyttar längre 
än 151 km gör detta på grund av utbildning (Niedomysl 2011:845) vilket ger stöd åt de kommuner 
som likt Växjö ser satsningar på universitetsexpansion och studentlägenheter som en möjlighet att 
tillgodose kommunens egen konkurrenskraft. Beroende på vilken typ av invånare kommunen i fråga 
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helst vill attrahera kan skulle de alltså kunna välja olika inriktningar på planeringen, vilket ligger i linje 
med vad Andersson (1998:22) skriver, alltså attraktivitet är i hög grad relativt och för att det ska vara 
verkansfullt som mål behöver definieras hur och för vem det ska vara attraktivt.

Utifrån modellen för attraktivitet från Telemarksforskning så kan satsningar på en utvecklad handel 
tänkas göra orten konkurrenskraftig för att locka till sig nya invånare samt besökare men att påverkan 
av detta troligtvis är ganska begränsad (Tillväxtanalys 2014:10).

Näringslivsmiljö

Av de strategier för att stimulera tillväxt som de olika kommunerna som läggs fram är kanske hög 
planberedskap det mest konkreta. Kommuner som Uppsala, Trollhättan och Södertälje sätter upp 
specifika mål för en minsta mängd mark som ska vara antagligen planlagd eller byggklar för expansion 
och etablering av verksamheter. Här för kommunerna ett proaktivt arbete och agerar initiativtagare 
och använder sig av faktorer som Telemarksforskning pekar ut som relevanta för företagsattraktiviteten 
genom att erbjuda näringslivsarealer men kan också ses som ett tecken på det finns en positiv attityd på 
att bedriva företag.

Satsningar på infrastruktur beskrivs av flertalet kommuner som en förutsättning för både tillväxt 
och kommunal konkurrenskraft. I översiktsplanen för Linköping/ Norrköping så motiveras 
den gemensamma översiktsplanen bland annat med möjligheterna att i högre grad samordna 
infrastruktursatsningar och på således stärka regionens konkurrenskraft (Linköping/ Norrköping 
2010:8). Även Örebro, Lund och Jönköping m.fl. gör kopplingar mellan infrastruktur och kommunens/
regionens konkurrenskraft. Tillgången på infrastruktur är en av de faktorer som kan göra en stad 
attraktiv för näringslivsetableringar (Tillväxtanalys 2014:29). Har kommunerna således syftet att göra 
staden attraktiv för företag kan detta vara en relevant strategi, i synnerhet om infrastrukturen kan 
planeras på ett effektivt sätt som kan ge upphov till positiva agglomeringseffekter. Tar kommunen i 
sådana fall en proaktiv position där de kan ses som initiativtagare. Från retoriken som används de 
ovan nämnda översiktsplanerna handlar det alltså om en strävan att genom näringslivsstödjande 
åtgärder stärka sin egen konkurrenskraft snarare än att gynna en effektiv konkurrens mellan aktörer 
som är aktiva inom kommunen. För den samhällsekonomiska utvecklingen ska dock inte vikten av 
infrastrukturinvesteringar överdrivas, för att investeringarna ska få verkligt genomslag måste de riktas 
mot specifika mål t.ex. områden som i dagsläget utgör flaskhalsar i infrastrukturen (Tillväxtanalys 
2011:62). I några fall gör kommunerna just detta, t.ex. när Kristianstad pekar ut utbyggnaden av E22 
som en förutsättning för ökad sysselsättning eller Falun/ Borlänge som lägger vikt vid dubbelspårig 
järnväg mellan de båda kommunerna för att stärka konkurrenskraften för regionenes företag 
(Kristianstad 2013:25, Falun/ Borlänge 2014:47). Gemensamt för dessa är dock att kommunernas 
inflytande över dessa frågor är begränsat och kommunernas ställningstagande blir här mest ett utryck 
för den utveckling som bedöms vara önskvärd, snarare än vad kommunen har möjlighet att styra.

Nära kopplat till infrastruktur ligger även kommunikationer, både privata och kollektiva transporter. 
Att detta pekas ut som en möjlighet för att stimulera tillväxt av flertalet kommuner kan likt regionala 
samarbeten främja näringslivsetableringar främst genom att skapa god tillgång på arbetskraft och 
humankapital utifrån Telemarksforsknings modell. 

Turism och besöksmiljö

Turism och besöksmiljön förekommer även det i ett stort antal planer, och knyts ofta till tillväxt och/ 
eller sysselsättning. Trots att det även här rör sig i hög grad om företagande så skiljs det ofta åt från det 
övriga näringslivet både i utgångspunkter och effekter. LIS-områden pekas av några översiktsplaner ut 
även för att gynna detta, men främst för att sprida tillväxten utanför centralorten. Då resonemangen 
ofta förs på en övergripande nivå utan att peka på specifika åtgärder, så är det svårt att ställa i relation 
till modellen från Telemarksforskning.
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8. Slutsats

I en avslutande diskussion återknyts här till de frågeställningar som utgjorde arbetets utgångspunkt:

1. Hur hanteras ekonomiska faktorer (i form av tillväxt, konkurrens och sysselsättning) i 
den översiktliga planeringen?

2. Vilken roll har kommunen som ekonomisk aktör i den översiktliga planeringen?

Resultatet för arbetet är av den natur att svaren på de två frågorna flyter ihop i viss mån. För att förstå 
hur de olika faktorerna behöver ofta kommunels roll som aktör diskuteras.

Tillväxtbegreppet är som presenterades i metodkapitlet komplicerat då kommunerna i stor del kan 
göra tolkningar av vad de vill göra för tolkning av det. Den mest övergripande generalisering som 
går att göra är att i princip alla översiktsplaner, utöver de som inte nämner de alls, ser det som något 
positivt och eftersträvansvärt. Även metoderna för att åstadkomma det är i många fall liknande, 
där fokus hamnar på att skapa attraktiva boende- och livsmiljöer alternativt att på olika sätt gynna 
företagsmiljön. Av de olika strategierna är det planberedskap och utveckling av infrastruktur som 
är vanligast förekommande och kanske är den som har tydligast koppling till den traditionella 
rollen för fysisk planering. Utifrån forskningsöversiktsen är det intressant att faktorer såsom 
stordriftsfördelar som kan ge upphov till agglomeringseffekter, inte hanteras, trots att detta bör ligga 
nära översiktsplanens ursprungliga roll som långsiktig markanvändningsplanering. Det går utifrån 
vissa av de åtgärder som föreslås dra slutsatser om att de skulle kunna ha positiva effekter på detta, 
men det hanteras ej direkt i översiktsplanerna. Boverket beskrev att den fysiska planeringens främsta 
förutsättningar för att i bidra till tillväxt var i översiktsplanerna att precisera de frågor som var viktigast 
för kommunen samt skapa samband mellan val och handling. Utifrån resultaten tycks det dock vara så 
att det i många fall hålls på en tämligen odefnierad nivå och att tillväxt ses som ett övergripande mål, 
snarare än att specifika strategier för det utvecklas.

Sett till den bakgrunden som låg till grund för införandet av effektiv konkurrens som ett allmänt 
intresse är det tveksamt om syftet var att konkurrensen mellan kommuner och regioner som skulle 
få störst roll. Kommunerna tar sig ofta rollen som talar ofta om konkurrens, men inte för att främja 
den inom kommunen, utan istället för att stärka sin egen konkurrenskraft gentemot andra kommuner 
och regioner. Av alla översiktsplaner som gåtts igenom är det bara Örnsköldsvik som nämner att 
konkurrensen ska bidra till att hålla konsumentpriserna nere, något som var en av grundorsakerna 
till lagändringen (Örnsköldsvik 2012b:8, Boverket 2013:17). Att fokus ofta hamnar på denna typ 
av konkurrens är visserligen intressant, men de samhällsekonomiska effekterna av denna typ av 
konkurrens är svårare att tolka än de mellan företag. Sett till konkurrensen mellan företagen inom 
kommunen framstår bilden från de undersökta översiktsplanerna ofta tämligen ambivalent. Å ena 
sidan påpekas vikten av att företag ska vara konkurrenskraftiga och att nyetableringar ska uppmuntras 
men samtidigt verkar finnas tendenser att skydda utvalda aktörer från att påverkas negativt av 
konkurrensen, i synnerhet när det kommer till centrumhandeln. Konkurrens utgör än dock kanske det 
mest intressanta fenomenet av de tre analysenheterna då det går att utläsa tydligare intressekonflikter 
där kommunen behöver ta ställning. 

Sysselsättning är den analysenhet som av kommunerna i regel behandlat minst och det är därför svårt 
att göra några fruktbara generaliseringar. Var detta beror på är svårt att avgöra men det ett alternativ 
kan vara att det till skillnad från tillväxt och konkurrens inte pekas ut som ett allmänt intresse i PBL. 
Ofta behandlas det som en konsekvens av samma åtgärder/ strategier som förväntas leda till ökad 
tillväxt, t.ex. regionförstoring eller satsningar på infrastruktur. 

Vilken roll som ekonomisk aktör som kommunerna framställer sig ha varierar mellan olika frågor 
och kommuner vilket gör att det inte går att ge något entydigt svar på frågeställningen. Utifrån de tre 
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rollerna som presenterades i de teoretiska utgångspunkter är de än dock möjliggörare som är vanligast 
förekommande. Kommunerna pratar om vikten av att vara attraktiv på olika sätt, för att således stärka 
den ekonomiska utvecklingen genom att locka till sig företag och invånare. Störst möjlighet att inta 
rollen som initiativtagare får kanske kommunen i frågor om infrastruktur men även här måste den ta 
intryck utifrån om de ska förväntas få märkbara positiva effekter. Rollen som förhindrare av konkurrens 
blir mest tydlig i förhållandet mellan centrumhandeln och externhandeln där kommunerna i många 
fall ser externhandeln som ett hot mot stadskärnan.  I teorin finns det ingenting som säger att samma 
aktörer som etablerar sig i externhandelsområden etablerar sig i stadskärnan då kommunen inte har 
möjlighet att i planläggningen reglera vem som driver en viss verksamhet. I praktiken går det nog att 
anta att vissa aktörer på grund av sitt koncept utesluter sig själva för en sådan etablering.  Resultatet 
speglar dock bara hur detta hanteras i den översiktliga planeringen i de utvalda kommunerna, för en 
djupare förståelse av fenomenet skulle hela planprocessen behöva tas i beaknting.
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