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Bakgrund

Idén till arbetet grundar sig i intresset för att kunna skapa framtida mindre industrikluster eller 
nätverk som ska vara möjliga att integrera i blandstadssamhället. Även för att ta reda på om 
kommuner i Sverige följer 1§ kap1 enligt plan och bygglagen (PBL) detta kommer diskuteras 
senare i uppsatsen.

Bakgrunden till denna uppsats är mitt intresse hur industri hanteras det största grunden till 
varför jag ville studera ett industriperspektiv gällande planering. Eftersom jag under mina tre 
år som fysisk planerare knappt har kommit i kontakt med detta fenomen så blev jag allt mer 
nyfiken. Varför hanteras inte dessa frågor och om det ska hanteras. Hur går det till? Jag tycker 
att nu i efterhand har jag lärt mig otroligt mycket om hur industriplanering hanteras i den 
svenska kontexten gällande planering och markanvändning. 
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1 Inledning 
Ur vilka perspektiv går det att återvinna industriområden som har förbrukats i stagnerande 
kommuner såväl som växande kommuner? Den avindustrialisering som råder i dagens 
Sverige är anledning till denna fråga. Detta är något som kommer vara en fortsatt trend i 
Sverige enligt DN som hänvisar till Eurostat via Macrobond (Dagens nyheter, 2014). Svensk 
industri ligger långt under stora delar av Europa gällande behållande av industri och 
gruvverksamhet, 27 EU-länder har tenderat en ökning av industrier med 10 % sedan 2009 
medan Sverige står stilla (se illustration 1). Med dessa siffror och med vetskapen om att det 
skapas nya industriområden i Sverige skapas frågor som bland annat den som är ställd ovan. 
Hur hanteras dessa övergivna verksamheter? Denna uppsats är avsedd för att i någon mening 
kunna klargöra om planeringen hanterar frågor som denna men även nya industriområden 
genom översiktlig planering.   

Illustration 1: Industriproduktionsindex 2010-2014. (Källa: DN 2014)
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1.1.1 Problemformulering 

Följs plan- och bygglagen eller miljöbalkens hänvisningar och lagar gällande planering och 
bevarande av mark bland kommunernas planeringskontor i dagens Sverige? Hur hanteras till 
exempel befintliga eller nerlagda industriområden, särskilt de stadsnära men även de externa? 
Ses dessa områden som alternativ för att tillämpa en så effektiv markanvändning som möjligt 
och hur ska sådan mark nyttjas för att det ska bli en så effektiv markanvändning som möjligt? 
Administrativa problem så som politiska bestämmelser från byggnadsnämnder eller 
ekonomiska restriktioner är något som kan vara bidragande orsaker till att inte sådan mark 
inte används i så stor utsträckning som den skulle kunna göras. 

Hur ska dessa problem tacklas i det framtida Sverige som i allt större utsträckning går mot det 
postindustriella samhället där den privata sektorn har ett större inflytande nu än under 90-talet 
när det kommer till val av lokalisering för nya industriella områden som i allt större 
utsträckning handlar om logistikföretag och även förvaringsindustrier. Problemet gällande 
större massproducerande industrier ligger inte i att hitta en plats där produktionen är 
prioriterad längre utan istället är valet av ort där den arbetskraft som företagen har behov av 
den avgörande faktorn (Blücher, 2006, s. 159)

Marken som innefattas av industriområden eller förbrukade industriområden nyttjas inte i den 
utsträckning det skulle kunna göras, är kunskapen bland planerare inte tillräcklig för att tackla 
de problem som uppstår vid anspråkstagande av sådan mark till fördel för bostadsutveckling? 
Eller är det en inflytandefråga som är problemet? Istället nyttjas åkermark eller skogsmark till 
fördel för bostadsutveckling då det oftast ses som en mer intressant tomt av den privata 
sektorn och är även i de flesta fall lättare att exploatera, främst på grund av att hålla ner 
kostnader men även att lokaliseringen är avgörande för företagen. Det som går att återfinna 
bland många ÖP och FÖP är de visioner som kommuner vill nå, ”en hållbar stad” och detta 
genom en blandad tät stad.

Genom denna uppsats vill jag lyfta några av de aspekterna angående problematiken gällande 
planering av industriområde, främst i översiktsplan, då det förefaller vara en ganska 
outforskad fråga i dagens planeringssamhälle.

1.1.2 Syfte/Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att identifiera i hur stor utsträckning översiktsplaner hanterar den 
fysiska planeringen av industrier och även analysera vilka fenomen och/eller planeringsteorier 
som påverkar planeringen av industrier.

 
Hur hanterar ÖP industrier?

Vad styr hur kommuner hanterar industriell verksamhet i sin översiktliga planering?

Hur påverkas planeringen av marknaden och staten?
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1.2 Avgränsning, metod och urval 

1.2.1 Avgränsning: 

Jag har i så stor utsträckning som möjligt förhållit mig till svensk litteratur för denna uppsats, 
med anledning av att jag vill undersöka den svenska planeringskontexten gällande just 
industriplanering i översiktlig planering. Efter en tids sökande så gjorde jag konstatera att det 
var förefallande lite litteratur som berörde just denna fråga. Därför valde jag också att 
använda mig av (Allmendinger, 2009) som hanterar planeringsteorier ur en mer global 
kontext. Detta redovisas mer ingående i kapitlet Teoretiskt perspektiv.

I avsnittet urval gör jag en utförlig förklaring om vilka kommuner det är som berörs i det här 
arbetet, den grundläggande anledningen till att inte mer än tre kommuner behandlas är på 
grund av att ett större arbete riskerar vara för stort i förhållande till den tid ett kandidatarbete 
innebär. 

1.2.2 Innehållsanalys: 

Metoden till detta arbeta är en innehållsanalys i en tvåstegsprocess där första steget är en 
kvantifiering ur relevanta kommuner. Dessa kommuner har blivit selektivt utvalda baserade 
på de kriterier som kommer nämnas i urvalsprocessen i kapitlet nedan, resultatet av detta 
urval föll på 8 kommuner vilka är enligt följande: Eskilstuna, Jönköping, Helsingborg, 
Örebro, Skellefteå, Västerås, Skövde och Södertälje. Medan steg två kommer vara en 
kvalitativ analys som visar innehåll ur de tre specifikt utvalda kommunernas ÖP, detta baserat
på den kommun som hade flest, respektive minst förekommande samt ett medeltal av 
nyckelordet ”industri” Dessa tre kommuner är Jönköping, Örebro och Helsingborg. 
Innehållsanalys är ett verktyg som är möjligt att använda till vilken typ av data som helst. Om 
det gäller skrift, ljud eller bilder (Denscombe, 2009, 307). Undersökningen som har gjorts i 
den här uppsatsen handlar om att analysera textmaterial i form av ÖP som har blivit utvalda 
efter det kvantifierade resultat som redovisas längre fram i uppsatsen.

I den första resultatdelen för denna uppsats har en kvantitativ analys gjorts för att fördela vilka 
kommuner som implicit eller explicit i störst utsträckning hanterar frågan gällande industriell 
planering. Fördelen med en kvantitativ analys är att resultatet blir baserat på objektiva lagar 
och inte värderingar gjorda av forskaren, som till denna undersökning förfaller vara ett 
nyckelord. Genom detta blir valen av de kommuner som ska undersökas djupare valda på 
uppmätta kvantiteter vilket ger en solid grund för undersökningen. Det är även till fördel om 
stor mängd data ska genomsökas och sorteras ut, vilket genom bestämda regler om vad som 
ska undersökas kan relativt snabbt ge ett resultat (Denscombe, 2009, s. 364). Nackdelen med 
denna typ av analys är risken att datainsamlingen blir undermålig beroende på vilken fråga 
som ställs, och kan i sin tur leda till att det kvantitativa data som resultatet ger endast leder till 
en falsk grund att göra undersökningen på. Detta genom manipulation eller felformulerade 
frågor gör att resultatet kan bli av betydelse när det i andra fall inte skulle ge samma resultat 
(ibid, s.364,365).

Metodkapitlet är uppdelad i två steg. Steg ett handlar om att kvantifiera antalet nyckelord som 
förekommer i textmaterialet och analysera den texten eller textstyckena för att avgöra om 
orden är av relevans till min undersökning. Exempel på relevanta sammanhang kan vara om 
ordet förekommer i ett kapitel som har att göra med bostadsbebyggelse där diskussioner 
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gällande omvandling eller industriell utveckling är forum för styckena eller kapitlet. Likaväl 
om det är frågor som berör miljöfrågor eller infrastrukturfrågor som berör tillgänglighet till 
och från industriområde. Även om vissa industriområden ses som bevarandeområde av 
kulturella skäl kan även dessa forum ses relevanta ur undersökningens syfte. Däremot när 
nyckelordet industri framkommer i historiska frågor som mest förklarar industrins utveckling 
eller vad industrin har haft för funktion för 100 år sen så är inte dessa kontexter särskilt 
relevanta för undersökningen. 

Relevant uppkomst av nyckelord:
– ”Kommunen planerar för en utvidgning av Hedenstorps industriområde i takt med 
efterfrågan”
– ”En vision är att Munksjöns stränder på lång sikt befrias från industriell verksamhet” 
– ”Gamla flygfältet är idag ett blandat industriområde. För att Gamla flygfältet ska kunna 
förädlas ser kommunen gärna att vissa befintliga företag flyttar från området till lämpligare 
plats i kommunen.” (Jönköping, 2002) 
 
Irrelevant uppkomst av nyckelord:
”I länsstyrelsens publikation ”Kulturhistoriska Industrimiljöer
i Jönköpings län” ingår Bröderna Millers Metallvarufabrik
och Domsands Verkstad AB.” (Jönköping, 2002)

Steg två, den djupgående analysen är en förenklad form av en fallstudie då jag kommer att 
söka fakta gällande industriell planering i de tre utvalda översiktsplanerna för sedan jämföra 
de utfall som blir med den forskningsöversikt som är tillhörande för denna uppsats. Det 
empiriska material som kommer användas är de textstycken som har varit till grund för det 
statistiska resultatet och kommer även vara det textmaterial som den kvalitativa 
undersökningen består av. 

En innehållsanalys har möjligheten att avslöja om det finns några dolda siffror av det som 
redovisas i textmaterialet. Tanken är att oavsett författarens avsikter är att finna ledtrådar som 
ligger djupare än vad själva texten säger (Denscombe, 2009, s. 308). Med egna ord sagt så 
använder jag mig av innehållsanalys som metod för att kunna göra egna mätbara 
bedömningar. Hur pass ofta ett nyckelords uppkomst verkligen betyder, som i det här fallet av 
undersökning är det avsett för de översiktsplaner jag undersöker. 

När jag har sökt efter text och material till denna uppsats har jag använt sökmotorn Google 
scholar och BTH:s egen söktjänst BTH Summon. 
Sökord som jag har använt mig av till denna uppsats:
Industri, Industriell planering, postmodernism, markanvändning, hållbar markanvändning, 
effektiv markanvändning och industry planning 

1.2.3 Urval: 

Uppsatsen är begränsad till endast 8 av Sveriges kommuner då dessa faller under Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) kategorisering ”större städer” och har mer än 6000 
verksamma inom produktion och tillverkning (industri). Även ett försök till att undersöka 
varuproducerande kommuner gjordes, dock så gav det ett alldeles för vagt resultat. De tre 
största städerna i Sverige har uteslutits från denna undersökning eftersom det är vedertaget att 
det pågår ett konstant arbete mot bostadsbristen i dessa då befolkningsökningen i dessa tre är 

7



betydligt högre jämfört med resterande Sverige, inte procentuellt men baserat på antal. Vilket 
i sin tur leder till att behovet av att utnyttja mark som är tillgänglig maximalt blir ett faktum.

Så kallade ”varuproducerande kommuner” enligt SKL:s kategorisering av kommuner. 
”Varuproducerande kommuner (54 kommuner) Kommuner där 34 procent eller mer av 
nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi 
och miljö samt byggverksamhet enligt Svensk Näringsgrensindelning (SNI2007)” (SKL, 
2011, s. 6). Den tidigare beskrivningen av denna kategorisering var enligt följande ”Kommun 
med mer än 40 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år, anställda inom 
varutillverkning och industriell verksamhet.(40 kommuner)” (SKL, 2011, s. 13). Vilket ger 
stöd för att denna kategorisering är relevant till mitt arbete. (se bilaga 1 kommungrupp7)

För att göra ytterligare urval ur denna kategori har jag satt ytterligare två kriterier.
Det första är att kommunerna ska ha haft en befolkningsökning från år 2000 fram till 2014 
och har idag ett invånarantal som överstiger 20000 invånare (se bilaga 2). Efter detta urval så 
resulterade detta i endast tre kommuner vilket är i underkant för att kunna påvisa någon form 
av mönster.
Därför valde jag också ut kategorin ”större städer” enligt SKL. ”Större städer (31 kommuner) 
Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent”
(SKL, 2011, s. 13) (se bilaga 1 kommungrupp3) 

Utifrån denna kategori bestämde jag vilka kommuner som var mest lämpade för min 
undersökning utifrån att kommunen ska ha haft en industriverksamhet som innebär mer är 
6000 förvärvsarbetare som var anställda under 2014. Vilket resulterade i 10 kommuner
(se illustration3 i del2). Efter att ha läst igenom samtliga av dessas översiktsplaner, 
konstaterades det att en jämförelse mellan de mindre och de större kommunerna med samma 
regler inte skulle leda till något resultat som skulle vara avgörande för undersökningen och 
således valdes de ”varuproducerande” kommunerna bort för denna undersökning. Mellan 
Linköping och Norrköping har ett gränsöverskridande samarbete påbörjats vilket leder till att 
deras ÖP behandlar två större kommuner och kommer följaktligen visa ett orättvist resultat 
när det kvantifierande urvalet genomförs.

Därför kommer min undersökning att handla om åtta kommuner i ett första skede. Därefter 
kommer ytterligare en avgränsning att göras. Denna avgränsning baseras på en form av en 
kvantitativ undersökning för att avgöra vilka kommuner som behandlar frågan i störst 
respektive minst utsträckning samt den kommunen med ett genomsnittligt tal i förhållande 
industriplanering i den fysiska planeringen. Tillvägagångsättet för denna undersökning blir 
genom sökning av ett nyckelord ”industri” i samtliga ÖP för att analysera hur ofta dessa 
identifieras. Därefter har tre kommuner valts ut utifrån följande resultat. Det är Jönköping 
som har flest förekommande nyckelord, Örebro med minst antal förekommande nyckelord 
och Helsingborg som har en genomsnittlig förekomst av nyckelordet. Dessa tre kommuners 
översiktsplaner kommer vara det huvudsakliga materialet för undersökningen. Anledningen 
till att jag bestämt urvalet som ovan nämnt är att jag vill finna en bredare förståelse än om jag 
hade valt endast de kommunerna med flest förekomster av nyckelordet.
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1.3 Teoretisk utgångspunkt 

1.3.1 Planeringsteori: 

Till denna uppsats har det varit svårt att finna en ren konkret teoretisk utgångspunkt som går 
att placera in i sammanhanget industriell planering i översiktsplanen. Därför har jag valt att 
diskutera i det här kapitlet planeringsteori. Den teori jag kommer förklara mer ingående är 
nyliberalism som är den teori som varit stor orsak till varför planering fungerar som den gör 
idag i Sverige med dess marknadskraftiga inriktning. Jag kommer använda mig av tre 
författare i det här kapitlet, Allmendinger (2009), Strömgren (2007) och Khakee (2000). 

Jag kommer kortfattat förklara de planeringsmetoder som har varit aktuella från 1960-talet 
och fram till början av 2000-talet. Detta med anledning av att ge läsaren en insikt i hur 
planerings ideologierna har följt den politiska kurvan under samma tid. Det råder delade 
meningar om egentligen hur många planeringsteorier det har funnits sen 60-talet enligt dessa 
författare men enligt min tolkning så är det tre huvudteorier som går att utläsa ur deras 
perspektiv. Till exempel så hänvisar Khakee (2000, s.24) till Innes (1995) vilket även 
Strömgren (2007, s.18) gör, där hon hänvisar till att det har funnits två paradigm inom 
planering den ena är rationell planering medan den andra är kommunikativ planering1.

Rationell planering bygger på en metod där det är expertplanerare som föreslår ett antal olika 
planer beroende på vad beslutsfattaren (politikerna) bestämmer för mål. Det är en stegvis 
process där bestämda uppgifter är avgörande för varje steg. Den ”optimala lösningen” går att 
likna med rationell planering om man frågar dessa teoretiker själva, Enligt Khakee menar 
dessa teoretiker att rationell planering är ”den mest fördelaktiga kombinationen mellan 
resursanvändning och måluppfyllelse” (Khakee, 2000, s. 26).  Khakee menar också att 
förespråkare av rationell planering inte vill frångå denna teori då det är fast beslutna om att 
planering ska så långt de tär möjligt efterlikna optimeringsförfarandet. Genom detta leder det 
till bättre inlärning och ny kunskap skapas (Khakee, 2000, ss. 25,26).

Kommunikativ planering tog vid i den svenska planeringsdiskursen under 1980-talets början 
och var en utmanare till den rationella planeringen (Strömgren, 2007, ss. 20,33).
Kommunikativ planerings funktion var att skapa en dialog mellan politiker, planerare och 
folket. Intressenter skulle få säga sitt och planerare skulle agera medlare till politiker där
förhandlingar för att finna lösningar skulle gynna alla parter (Strömgren, 2007, s. 45).
Strömgren (2007, s46) hänvisar till (Innes 1997, s227) genom att lyfta det hon vill ha sagt 
gällande kommunikativ planering. ”Innes menar rentav att planering som kommunikativt
handlande utgör en slags postmodern planering. Endast denna teori
kan skapa samhörighet mellan människor i ett fragmenterat samhälle som
präglas av skillnader i åsikter mellan olika grupperingar”.

Det finns många likheter mellan den rationella planeringen och den kommunikativa 
planeringen. Till exempel så strävar båda teorierna efter ett rationellt beslutsfattande för att nå 
till ett resultat, båda använder sig av stegvisliknande processer för att nå bästa möjliga beslut. 
Men skillnaden mellan dessa är att rationell planering står för ett erkännande om vad för 

1 Begreppen Rationell planering och Kommunikativ planering är något jag själv har valt att använda mig av. Jag 
är medveten om att det finns olika sätt att beskriva dessa fenomen som till exempel i Strömgren (2007) beskrivs 
de som ”planering som rationell beslutsprocess” och planering som kommunikation” för att förenkla min text 
använder jag mig därför av Rationell planering, Kommunikativ planering som begrepp
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alternativ som är det bäst lämpade alltså finns det någon form av kommunikation. Medan den 
kommunikativa planeringen hävdar att det är det kommunikativa och den deliberativa 
metoden som är grunden till planering över huvud taget. Strömgren hänvisar till Taylor 
(1998) genom följande citat där han beskriver det ”nya” i den kommunikativa 
planeringsteorin. 

“The suggestion has emerged that it is not simply that dialogue and debate are
important in the process of planning (for that view is longstanding), but
rather that they are what constitute this process; that the process of planning
can best be viewed as a process of practical deliberation involving dialogue,
debate, and negotiation among planners, politicians, developers, and the public
(Taylor 1998b: 71 Kursivering i original)”. (Strömgren, 2007, s. 48)

Vilket innebär att den kommunikativa planeringen ställer sig kritiskt till den rationella 
planeringen där en uttalad expertroll föreslår ett antal olika alternativ som sedan politiker kan 
ta ställning till. Detta har många gånger kritiserats för bygga på en falsk föreställning att 
genom vetenskap nå till bästa möjliga alternativ (Strömgren, 2007, ss. 43-44). Samtidigt i den 
kommunikativa planeringen så strävar dess förespråkare efter den deliberativa 
demokratimodellen, där vilja att nå konsensus genom samverkan är tolkning. 

Så vad leder detta till var hamnar planeraren i för fack? Jag går vidare i min uppsats med 
Allmendinger (2009) för att visa en annan uppfattning om planeraren. För att sedan fördjupa
diskussionen i den nyliberala teorin. 

Allmendinger (2009:25) hävdar att planerare alltid är beroende av politiken och dess 
verksamheter. Detta gäller såväl inom den privata sektorn som den statliga eller den 
kommunala just på grund av att planeringen som sådan är till stor del en byråkratisk värld, 
politiker och planerare är lika beroende av varandra ur ett överskådligt perspektiv.
Statsmakten vill att planeraren för deras politik genom planeringen och planeraren behöver de 
som styr som dess arbetsgivare. Det är även de statliga makterna som legitimerar dess 
profession. Inom den privata sektorn så menar Allmendinger att dessa planerare också har ett 
behov av regeringen som ståthållare, just på grund av planerarens professionella status som de 
utlyses vara (ibid:25-26).

Så även fast planerare är så beroende av staten och dess makt att fördela jobb så är det inte en 
självklarhet att planerare följer direktiven utan motstridigheter (Ibid:27). Allmendinger menar 
att det är förståeligt att det finns planerare som motsätter sig att tolka de planeringsteorier som 
har florerat beroende på vilken politisk inriktning som har makten. Eftersom det är trots allt 
den politiska makten som styr vilken typ av planering som de vill ha under deras styre (Ibid: 
27). Expertplanerarens roll ifrågasätts stark om det till exempel skulle vara den 
kommunikativa planeringen som var huvudsaklig teori i den aktuella planeringskontexten. 

Det går även att återfinna en tydlig oenighet bland planerare gällande begreppet 
”allmänintresse” enligt Allmendinger (2009), då det är beroende från diskurs till diskurs.
Alltså är det ett tidsanpassat begrepp och tolkningen förändras ständigt. Trots detta är det ett 
begrepp som används flitigt i den aktuella planeringskontexten. Med detta sagt så menar 
Allmendinger också att planeraren kan välja vilken teori den helst själv anser vara passande 
till planen eller lösningen. Å andra sidan menar han också att planeraren sitter i en svår sitts 
just på grund av att de måste anpassa teori efter uppdrag. 
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Det sista som går att konstatera utifrån Allmendingers generella uppfattning angående vad det 
är som påverkar och motstrider planerare är att planeraren som individ har tre aspekter som 
gör att planeraren inte kan ställa sig opolitiskt bunden även fast många hävdar detta. Det är 
deras egna känslor professionella som personliga, arbetsgivaren direktioner och även den 
planeraretik som yrkets policys kräver. (Ibid: 28-29)

1.3.2 Nyliberalism:2  

Med ovan nämnda sagt så övergår jag till hur Allmendinger tolkar och sätter teorin 
nyliberalism i planeringskontexten. Nyliberalism har uppstått enligt Allmendinger mycket 
tack vare att många regeringar har varit åt ett mer högerriktat styre. Länder som 
Storbritannien, USA, Danmark, Norge, Nederländerna, Belgien, Kanada och Japan har alla en
mer accepterad syn mot det nyliberala teorierna, vilket också har accepterats av vänsterstyrda 
länder som Frankrike, Spanien, Nya Zeeland och Australien. Även om det kan klassas som 
samma teori så hanteras det olika i praktiken. Som exempel så belyser Allmendinger 
(2009:105) hur försök gjordes i Storbritannien under 1980-talet för att tillämpa denna teori i 
praktiken för att strukturera om markanvändningen så det skulle vara mer styrt mot 
marknaden. Dessa försök har dock inte resulterat i några större förändringar utan 
planeringssystemet hanteras än idag med ungefär samma grundvärderingar (Ibid: 105-106).

Nyliberalism är en planeringsteori som har hämtat grunder från både liberalism och från 
konservatism. Liberalism betonar individen, valfrihet, en stark marknad och en svagare 
regering. Medan konservatism betonar en stark regering, hierarki, underordning och ett 
disciplinerat samhälle. Med dessa olika värderingar så måste det finnas någon form av 
obestridliga värderingar mellan dessa metoder dock så är båda skolorna negativt inställda till 
demokrati. Konservativa behöver är i behov av marknadens tillgångar för att stärka staten 
samtidigt de liberala är i behov av en stark stat för att ha möjlighet att övervaka marknaden. 
Hur dessa ska kunna tillämpas på planeringen så som gällande markanvändning och styrande 
av bebyggelse är många planerare oeniga om tillvägagångsättet för att implementera i den 
postmoderna planeringsdiskursen (Ibid:113-118).

Detta gäller inte enbart Storbritannien utan även andra länder. Allmendinger hänvisar även till 
Australien genom (Gleeson och Low 2000) och (Cladera och Burns 2000). Där han menar att 
resultatet är ungefär detsamma, det är relativt oförändrat. Problemet är dock med denna teori 
att politiker inte riktigt verkar veta hur de ska sätta denna teori i förhållande till praktiken. Hur 
mycket ska marknaden styra, och hur mycket påverkar det expertrollen som planeraren har? 
Trots allt så är det ju så att nyliberalt tänkande ifrågasätter planering som sak. (Ibid:105-107)

Detta kan liknas med hur Strömgren (2007:238) hävdar att den rationella planeringsdiskursen 
som har varit erkänt dominerande i den svenska planeringsdiskursen från 1907 och fram till 
dess att det postmoderna samhället tog vid, faktiskt än idag präglar den svenska 
planeringskontexten. Även fast Sverige fick en högerstyrd regering på 1990-talet så stod 
denna planeringsmetod sig starkt utan större ifrågasättande (Ibid). 

Strömgren (2012, s.193) påvisar hur en nyliberal samhällsteori kom att prägla den Svenska 
diskursen i början av 1980-talet och allt högre krav ställdes på att offentliga verksamheter 
skulle privatiseras, även att den offentliga sektorn skulle göra kraftiga nedskärningar. Den 

2 Går även att kännas igen vid neoliberalism för denna uppsats har jag valt att använda mig av begreppet 
nyliberalism. 
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offentliga styrningen av samhällsutveckling kritiserades starkt och ansågs vara ett problem 
enligt den högerriktade nyliberala samhällsteorin (Ibid, s.193)

Strömgren (2012, s.194) menar också att i desto mer fäste den nyliberala teorin fick i den 
svenska samhällsdiskursen likt de ifrågasättandet som gjordes mot den socialdemokratiska 
inriktningen på svensk politik även så började det aktuella tänkandet gällande planering 
ifrågasättas. Fenomen som att ett flertal olika planformer uppdagades i Sveriges kommuner 
gick också att återse enligt Strömgren där generella lösningar blev ersatta av lokala. 

1.4 Forskningsöversikt/Kunskapsöversikt 

Mängden material och forskning för detta forskningsområde har varit till synes relativt fattigt. 
Innan jag påbörjade denna uppsats hade jag en aning om att detta område är relativt knappt 
behandlat men trodde inte att det skulle vara så här lite att finna i den svenska kontexten. 
Lars Marcus (2003, s.4) menar också att näringslivsverksamhet har fått för lite utrymme. Han 
menar att det fokus har legat på bostadsbyggande och näringslivets behov har åsidosatts. 

Jag har valt att ta med de lagar som är relevanta för fysisk planering gällande 
markanvändning, även textmaterial ur boken Planering med nya förutsättningar (Blücher, 
2006) som är en av få skrifter som behandlar dessa frågor. Denna bok är från 2006 och visar 
att det är först nu som dessa problem bör belysas i Sverige. Boken berör hur styrningen allt 
mer går mot marknadsaktörernas favör, även hur förutsättningar har ändrats för planerare 
inom den offentliga sektorn då deras tidigare ekonomiska styrka har försvagats. Blücher lyfter 
också problematiken med det ifrågasatta planmonopolet även hur nya förslag på lagstiftningar 
kan komma att ändra relationer mellan kommun, region och stat. 

1.4.1 Översiktsplanens funktion: 

Hanteringen av hur kommuner i Sverige förhåller sig till industrimark som inte har någon 
aktiv verksamhet är en problematik som forskare har varit medvetande om ända sedan 1970-
talet. Ekonomiska frågor som sanering, markrätt eller att den privata sektorn inte vill etablera 
sig i stagnerade regioner är fenomen som kan vara orsaken till att det blir problematiskt att 
exploatera dessa områden. Som jag även nämner i problemformuleringen att ett av de största 
problemen när det gäller planering ur ett kommunalt perspektiv är att kommunerna har tappat 
inflytande till medborgaren (Blücher, 2006, s. 157). Blücher, G.Cars och R.T Hedström menar
att detta är en stor problematik och anledningen är att inflytande som har utlovats oftast har 
varit en chimär snarare än en realitet. Även här så påpekar dessa författare att medborgarens 
inflytande i planeringen måste öka för att kommunen och politikerna i sin tur ska få ökat 
förtroende (Blücher, 2006, s. 172)

Den huvudsakliga funktion en ÖP ska ha är att på ett överskådligt sätt kunna informera 
kommunens invånare eller andra som är intresserade av att ta del av denna. Översiktsplanen 
anger mål och riktlinjer för mark- och vattenanvändningen i hela kommunen, där strukturen 
för mark och vattenanspråk klargörs och prioriteras. Att beskriva visioner och framtida 
förhållningssätt utifrån samhällsmål och/eller lagar är något som är möjligt genom ÖP. För att 
få en förståelse mellan kommun och stat fungerar ÖP som ett verktyg för att staten ska kunna 
avgöra om kommunen förhåller sig till de bestämda överenskommelserna. En annan funktion 
ÖP har är att behandla och illustrerar långsiktiga hållbarhetsfrågor, en ÖP är dessutom en 
obligatorisk handling som samtliga kommuner måste genomföra (Blücher, 2006, ss. 75,76).
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Blücher (2006, s. 60) menar att det behövs ett starkare samspel mellan ÖP och 
utvecklingsprogrammen som vi har i Sverige idag, en av anledningarna till detta är för att 
skapa en tydligare process som gör det möjligt för medborgare att få en större inblick och på 
så vis kunna skapa en bättre medborgardialog. Blücher (2006, s. 80) menar också att ÖP har 
möjlighet att styra strategiska beslut genom ÖP men detta är något som har gjorts av få 
kommuner. 

Strömgren (2007) tar upp frågan om ÖP funktion i samhället främst från 1990 och framåt. Där 
ÖP ifrågasattes hårt av den högerstyrda politiken, det slutgiltiga resultatet som Strömgren 
visar handlar om att samtliga inom det politiska styret är överens om att ÖP ska användas som 
ett instrument för att låta fysisk planering värna om en hållbar utveckling i samhället 
(Strömgren, 2007, s. 231)

I PBL och i MB finns det ett antal paragrafer som är riktade mot just den fysiska planeringen 
och är relevanta när det gäller mark och vattenvändning.

Den första från PBL är 1kap §1 och lyder enligt följande: ”Denna lag innehåller 
bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar 
till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Lag (1 993:419).”
(Plan- och bygglagen SFS 2010:900)

Detta är den mest generella paragrafen i Plan- och bygglagen som går att notera har jag 
fetmarkerat delar av citatet för att påvisa att regleringens syfte är att främja för en hållbar 
livsmiljö. Med detta menas (enligt min åsikt) att planering bland kommuner måste beakta hur 
pass markanvändningen planeras så effektivt som möjligt för att det inte ska ge negativa 
konsekvenser för framtida planering. 

Hela kapitel tre rör översiktsplanen i bygglagen men §2 är viktig att notera ur just 
planeringsyfte gällande markanvändning: ”Översiktsplanen ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras.” (Plan- och bygglagen SFS 2010:900)

Notera att ÖP ska både ange inriktning och vägledning för beslut om mark- och vatten 
användning. Även hur den byggda miljön ska hanteras. Med tanke på planmonopolet vi har 
idag i Sverige ligger detta ansvar fortfarande på kommunerna som i sin tur delegerar detta 
ansvar till den offentliga planeringen. 

Miljöbalken behandlar också områden som berör planering här är den mest översiktliga.
1kap§1: ”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans 
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”
(Miljöbalken 1998:808)

Med detta vill jag påpeka att människan har ett ansvar att förvalta naturen väl. Jag 
återkommer under diskussionskapitlet vad jag vill ha sagt med detta. 
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Den 2.a maj 2011 trädde en ny Plan- och bygglag i kraft syftet med att förnya denna 
lagstiftning var att skapa en enklare hantering av plan- och byggärenden. Den utveckling som 
samhället har stått inför de senaste åren har bidragit till att nya frågor och behov gällande 
planering och bygglovsprövningar. Förenklingen har varit tvungen med tanke på det tryck av 
en ökad förståelse och det behov som visat sig vara stort i samhället. Kommunala planärenden 
ska kunna samverka med miljöbalken och även trafikverket när det gäller planering för 
verksamheter. I och med detta så kommer det bli enklare att finna argument för att godkänna 
eller avslå en plan (Boverket, 2014)

Blücher (2006, ss167,170) menar att ett ökat intresse har gått att återse för ÖP i samband med 
detta fenomen har det även tenderat i att ÖP har blivit mer analytisk och försök till att förstå 
omvärlden går att avläsa från dessa. Han hävdar dock att det finns fortfarande en problematik 
i ÖP, detta gäller främst att det återkommande planeras i ÖP för saker som är oförutsägbara, 
även fast vetskapen finns om det inte är med säkerhet planeringen införlivas i ÖP. 

Att kunna vara anpassningsbar i sin planering kommer bli ett måste från och med nu och i 
framtiden. Kommunerna måste kunna ifrågasätta olika förslag som föreslås till ÖP, att 
utveckla sig genom samråd med andra kommuner eller andra expertområden för en ökad 
kunskap är alternativ som måste ses över. I en ÖP måste det finnas ett tydligt mål och 
utstakad väg till målet så det är möjligt att kunna avgöra vad för konsekvens eller effekt varje 
individs val leder till (Blücher, 2006, ss. 170,171) .

1.4.2 Industrial Cool: 

Willim (2008) studie behandlar om hur industrier kan återanvändas eller omvandlas, han 
lyfter hur tillvaratagande av det övergivna industrisamhället är möjligt men även 
problematiken med dessa platser, Willims undersökning gäller främst Ruhrområdet i
Tyskland men han hänvisar till att liknande lösningar kan tillämpas gällande den svenska 
tillverkningsindustrins. När det gäller Ruhrområdet så är det idag ett upplevelseområde som 
har omvandlats från ett gammalt industrilandskap, fokus ligger främst på att skapa en attraktiv 
miljö som kan öka tillströmningen av turister, konstnärer eller bara lokalbefolkning som vill 
se vad som har hänt med de före detta industriområdet. Willim menar att återanvändandet av 
sådana industriområden är viktiga när det handlar om att omvandla liknande miljöer (Willim, 
2008, ss. 10,85) .

Attraktivitet är en av de viktigaste aspekterna enligt Willim då han återkommande nämner 
detta i sin bok. Just att kunna skapa attraktiva platser för att locka till sig investerare eller 
besökare. För att upprätthålla någon form av aktivitet runt dessa industriområden (Willim, 
2008, ss. 20-23,34,64)

Att beakta är de geografiska förutsättningarna för dessa omvandlingar, ett intresse mellan den 
offentliga och den privata sektorn bör finnas för att det ska vara möjligt för ett återskapande i 
ett liknande område. Det är nämligen inte den offentliga sektorn som tar hand om området 
utan det måste först finnas en aktör på marknaden som är villig att ta hand om och distribuera 
området (Willim, 2008, s. 8).

Willim menar att industrier som har glömts bort är många omedvetna om. Men i sin tur har 
detta fenomen blivit någon form av konstskapande, där fotografer och konstnärer använder 
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dessa nerlagda verksamheter som objekt för att skapa en föreställning om hur det såg ut förr 
och hur utvecklingen inte tar slut här (Willim, 2008)

1.4.3 Planeraren:  

Tunström (2009) gör en studie som handlar om hur staden är konstruerad, där hon använder 
sig av utgångspunkten som den goda staden. Hon lyfter även vikten av historiens innebörd när 
det gäller ideal och problembilder. Modernism ses enligt de skrifter hon hänvisar till som den 
traditionella staden den ”problematiska staden”. Till motsats så visar hennes studie också att 
den goda staden som kommer till genom den nya planeringen består av en känslofylld praktik 
som ställer sig kritiskt till det modernistiska och ser rationell planering som något 
misslyckande.

Ett kapitel i (Tunström, 2009) behandlar hur ”den nya planeraren” ska agera och vara detta är 
inte Tunströms egna ord utan en tolkning och analys av främst Boverkets förklaringar på den 
ideala planeraren (Tunström, 2009, ss. 133-140).

Den annorlunda planeraren som det benämns i Tunström (2009, s.133) ska ha en helt annan 
funktion då den rationella planeringen anses vara uråldrig. Planeraren ska visa omtanke, 
lyhördhet och vara förtroendeingivande. Genom dessa värderingar så kommer planeraren ta 
avstånd från den dåvarande expertplaneren som kan ses omänsklig. Hon hänvisar till att 
Boverket efterfrågar nya kunskapar och ökad kompetens hos planeraren, till exempel. 
Färdigheter baserade på humanism, förnuft och dialog (Tunström, 2009, ss. 134,135) .

Enligt de hänvisningar Tunström gör till Boverket så verkar det som Boverket gärna ser en 
mer känslosam planerare, det ska vara roligt att planera du ska våga vara dig själv för att 
nämna ett par av de vägledningar Boverket gör. Det sunda förnuftet ses som en oslagbar 
planeringsmetod men även samtalet anses vara den bästa planeringsmetoden (Tunström, 
2009, ss. 135-137)

Tunströms analys av hela det här kapitlet visar att dialogen mellan planeraren och 
allmänheten är en viktig aspekt för den nya planeraren. Men hon menar också att planeraren 
måste ha mer ”mod att ställa krav, ta konflikter och markera sin position”. Hon kritiserar hur
Boverket har lyft fram planerarens personliga känslor, engagemang och erfarenheter som 
endast något positivt i planeringen och svagt reflekterar över den problematik som kan uppstå 
när en person med egna uppfattningar och fördomar ska företräda allmänheten
(Tunström, 2009, s. 140).

1.4.4 Egen tolkning: 

Efter att ha läst den ovanstående litteratur och för in det med egna ord märker jag av en 
relativt tydlig linje, i samband med ökade inflytande hos marknaden och minskade krafterna 
hos de offentliga sektorerna. Ställs kraven på att allmänhetens vilja å åsikter att påverka 
planeringen allt högre, planmonopolet försvagas för att de ekonomiska resurserna inte ligger i 
den offentliga sektorn längre utan marknaden får allt större inflytande på både 
markanvändning och på medborgarna. Problemet med detta är att det fortfarande är så enligt 
PBL om vi återgår till kap 3 § 2. Att det är översiktsplanen som ska ange markanvändning 
vilket betyder att det fortfarande är kommunen som avgör lokalisering och utveckling även av 
industriverksamhet.
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2  Resultat 
2.1 Resultat-Kvantifiering 

2.1.1 Kategorisering av begrepp rörande industri 

Nyckelordet ”industri” genomsöks i de åtta ÖP:s textmaterial, denna förenklade avgränsning
ger en indikation på att det finns med stor sannolikhet någon form av högre medvetandegrad 
om hanteringen gällande industri och är således medvetna om att det är en kontext som bör 
behandlas på kommunal nivå och därmed i ÖP.

Fem stycken mindre kategorier har skapats för att kunna avgöra om nyckelordets uppkomst i 
textmaterialet har varit relevant för resultatet. Tabellen nedan (se illustration 2) kommer visa 
antalet uppkomster av ordet i de olika kontexter som har något med planering att göra.
(Observera att kategoriseringen och val av under vilken kategori industri hamnar är helt 
min egen tolkning, jag ansvarar helt och hållet om missvisningar har gjorts eller 
missförstånd uppstår.)

Blandstad: Denna kontext behandlar frågor och planering som rör omvandling av 
industriområden till bostadsområden och annan verksamhet som handel och kontor. Eller 
utvecklande av nya industriområden integrerat med bostadsområden eller tvärtom.

Infrastruktur/Trafik: Frågor gällande ny dragning eller om dragning av vägar, industrivägar 
och/eller spårtrafik som på något sätt kommer gynna industri eller för att kunna lokalisera nya 
industriområden.

Lagar: Om kommunerna på något sätt behandlar deras industriplanering och visar särskild 
hänsyn till Miljöbalken (MB) och/eller (PBL)

Natur/miljö/kultur: Behandlar frågor gällande hantering av miljö både för nutid och framtid. 
Till exempel saneringsfrågor, hälsofrågor och sociala frågor. Ur natur perspektivet handlar det 
främst om hur kommunerna förhåller sig till den påverkan som nya industriområden kan 
utgöra på naturen men också om de beaktar denna aspekt vid planering av nya 
bostadsområden. Ur det kulturella perspektivet gäller det främst att bevara äldre 
industriområden av kulturellt värde och därför kan inte den tas i anspråk vid behov av 
bostadsutveckling.

Planering industri: Visar hur ofta begreppet uppkommer i ÖP gällande planering av ny 
industri, omlokalisering av befintlig industri och behovet av att reservera oexploaterad mark 
för framtida industriområden. Eller att det finns ett behov av industriell mark men kommunen 
har ingen att tillgång till detta. 
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Illustration 2 (Illustratör: Mathias Pastuhoff)
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2.1.2 Analys: 

Det som går att utläsa i diagrammet utöver att antalet tillfällen ordet industri har uppkommit 
är också att trots att alla kommuner visar resultat på minskat antal verksamma inom 
produktion och industri år 2014 (se illustration3). Så har samtliga kommuner med i sina ÖP 
någon form av planering för industri, till exempel är planering av reservat för framtida bruk 
eller att redan nu bygga ut nya industriområden. Det ska dock noteras att alla ÖP är skrivna 
innan 2014. Skellefteås ÖP är från 1991 och där går det inte att återfinna någon information 
som indikerar på planering gällande blandstad eller hantering av infrastruktur, vilket är 
relativt förståeligt med tanke på att denna trend inom samhällsplanering är något som har växt 
fram under 2000-talet år som jag nämner tidigare i kapitlet ”forskningsöversikt” under 
”översiktsplanens funktion”.

Den vanligaste förekomsten av nyckelordet industri var inom kategorin ”planering industri”, 
64 gånger av 203 totalt bland dessa åtta städer. Anledningen till att detta uppkommer flest 
gånger kan jag inte riktigt svara på. Det kan ha att göra med att samtliga kommuner har haft 
ett ökat befolkningsantal de senaste decenniet vilken kan i sin tur innebära att de vill rusta för 
utökade industrier. Att då kunna erbjuda attraktiv industrimark kan vara en strategi för att 
locka till sig exploatörer och företag. 

Av de tre utvalda kommunerna är det dock endast Jönköping som behandlar kategorin 
”Lagar” och totalt är förekomsten endast 7 gånger av 203. Den enda uppkomsten i Jönköpings 
kommun som jag anser att en lagfråga berörs är enligt följande: ”Bostäder ska inte utsättas 
för bullernivåer från vägtrafik, industri mm som överstiger gällande riktvärden”. Det skulle 
nästan kunna kategoriseras som ”planering industri”, då det handlar om planering bostäder 
men jag tycker inte stycket planering industri därför ansåg jag att det var främst lagfrågan om 
buller. Dock är det intressanta med denna iakttagelse, även fast det finns tydliga hänvisningar 
i lagtexter från både PBL och MB. Är det i princip inte en enda kommun som hänvisar till 
dessa lagtexter i deras ÖP. Något jag tror endast hade varit till fördel då det hade kunnat 
stärka deras förslag och samtidigt givit en förståelse till de invånare som läser ÖP. Vad för 
syfte en ÖP egentligen har. Denna typ av vetskap tror jag skulle även kunna stärka 
legitimiteten i ÖP. 
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Statistik antal industrianställda (aktuella kommuner) 

Illustration3 (Illustratör: Mathias Pastuhoff-Statistikkälla: SCB)

Städer 2012 2013 Ant 2013 Ant 2014 ´+/- Ant:
2014

Södertälje män 10554 10223
kvinnor 5069 4603 15623 14826 -797

Eskilstuna män 5083 4899
kvinnor 1530 1489 6613 6388 -225

Jönköping män 6768 6492
kvinnor 1974 1814 8742 8306 -436

Helsingborg män 4635 4517
kvinnor 1805 1787 6440 6304 -136

Skövde män 5226 5184
kvinnor 1307 1337 6533 6521 -12

Örebro män 5087 4902
kvinnor 1277 1230 6364 6132 -232

Västerås män 8509 8546
kvinnor 2740 2691 11249 11237 -12

Skellefteå män 4911 4892
kvinnor 1168 1172 6079 6064 -15

Linköping män 7533 7635
kvinnor 2192 2209 9725 9844 119

Norrköping män 4873 4753
kvinnor 1360 1284 6233 6037 -196

19



2.2 Resultat/Tolkning 

2.2.1 Tre fallstudier 

I följande text kommer tre stycken fallstudier att presenteras. Dessa fallstudier gäller inte hela 
översiktsplaner för respektive kommuner utan det är fallstudier som hanterar frågor gällande 
omvandling av industriområde eller tillämpning av nya industriområden eller reservat för nya 
industriområden. Alltså hur pass mycket medvetenhet kommunerna har gällande planering för 
industri och om det går att utläsa någon skillnad mellan dess kommuner då storleken av 
kommunerna varierar. Även mängden förvärvsarbetare är en aspekt som kommer påverka 
detta resultat, då det är av dignitet gällande antal verksamheter.

2.2.2 Jönköping 

Jönköpings kommun redovisar genomgående i sin ÖP att hänsyn till hälsa och livskvalité är 
aspekter som påverkar planeringen av framtida produktionsområden även transport till och 
från dessa områden. En långsiktig planering gällande sanering av förorenade områden går att 
återfinna i flera stycken ur ”ÖP2002 del1, Planeringsunderlag” och även ur ”ÖP2002 del2”. 
Det går också att tyda utifrån dessa textstycken från Jönköpings ÖP att det finns starka 
indikationer på en strategisk industri planering särskilt jämförelsevis mot de andra två 
kommuner som har studerats. Detta överensstämmer med det kvantitativa resultatet som visar 
att Jönköping hanterar industrifrågor så som blandstad åtta gånger och planering industri 17
gånger, då Jönköpings kommun är den kommun som också tenderar ha störst medvetenhet 
gällande industriell planering.  

Ett utdrag ur del2 ser ut enligt följande. ”Utsläppen från verksamhetsprocesser ska ha 
minskat till sådana nivåer att miljön och människors hälsa inte skadas. Inga bostäder ska 
utsättas för oacceptabla bullernivåer från industrier, skjutbanor, m.m.” (Jönköping, 2002, s. 
68)

Redan 2002 som fortfarande är den aktuella ÖP för Jönköping gjorde kommunen en 
iakttagelse att enligt prognoser från OECD3 att antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin 
i Sverige kommer sjunka till under 10 % 2005. (Ibid, s.16) Vilket redan här visar att 
Jönköping hade beaktat frågan gällande minskningen av verksamma industrier.   

Näringslivsstrukturen har under de senaste decennierna visat att antalet sysselsatta inom 
industrin har mer än halverats i Jönköpings kommun. Det som tidigare kunde ses som ett 
industrisamhälle har börjat sin omvandling mot ett tjänste- eller kunskapssamhälle (Ibid, s.10)
trots detta så finns det ett stort intresse för industrimark från tillverknings- och logistikföretag 
främst gällande söder om centralorten, där Jönköpings kommun anser att det är viktigt att 
kunna erbjuda alternativa markområden beroende på vad företagen efterfrågar (ibid, s.16).

ÖP visar redan i ett tidigt skede vad de vill avvara mark på för användning i kommunen, dock 
så är det svårt att göra en avläsning om det är i prioritetsordning listan är gjord eller om det 
bara är kategoriserat. Men om listan är rangordnad så är intresset för nya bostäder och 

33 Översatt till svenska är det ”Svenska organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling”.  
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utbildningslokaler främst prioriterade medan tillverkningsföretag och skrymmande handel 
kommer längre ner på listan (Ibid s.16).

”Förorenade områden som innebär en mycket stor risk för människors hälsa har åtgärdats, 
liksom huvuddelen av de områden som innebär en stor risk.”(Ibid, s.47)

Ur handikappsynpunkt gjorde kommunen en inventering på samtliga offentliga lokaler, 
industrier och flerbostadshus, denna inventering gjordes just för att undersöka tillgängligheten 
för det handikappade i kommunen. (Ibid, s.50)

Ett musikalhus är ett förslag som nämns i ÖP där ett av alternativen för en sådan byggnad är 
att omvandla en förbrukad industrilokal i staden. Förslaget handlar om att uppföra en sådan 
lokal i centrala Jönköping eller alternativt Munksjöns strand. (Ibid, s.51)

”Huvudkriteriet för en science park är att området eller anläggningen ska ha en länk med en 
akademisk institution eller ett industriellt forskningscenter. Forskningsparker, innovations 
centra samt högteknologiska byggprojekt kan också ingå under begreppet science 
parks.”(Ibid, s.55) 

Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom tidigare utsläpp, spill eller 
olyckshändelser. De flesta har uppkommit under efterkrigstiden och fram till 1980-talet. 
Förorenade områden utgörs bl.a. av industrifastigheter, områden med bensin- och 
oljehantering, gamla deponier, förorenade sediment och fiberbanker. Statens största nu kända 
kostnader rör sanering av de förorenade områden som innebär en mycket stor risk för 
människors hälsa. Ca 22000 områden behöver undersökas och i flesta fall behöver åtgärdas 
för att undanröja miljö- och hälsorisker. Inom Jönköpings kommun finns det ungefär ett 
hundratal identifierade eller misstänkta s.k. efterbehandlingsobjekt. Statliga medel har sökts 
och beviljats för sanering av ett par av dessa objekt (Ibid, s.62)

På sidan 72 i ÖP nämner texten att det finns ett stort tryck på industriområden i Torsvik 
medan andra områden inte har lika stora påtryckningar på områden som kräver stora ytor. 
Även att lager och logistikföretag vill etablera sig i kommunen men det framkommer inte 
vilka områden det gäller. 

Försäljning av industrimark är något som ses som en viktig faktor gällande Jönköpings 
industriella planeringsstrategier, skillnaden av försäljning av mark kan vara från 0-30 
hektar/år. Så även fast kommunen inte ser något större tryck på sådan mark under tidpunkt 
denna ÖP är skriven så ligger det stort intresse i att kunna erbjuda större områden för 
industriella etableringar (Ibid, s.72)

I en form av tabell nämns det att ÖP ger möjlighet till nya stora industriområden (Jönköping, 
2002, s. 72).

Samma tabell visar en indikation till lagstyrning i ÖP 
”Bostäder ska inte utsättas för bullernivåer från vägtrafik, industri mm som överstiger 
gällande riktvärden.” (Ibid, s.76)

Ny spårbunden trafik ska kunna dras till Torsvik medan det mindre området Hedenstorp inte 
har dom bästa förutsättningarna och kommer därför inte kunna ha någon möjlighet att få 
spårbunden trafik till det industriområdet (Ibid, s.77)
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”Kommunen kommer att fortsätta sin tillsyn över industrier, gamla soptippar och 
industritomter i syfte att förhindra förorenande läckage”(Ibid, s.90)

I Husqvarna finns det flera stora industriverksamheter och är en viktig del av näringslivet i 
orten. Det har bland annat etablerats nya högteknologiska företag i kv.Positronen intill E4:an. 
Även Saab Training Systems har gjort en stor utbyggnad i Stensholm. Intill centrala 
Husqvarna råder det brist på industrimark och möjligheter för att kunna göra nya 
industriområden är näst intill omöjligt 
(Ibid, s.111)

Intill Husqvarnaån har industrin utvecklats och staden vuxit fram utifrån denna plats. 
Husqvarna vapenfabrik har ett stort symbolvärde för orten och flera av stadens offentliga 
byggnader har tillkommit medan denna var i bruk. Många av dessa byggnader finns 
fortfarande kvar idag. Ådalen och Smedbyn är därför av riksintresse för kulturmiljövård (Ibid, 
s.113)

I Jönköpings strategi gällande centrumutveckling har flertalet förslag tagits fram ett av dom är 
enligt följande. ”Lättillgängliga och attraktiva industritomter bör studeras”(Ibid, s.115)

Sysselsättningsgraden pekar på en uppåtgående trend och det är ont om färdigställd 
exploateringsmark. Större verksamheter hänvisas till bl.a. Hedenstorp. En inventering av 
lediga verksamhetslokaler visade att det fanns år 2000 ca 32000m2 lediga kontorsytor och 
43000m2 industrilokaler. En mycket stor del av dessa ligger i Jönköping. 2001 förvärvade 
kommunen obebyggd verksamhetsmark på ljungarums industriområde, norr om 
Sagaholmsvägen. Detta ger möjlighet för nya etableringar. Ett antal punkter gällande 
utvecklingsstrategi går att återse på samma sida.

– ”Kommunen planerar för en utvidgning av Hedenstorps industriområde i takt med 
efterfrågan”
– ”En vision är att Munksjöns stränder på lång sikt befrias från industriell verksamhet” 
– ”Gamla flygfältet är idag ett blandat industriområde. För att Gamla flygfältet ska kunna 
förädlas ser kommunen gärna att vissa befintliga företag flyttar från området till lämpligare 
plats i kommunen.” (Ibid, s.117)

”Kommunen är beredd att titta på önskemålet om säkrare korsningar på Sagaholmsvägen 
och Kärrhöksgatan, och en ombyggnad av korsningen Kraftgatan-Industrigatan så att 
trafiken leds in på Industrigatan.”(Ibid, s.121)

En förbättrad järnvägsförbindelse föreslås till Torsviks industriområde i samband med 
utredningar gällande en ny station söder om Munksjön och en dragning av Europabanan (Ibid, 
s.122)

Riskerna för närliggande bebyggelse måste också beaktas på lämpligt sätt vid all ny planering. 
Verksamheter med farligt avfall och giftiga utsläpp finns i området i södra delar av 
Ljungarums industriområde (Ibid, s.122)

I stadsbyggnadsvisionen för Jönköpings kommun nämns ett antal handlingspunkter. En av 
dom ser ut enligt följande. ”Vårda Tändsticksområdets arkitektur och innehåll som 
industriklenod med aktiv nutidsanvändning” (Ibid, s.127).
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2.2.3 Helsingborg: 

I Helsingborgs ÖP går det att återse en viss medvetandegrad gällande industriell planering, 
främst gäller detta projektet H+. H+ är ett industriområde som planeras göras om till ett 
bostadsområde. Verksamma industrier som inte är nedlagda planeras att förflyttas till andra 
perifera industriområden främst gällande tunga industrier. Ett textstycke taget ur Helsingborg 
ÖP indikerar på att det verkar vara en generell strategi att samlokalisera tunga industrier. 
Förutom H+ verkar dock inte Helsingborg kommun lägga ner större vikt vid industriplanering 
kanske för detta projekt är så pass omfattande. Även här går det att återkoppla till det 
kvantitativa resultatet där kategorierna Blandstad, Infrastruktur/Transport och Planering 
industri delar på ca 30 % var av begreppet Industri. 

H+ är en ny stadsdel som planeras i Helsingborg. Helsingborg är starkt förknippat med 
Öresund, den långa kusten och den vattenkontakt som finns i stadskärnan. Helsingborgs
målsättning är att öka tillgängligheten till stränder, vatten och vattendrag för att ytterligare 
befästa kopplingen till vattnet och de vattennära områdenas funktion som mötesplats 
(Helsingborg, 2010, s. 22)

”Möjligheten för olika typer av företag att etablera sig i Helsingborg ska underlättas genom
att vi inom staden ska kunna erbjuda en mångfald av olika verksamhetsområden.
Entreprenörer ska kunna få tillfälle att utveckla sina idéer, tjänster och produkter
i kreativa miljöer. Helsingborg ska underlätta för entreprenörer och företagare att
skapa nätverk och utveckla sina verksamheter i Helsingborg. Helsingborgs gamla
industri- och kulturlokaler och byggnader utgör en stor tillgång i detta sammanhang
och bör identifieras och bevaras. Ett viktigt led i detta arbete är Helsingborgs ambitioner
att utveckla attraktiva miljöer i H+ området. ”(Ibid, s.24)

Helsingborg strävar efter att tillgängligheten till hamnen ska vara god, detta genom goda 
förbindelser från vägnätet till ner till hamnleden. Hamnleden kommer vara en viktig faktor i 
utvecklandet av H+. Denna satsning grundar sig i förutom de goda förbindelserna även i att 
Helsingborgs kommun vill undvika att tung trafik passerar centrumområdena och därmed 
flyttas denna utanför om denna goda förbindelse skapas (Ibid, s.37)

Effektiv markanvändning eftersträvas i ÖP genom lokalisering av verksamheter så att 
placeringen är baserat efter platsens förutsättningar. Hänsyn ska tas till bostäder och andra 
verksamheter, hänsyn ska tas för både offentliga och privatas intressen. ”Hänsyn ska tas till 
bostäder och andra verksamheter, behov av annonsering, behov av närhet till kollektivtrafik
respektive godstrafik eller behov av avskilt läge på grund av störningsrisk. För att möjliggöra 
förflyttning av godstrafik från väg till järnväg bör de transportintensiva företagen placeras 
utmed industrispår. Lokaliseringen ska ske på ett sådant sätt att så många företag som 
möjligt får tillgång till spåren. Arbetsplatser med många anställda eller som är 
besöksintensiva ska ligga där det finns god kollektivtrafik för att minska miljöbelastningen. 
Att erbjuda lokalisering utifrån verksamheters förutsättningar och behov skapar ett bra 
klimat för verksamheterna att verka och utvecklas i. Det bidrar också till att skapa robust och
hållbar stadsutveckling”(Ibid, s.39).
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”Företag med omgivningspåverkan och störande verksamheter påverkar vad som kan
etableras i närområdet. Helsingborg har en komplex riskbild med persontäta objekt,
industrier och transporter med farligt gods på väg, tåg och båt. Konsekvenserna vid
en olycka kan bli mycket stora. Att Helsingborg är en attraktiv och expansiv stad
innebär att bostäder och andra skyddsvärda objekt kommer allt närmare befintliga
industrier och transportleder”(Ibid, s.40)

För att minimera utspridning av miljöfarliga områden bör det tyngsta och farligaste 
industrierna samlokaliseras. Tung eller miljöfarliga verksamheter bör hållas avskilda genom 
att företag som påverkar omgivningen mindre eller inte alls omsluter dessa. Genom denna 
strategi skapas så kallade buffertzoner och skapar möjlighet för att verksamheter oavsett 
kategori ska kunna utvecklas (Ibid, s.40)

I kapitlet ”transportutveckling” tar ÖP olika riktlinjer för hur vägar och spårtrafik ska planeras

”Möjlighet för industrispår från Långeberga till Filborna ska beaktas. Exakt sträckning 
måste utredas i samband med planering av verksamhetsområdet söder om Filborna”
(Ibid, s.59)

Helsingborg, arbetar enligt deras ÖP för ett brett näringsliv, Att kunna erbjuda områden för 
små industri, forskning, lager och kontor. Förhoppningar om att stor flexibilitet ska 
eftersträvas är något som tas upp i ÖP. Verksamheter som har omgivningspåverkan får inte 
etableras där (Ibid, s.64)

Områden pekas ut på en mindre illustration var kommunen anser att den bäst lämpade ytan.
Tunga verksamheter och där risken finns för miljöpåverkan placeras på ett sådant sätt på 
kartan att industrikluster skulle kunna uppföras inom dessa områden (Ibid, s.65)

I området ”Maria” planeras för 2200 nya lägenheter även service kombinerat med 
industriområden i ”västra berga” område är av intresse. ”I Maria finns utrymme för cirka 2 
200 lägenheter i både småhus och flerbostadshus samt service i kombination med 
verksamheter i västra delen av Berga industriområde” (Ibid, s.67)
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2.2.4 Örebro: (Örebro, 2009) 

Till denna ÖP så är det precis som resultatet från den kvantitativa undersökningen visar, 
Örebro kommun behandlar inte Planering industri i allt för stor utsträckning. Dock så går det 
att återse vissa tendenser från ÖP att kommunen vill integrera tjänsteproducerande företag 
som tar över gamla industrier med bostäder och service. Vilket visar en medvetenhet som 
hamnar under kategorin Blandstad. Även här precis som med det två föregående 
Översiktsplanerna så speglar det kvantitativa resultatet kommunens visioner och strategier. Då 
större delar av planeringen i förhållande till nyckelordet industri hamnar under kategorin 
natur/miljö/kultur vilket också går att återse i det empiriska textmaterialet att Örebro kommun 
värnar om deras industrihistoria. 

Riksintressebedömning har gjorts där ett antal punkter faller under industriverksamhet. 

Törsjö- ”Ny kombiterminal söder om Örebro. Planerad kombiterminal med nya markanspråk.
Nytt industrispår” (Örebro, 2009, s. 7)

Brevens bruk- ”Industrimiljö, välbevarat järnbruk med 1800-talsbebyggelse i regelbundet 
bebyggelsemönster. Bevarandeprogram med riktlinjer finns for området (1977). Bruksmiljön 
är föreslagen till byggnadsminne. Områdesbestämmelser upprättas for att skydda
befintliga värden” (Örebro, 2009)

Dylta bruk- ”Industrimiljö, rödfärgsbruk med välbevarad bebyggelse från 1800-talet. 
Områdesbestämmelser upprättas” (Örebro, 2009).

Örebros ÖP beskriver funktionen vad näringsliv innebär, där industri är en av kategorierna.
En förklaring om att industrisamhället minskar samtidigt som kunskapsbaserade 
verksamheter, där det är de tjänsteproducerande företagen som växer. Möjligheten att 
integrera dessa med bostäder och service i traditionell stadsbebyggelse nämns som alternativ. 
Dock så bör det beaktas att särskilda områden måste lokaliseras för företag som på grund av 
ytbehov, omgivningspåverkan, olycksrisker m.m. så dessa placeras avskilt från övrig 
bebyggelse. (Ibid, s39)

Det har varit stor efterfrågan på industrimark sedan den föregående översiktsplanen, all sådan 
mark har detaljplanelagts. De följande stycket är ett citerat utdrag gällande etableringsfrågor i 
Örebro. ”Genom de frågor om etablering som kommer in till kommunen idag ser vi ett
varierande behov, allt från små industritomter 1 000–3000 kvm till större industritomter
10 000–100 000 kvm. En beredskap for logistik och lager med tomter mellan
100 000- 350 000 kvm behövs också inför framtiden. Större handelsytor
6 000–12 000 kvm samt lägen for gatukök, pizzerior, drivmedelsstationer, biltvättar
etc. är också efterfrågade”(Ibid, s.39)

Miljö och risker, lokalisering och planering av samhällsfunktioner av betydande vikt bör 
göras och därför inte placeras inom områden med risk för översvämning alltså inom områden 
som har utpekats som extra känsliga för 100-årsregn, till detta tillhör industri enligt Örebros 
bedömningar (Ibid, s.62)

Förorenad mark: Problem med föroreningar har drabbat Örebro precis som med de flesta 
kommuner i Sverige. Ett arbete har påbörjats med hjälp av länsstyrelsen för att identifiera 
dessa områden. Det vanligast förekommande är att nya förorenade områden upptäcks i 
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samband med exploatering av fastigheter på nya områden. Två punkter är framtagna i 
översiktsplanen som ska vara restriktioner om hur denna markhantering ska gå till. 

– ”Vid all planering och nybyggnation i tätorter samt på områden som nyttjats för
industriell verksamhet eller andra typer av verksamheter ska undersökningar ske.
Vid överlåtelse av fastigheter bor köpare göra miljötekniska undersökningar för att
få vetskap om de eventuellt övertar ett saneringsansvar.”

– ”En handlingsplan for förorenad mark tas fram för att öka kunskapen och för att
identifiera områden som måste saneras sa att föroreningar inte ska spridas
ytterligare i miljön” (Ibid, s.62)

Bevarande av spårtrafikreservat för framtida utredningar med ett nytt industrispår, 
möjligheten att dra ett framtida industrispår från befintlig järnvägslinje vidare mot Västra 
Pilängen och Flygplatsen studeras (Ibid, s.75)

2.3 Sammanfattning resultat 

Det som går att tolka utifrån detta textmaterial där endast begreppet ”industri” har varit till 
grund för att se hur kommunerna hanterar denna fråga, är just som det nämns i 
problemformuleringen. Vikten av att vara marknadsaktörerna till lags verkar vara högt 
prioriterad då alla tre kommuner mer eller mindre vill avsätta mark för framtida 
industriverksamhet. Detta är inte något som framkommer i textmaterialet att så är fallet utan 
för den oinvigde så verkar det endast vara i förebyggande syfte. Även finns det indikationer 
om att det ska finnas attraktiva industritomter, frågan är om det är för att kunna locka till sig 
så stora företag som möjligt och på längre sikt kunna se ökad verksamhet i kommunen som 
leder till mer arbete. Jag återkopplar med några citat tagna ur empirin för att påvisa dessa 
uppkomster. 

Jönköpings kommun: ”Lättillgängliga och attraktiva industritomter bör studeras”
Helsingborgs kommun: ”Helsingborg, arbetar enligt deras ÖP för ett brett näringsliv, 
Att kunna erbjuda områden för små industri, forskning, lager och kontor.”
Örebro kommun: ”En beredskap for logistik och lager med tomter mellan 100 000-
350 000 kvm behövs också inför framtiden”

Citaten tillhörande Helsingborg och Örebro kommun är tagna ur större stycken, dessa utdrag 
gjordes enbart för att precisera hur kommunerna lägger vikten vid att vara tillgängliga och 
alternativ för framtida industriella företag. Även fast det går att tolka det som att det finns en 
medvetenhet om industriell planering så har inte textmaterialet stärkt detta. 

Jönköpings kommun och Helsingborgs kommun skiljer sig från Örebro kommun då bägge 
kommunerna gör tydliga indikeringar om att befintliga industrier behöver flyttas för att den 
kommunala planeringen ska lyckas.  

Det går också att se på ett antal utdrag ur texten att de kommunala planerarna vill följa PBL:s 
och MB:s restriktioner som anges i de paragrafer som är relevanta för hantering av mark- och 
vattenanvändning. Dock så är det inget någon av kommunerna hänvisar till bokstavligen.  
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3 Slutsats-Diskussion 

3.1 Slutsats: 

Trots det kommunala planmonopol som råder i Sverige, kan vi åtskilliga gånger se hur 
kommunerna avsätter oexploaterade markområden för framtida försäljning eller arrondering 
till större verksamheter som vill ha sin vilja att etablera sig på områden och inom regioner 
som är nära till hands. De resultat som går att finna i det empiriska materialet stärker den 
slutsatsen. Till exempel vill Jönköpings kommun studera lättillgängliga och attraktiva 
industritomter det verkar inte var något problem i sak. Frågan är om de utstuderade områdena 
är bäst lämpade enligt planeringens värderingar? Eller är det attraktiva det som anses vara 
attraktivt för företagen som eventuellt vill etablera sig där? Om så är fallet så går det att göra 
flera kopplingar till teorikapitlet samt forskningsöversikten tillhörande denna uppsats. Där 
Allmendinger till exempel nämner att den nyliberala planeringskontexten har påverkat 
planeringsdiskurserna och frågan om hur mycket marknaden bör styra är en svårsvarad fråga. 

Likaså hur Blücher menar att planera för det oförutsägbara är ett fenomen som återses i ÖP 
här kan en liknelse göras gällande Örebros ÖP där det framkommer att beredskap för 
industriområden upp 350000 kvm bör göras. Eftersom det är det enda som texten hänvisar till 
gällande denna fråga så skapas samtidigt en ovetskap om när och hur denna planering ska gå 
till. 

Det är antagligen sådana exempel som Blücher även menar när han säger att i många fall 
planeras det för något som i efterhand endast har visat sig vara en chimär. Förtroendet stärks 
inte hos medborgaren genom icke pålitliga utopier i ÖP utan snarare en tydligare inriktning 
och vägledning att kunnat skapa en form av lugn och förtroende. 

Men som Tunström tar upp i den här uppsatsen från avsnittet planeraren när hon hänvisar till 
Boverkets ideal om hur den annorlunda planeraren ska agera. Med omtänksamhet, och tro på 
sig själv eller där den bra känslan är det bästa planeringsredskapet. 

För att svara på återkoppla till frågeställningen för den här uppsatsen och för att göra vissa 
jämförelser med problemformuleringen kommer jag nu att svara på dessa var för sig. 

Hur hanterar ÖP industrier?

Utifrån det studerade materialet så går det att återse ett ganska stort glapp mellan de olika 
kommunerna, samtidigt som vissa kommuner inte alls har hanterat frågor rörande industri i 
deras ÖP. Har andra lagt ner stort arbete i att skapa en insikt i deras arbete genom ÖP. För att 
kunna svara på frågeställningen anser jag att en ännu djupare undersökning måste göras till 
exempel genom intervju eller mer platsbunden forskning. 

Vad styr hur kommuner hanterar industriell verksamhet i sin översiktliga planering?

Även denna fråga kommer bli svår att svara på utifrån det material som är hämtat, det finns 
tydliga tendenser att marknadskrafter påverkar stort. Samtidigt som det finns tydliga lagar 
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som visar att de enda som kan avgöra och vara styrande gällande industriell verksamhet är 
den offentliga sektorn genom ÖP. 

Hur påverkas planeringen av marknaden och staten?

Det är tydligt att kommuner är beroende av kapital från andra håll än staten, så med tanke på 
att staten inte kan tillföra så mycket till de ekonomiska styrkorna med tanke på den svaga 
ekonomiska situation dessa ligger i. Blir även kommunerna tvungna att erbjuda attraktiv 
mark. 

I problemformuleringen ställer jag den öppna frågan ”hur ska dessa problem tacklas”
problemen jag menar då är just det ovannämnda hur mycket inflytande ska marknaden och de
privata få ha till en översiktsplan? Enligt PBL ingen alls, inget direktinflytande åtminstone, 
utan snarare som den planeringsdiskurs som finns idag som en blandning av den förra 
rationella planeringen och den kommunikativa planeringen.  

3.2 Diskussion 

För att återkoppla till frågeställning till denna uppsats så går det att se tydliga fenomen som 
påvisar att kommuner trots det planmonopol som finns i Sverige är tvingade till att anpassa 
sin planering för den privata sektorn. De ekonomiska faktorerna är alldeles för starka för att 
kommunerna ska kunna förbise sådana tillgångar som går att återfå i de större regionerna. 
Noterbart är att även fast samtliga kommuner har stagnerat gällande industriella 
verksamheter, väljer dessa ändå att reservera för sådan mark om det skulle ”dyka” upp ett 
tillfälle där en exploatör vill etablera sig för just dennes kommuns region. Kanske är det så 
framtiden ser ut just nu kapitalet räcker inte till och därför måste kommunerna anpassa sig till 
marknaden som styr. Men frågan är som Willim nämner i sin bok är om det verkligen måste 
förfalla som det gör eller går det att återanvända eller omvandla dessa bortglömda områden?   

Hur ska den svenska planeringskåren förstå utvecklingen av den postindustriella trend som 
växer sig allt starkare i Sverige? Denna diskussion måste bli starkare och tydligare om 
förståelsen ska öka. Jag skulle vilja säja att till stor del tydliggörs mina utgångspunkter till 
denna uppsats då jag hävdar att begreppen som används i många ÖP och FÖP är förskönade
uttryck för att inte riskera att bli ifrågasatta när det gäller val av lokalisering och 
verksamhetsområde. Kommunen har som ansvar att ta till vara på dessa områden och måste 
därför se sig om när det gäller investerare, detta just med tanke på den problematik som råder 
på grund av för litet kapital. Medborgarna borde få mer att säga till om när det gäller områden 
som växer igen och blir en del av ”naturen” eller till och med tvingar naturen att anpassa sig 
efter de onaturliga strukturer som industrierna efterlämnar sig. 

För att kunna öka denna förståelse så borde en djupare undersökning göras på ett mer 
objektbaserat plan. Intervjuer med kommuner som är på tillbakagång eller stagnerande är ett 
första steg för att kunna utöka denna undersökning men även intervjuer med kommuner som 
tillhör stark växande regioner hur pass dom förhåller sig till de lagar och restriktioner som jag 
nämner i kapitlet "forskningsöversikt". Något som borde tilläggas i metod delen då jag anser 
efter resultatet som har givits till denna uppsats är för vaga för att kunna ge en förståelse för 
hur detta fenomen hanteras i Sverige idag eller hur det har hanterats och beaktats. Men 
framförallt hur det kommer att hanteras. 
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3.3 Slutord  
 
Med denna uppsats vill jag påvisa precis som jag nämner i syftet, bristen på respekt för hur 
utvecklingen ter sig genom en alldeles för svag kunskap inom området. Att vila på ett 
kommunalt planmonopol utan att vidta åtgärder mot globaliseringen som påverkar de svenska 
industriområden som finns landet om kan bli konsekvenser som inte någon har räknat med. 
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