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SAMMANFATTNING

Uppsatsen behandlar temat urbana tillväxtstrategier i svensk planering. Studien syftar till att 
undersöka hur  översiktsplaner  har  påverkats  av  entrepreneurial  city,  platsmarknadsföring och 
kreativa klassen som alla är olika teorier om urban tillväxt. Undersökningen utgår ifrån fem 
kommuner med en översiktsplan från tidigt 90-tal och en aktuell plan antagen omkring 
2010.  Översiktsplanerna  studeras  utifrån  de  valda  teorierna  (entrepreneurial  city, 
platsmarknadsföring och kreativa klassen) om urban tillväxt för att ge förståelse för hur 
strategierna i kommunernas översiktsplaner har påverkats av teorierna. Den genomförda 
undersökningen  visar  på  en  förändring  över  tid  som pekar  mot  mer  tillväxtorienterad 
planering.
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1. INLEDNING

“Även från det futuristiska Dockland, kontorsbyggnaden med en offentlig utsiktsterrass 
som sticker ut 40 m över Elbe, kan man uppleva hamnstadens atmosfär intensivt. Atmosfär  
av en annan typ får man i den livliga, lätt urflippade och aningen alternativa stadsdelen S:t  
Pauli, med sin syndiga gata Reeperbahn och naturligtvis Fischmarkt i Altona, där man varje 
söndagsmorgon i ottan auktionerar ut färsk fisk (och mycket mer) – en mycket speciell  
inköpsupplevelse. Och apropå inköp, i Hamburg är det lätt att fynda. Man kan till exempel  
bege sig till Jungfernstieg, stadens fashionabla shopping- och finansgata, som börjar vid 
sjön Binnenalster” (The German National Tourist Board, 2014). 

Det här är ett utdrag från en webbaserad reseguide om Tyskland och mer precist en artikel 
om Hamburg. En klassisk berättelse om hur man i marknadsföringssyfte lyfter fram det 
unika, exotiska och pittoreska för att skapa attraktionskraft. Vilka är då parallellerna man 
kan dra till  fysisk  planering? Användandet av nya typer av marknadsföringsstrategier  är 
något som internationellt sett har blivit en viktigare del av planeringen och gett upphov till 
en rad nya teorier i ämnet. Bland annat kan nämnas Richard Floridas den kreativa klassen 
som ett  teoretiskt  begrepp som beskriver en förändring i  tänket kring vad som skapar 
attraktionskraft. Vidare har en rad kritiska röster höjts, många gånger från olika gräsrots-
organisationer. I en artikel från Göteborgsposten beskrivs den kamp medborgarrörelsen i 
Hamburg,  som  kallar  sig  för  “Rätten  till  staden”,  bedriver  mot  det  sätt  staden  har 
förändrats. Många av dem som engagerat sig i rörelsen är konstnärer, musiker och andra 
kulturpersonligheter  som  kan  sägas  tillhöra  den  kreativa  klass  som  påstått  skapar 
mervärden  i  staden.  Deras  motiv  är  att  de  inte  längre  vill  vara  en  del  av  Hamburgs  
ambitioner att stärka sitt varumärke på bekostnad av socialt utsatta. Istället vill de forma en  
stad som tillför något för de som redan bor där (Catharina Thörn, 2011). Att en stadsdel 
som St:Pauli används för att väcka intresse hos turister är ingen slump. Området har länge  
stått för en mångfald och öppenhet som den kreativa klassen sägs attraheras av vilket också 
kan användas till  att  stärka varumärket kring Hamburg som en tolerant och spännande 
plats. Genom att konsumera, bo eller röra sig kring sådana här platser skapar människor sitt  
eget varumärke som kommunicerar en viss bild om vem man är. Den här bilden hänger 
senare ihop med högre fastighetspriser som kommer från att gatan eller stadsdelen får en 
ökad popularitet. Högre hyror och avgifter är också det som många gånger driver iväg de 
ursprungliga invånarna till förmån för inflyttning av bättre bemedlade människor. 

I Sverige har debatten om kulturdriven tillväxt gått varm i samband med att Umeå blev 
värd för EU's kulturhuvudstadsår 2014. Inom kommunen har man tydligt gått ut med att 
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strategin att satsa på kultur är ett sätt att nå visionen om 200 000 invånare till  år 2050.  
Kommunen tillsammans med fastighetsbolaget  Balticgruppen har på några år  förändrat 
stora delar av centrala Umeå inför invigningen av kulturåret, bland annat har prestigebygget 
Väven, som ska bli den nya kulturella mötesplatsen fått stor uppmärksamhet. Syftet med 
Väven ska vara att stärka Umeås varumärke som kulturstad och på Vävens hemsida står det  
att läsa att en stad med rikt kulturliv är en välmående stad (Följ bygget av väven, 2014).  
Många ställer sig dock frågande till den snabba utvecklingen och vems kultur det egentligen 
är som framhävs? Ett exempel är kulturföreningen Verket som hamnat i skuggan av den 
nya ekonomin trots att de arrangerar runt 200 lokala spelningar om året. De tillhör dem 
som fått flytta på sig när Umeås varumärke ska stärkas, innerstaden städas upp och älven 
blir det nya vardagsrummet (Aagård, 2014). 

Eftersom den här uppsatsen handlar om fysisk planering och strategier bakom visionära 
dokument  blir  inte  kopplingen  till  en  reklamannons  speciellt  långsökt.  Frågan  är  om 
svenska planeringsdokument utvecklats mot att mer och mer likna en guidebok för turister, 
vart är utvecklingen på väg?

Uppsatsen  delas  in  i  fem  kapitel.  I  det  inledande  kapitlet  presenteras  och  kopplas 
forskningsproblemet till en generell planeringsdiskurs. Kapitel två innehåller en genomgång 
av lagar och riktlinjer för översiktlig planering samt en översikt av tidigare forskning på 
området. I tredje kapitlet behandlas den teorietiska utgångspunkt som uppsatsen vilar på, 
här sammanfattas viktiga delar från forskningsöversikten som tydliggör studiens inriktning. 
Här presteras också den metod som använts vid insamlingen av empirisk data. Det fjärde 
kapitlet innehåller redovisning och tolkning av den data som samlats in genom att studera 
svenska kommuners översiktsplaner. Uppsatsen avslutas därefter med slutsats, diskussion 
och egna reflektioner. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

För att beskriva hur uppsatsen behandlar ämnet av olika typer av urbana tillväxtstrategier  
behöver problembilden preciseras, vad ska studeras och vilka frågor blir viktiga att försöka 
besvara. Internationellt har staden alltmer givits rollen som reklampelare utåt för att locka 
till sig investeringar och kapital. Det här har medfört en debatt om vilka som har rätt till  
staden  och  vilka  avsikter  som  egentligen  styr  tillämpningen  av  olika  strategier  för 
stadsutveckling. Intresset har därför väckts om hur svensk planering har påverkats av den 
internationella utvecklingen där större konkurrens om investerare och nya invånare har gett 
upphov till en rad nya teorier om urban tillväxt. Sverige har traditionellt associerats med en 
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planering som har ökad välfärd och ombesörjande av allmänintresset som drivkraft vilket 
kan ses som en motpol till den neo-liberala modellen som tillväxtstrategierna förknippas 
med. Hur har detta inflytande påverkat svensk planering och framgår detta i hur kommuner 
använder sig av strategier i översiktsplaner? Detta leder fram till huvudfrågan: 

Hur har svensk planering påverkats av urbana tillväxtstrategier från tidigt 90-tal  
fram till idag?

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR

För att kunna besvara problemformuleringen formuleras två frågeställningar som rör hur 
förändringen i svenska översiktliga plandokument sett ut i ett historiskt perspektiv.

- Hur kan strategier för stadsutveckling i översiktsplaner från tidigt 90-tal förstås  
utifrån en utveckling mot en mer tillväxtorienterad planering med utgångspunkt i  
entreprenörstaden, kreativa klassen och platsmarknadsföring? 

- Hur kan strategier för stadsutveckling i översiktsplaner antagna efter år 2010 förstås  
utifrån en utveckling mot en mer tillväxtorienterad planering med utgångspunkt i  
entreprenörstaden, kreativa klassen och platsmarknadsföring? 

1.4 SYFTE

Uppsatsen syftar till att undersöka hur översiktlig planering i svenska kommuner har 
påverkats av urbana tillväxtstrategier. Vidare är syftet att identifiera hur dessa strategier har 
förändrats över tid.

1.5 BEGREPPSDEFINITION OCH TEMATISK AVGRÄNSNING 

Temat som uppsatsen kommer att behandla är urbana strategier för tillväxt i översiktlig 
planering och närmare hur dessa har förändrats från 1990-talet fram till 2010-talet. Urbana 
tillväxtstrategier  kan anses  vara  ett  svårhanterligt  begrepp med olika  betydelser  och en 
fullständig  definition  verkar  inte  heller  existera.  I  uppsatsen  åsyftar  begreppet  olika 
strategier för att stärka den ekonomiska drivkraften i kommuner genom satsningar på den 
byggda  miljön.  Uppsatsen  kommer  dock  att  förklara  begreppet  vidare  i  avsnitten: 
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forskningsöversikt och  teoretisk utgångspunkt. Det finns en mängd olika strategier för tillväxt, 
denna  studie  avser  enbart  beröra  teorierna  entreprenörstaden,  kreativa  klassen och 
platsmarknadsföring.  Samtliga  av  dessa  begrepp  är  breda  och  kan  tolkas  utifrån  olika 
perspektiv vilket innebär att de i sin tur måste definieras ytterligare, detta leder till att fler  
teorier för tillväxt inte ryms inom den utsatta tidsramen för arbetet. En annan anledning till 
att  just  de  här  teorierna  kommer  att  behandlas  är  att  de  har  en  del  gemensamma 
utgångspunkter vilket gör att de med fördel kan kombineras i en analys. 
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2. FORSKNINGS- & OMRÅDESÖVERSIKT

Detta kapitlet syftar till  att ge kunskap och redogöra för bakgrund på området. Utifrån 
problemformuleringen  har  det  genomförts  en  litteratursökning  på  ämnesområdet 
tillväxtstrategier inom fysisk planering. Det finns enbart ett fåtal akademiska studier som 
behandlar tillväxtstrategier i förhållande till  svensk översiktlig planering och det har inte 
framkommit  någon  vetenskaplig  dokumentation  som  beskriver  förändringen  över  tid. 
Arbetet kommer att fokusera på svensk planering utifrån ett internationellt perspektiv. De 
texter  och  dokument  som  valts  ut  är  inriktade  mot  en  strategisk  planering  och  har 
inhämtats från BTH’s bibliotek och webbaserade litteraturdatabaser t.ex Google scholar. 
Sökorden innefattar bland annat följande: konkurrens, tillväxt, staden i förändring, creative 
class, entreprenurial city, city branding, platsmarknadsföring. Forskare som varit aktuella i 
litteratursökningen är bl.a. Sören Olsson, Richard Florida, David Harvey, Moa Tunström 
och Josefina Syssner.

2.1 FÖRUTSÄTTNIGAR FÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING

Det är viktigt att belysa den kontext som strategierna befinner sig i relation till och det är  
därför befogat att ge en bakgrund till den svenska planlagstiftningen och dess utveckling.

2.1.1 PBL och det översiktliga planinstrumentet

I Sverige finns en lång tradition av kommunalt planeringsarbete men det var inte förrän 
Plan- och bygglagen, PBL, trädde i kraft 1987 som en kommuntäckande översiktsplan blev 
obligatorisk. Översiktsplanen kom då att ersätta tidigare planinstrument så som generalplan 
och stadsplan. Översiktsplanen är tänkt som en överenskommelse mellan stat och kommun 
där kommunerna ska visa hur de tagit ställning till mark- och vattenanvändning samt de 
statliga  riksintressena.  På  detta  sätt  fick  kommunerna  själva  besluta  och  färdigställa 
detaljplaner  vilket  tidigare  hade  gjorts  hos  Länsstyrelsen.  I  PBL  finns  ett  antal 
allmänintressen som kommunerna ska ta hänsyn till i utformandet av översiktsplaner och 
detaljplaner. Kommunerna får dock tolka dessa hur de vill  så länge de kan påvisa vilka 
ställningstaganden som gjorts  och argumentera  för  sina  beslut.  Översiktsplanen är  inte 
juridiskt bindande utan ska fungera som en vägledning inom kommunen vid beslut som ska 
fattas angående mark- och vattenanvändning vilket gör den till ett betydelsefullt strategiskt 
dokument inom kommunen (PBL kunskapsbanken, 2014). De frågor som översiktsplanen 
måste ta hänsyn till framgår i 3 kap. 5 och 6 §. PBL.
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5 § Av översiktsplanen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa 
gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna 
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, och
5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 
18 e § första stycket miljöbalken.

6 § Översiktsplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den 
tydligt framgår (PBL, 2010).

Flera ändringar har tillkommit sedan lagen antogs och år 2011 infördes en ny lag som 
ersätter den gamla. Eftersom studien bygger på en jämförelse av äldre (ca 1990) och nyare 
planer (ca 2010) både från gamla och nya PBL är det intressant att i korta drag ta upp de  
nya förutsättningarna samt de skillnader som kan vara relevanta för undersökningen. Nya 
plan  och  bygglagen förväntas  skapa  bättre  samspel  mellan  kommunerna  och  regionala 
intressen då översiktsplanen ska redovisa regionala och nationella mål. Dessa punkter går 
att utläsa i 3 kap. 5, 9 §. Enligt dessa paragrafer kan man se en tydlig inriktning mot regional  
planering och även en påtaglig demokratiaspekt när det kommer till samråd inom regionen. 
I  gamla  PBL genomfördes  2008  ändringar  som gav  kommuner  möjlighet  till  att  göra 
fördjupade översiktsplaner samt tematiska översiktsplaner vilket förenklar processen då inte 
hela översiktsplanen behöver göras om. Tillsammans med dessa förändringar kom i och 
med den nya PBL fler bestämmelser som ökar förutsättningarna att hålla en översiktsplan 
aktuell. Dessa förändringar berör hur vida kommunen kan välja att enbart ändra en viss del 
i  den kommuntäckande planen i väntan på en revidering av hela översiktsplanen. Dessa 
förändringar ska kunna genomföras med ett enklare planförfarande (Ny plan- och bygglag 
– på rätt sätt, 2011). Bestämmelserna i PBL som berör detta utläses i 3 kap. 23 - 28 §.   

En intressant  ändring i  gamla  PBL tillkom 2008 som innebar  ett  förtydligande av den 
ekonomiska aspekten inom hållbar utveckling. Regeringen ansåg att utveckling av näringsliv 
och kommersiell service var en stor del i målet att kunna uppnå hållbarhet och att detta  
bättre  behövde  framgå  i  PBL  för  att  balansera  de  sociala  och  ekologiska 
hållbarhetsaspekterna  (Boverket,  2013).  Den här ändringen återfinns  i  kapitlet  som rör 
allmänna och enskilda intressen 2 kap. 3 § punkt 4. PBL.

12



Hansson-Göl, Alexander & Söderlund Jenny 2014-05-26

3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden 
främja 

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet (PBL, 2010).

2.1.2 Riktlinjer för översiktsplanering

Boverket är den statliga myndighet som på uppdrag av riksdag och regering arbetar med 
avsikten  att  skapa  bättre  boendemiljöer  för  människor.  De  ger  via  sin  internetportal 
kunskapsbanken ut riktlinjer och vägledning för svensk planering. Enligt Boverket syftar 
översiktsplanen till  att sätta kommunens enskilda förändringar för framtiden i ett större 
perspektiv för att uppnå mer långsiktiga beslut och utveckling mot ett hållbart samhälle.  
Översiktsplanen beskrivs av boverket som en bas för välstånd och socialt välbefinnande där 
näringsliv  och  utvecklingsfrågor  bör  kopplas  samman  med  planeringen  (PBL 
kunskapsbanken, 2012). Ett exempel på hur Boverket framställer sina riktlinjer finns att läsa 
i rapporten “framgångsfaktorer för översiktsplanering” där sju strategiska utgångspunkter 
presenteras som kommuner uppmanas lägga vikt på vid översiktlig planering. Här beskrivs 
bland  annat  de  ekonomiska  vinster  som  kommunen  kan  erhålla  genom  att  satsa  på 
långsiktiga  lösningar  när  det  kommer  till  planering  av  mark  och  vatten.  I  den  här 
beskrivningen anser Boverket att en bättre hushållning med mark och vatten istället för en 
utspridd  bebyggelse,  kan  ge  en  ökad  vinst  som kan  användas  till  att  skapa  attraktiva 
livsmiljöer.  I  rapporten  framgår  också  vad  Boverket  anser  bidra  till  attraktiviteten  i 
kommunen, till  exempel en mix av verksamheter,  bostäder,  kultur,  service, mötesplatser 
samt  miljöer  för  friluftsliv  och  rekreation.  Dessa  element  anses  vara  viktiga  för  att 
åstadkomma konkurrenskraft  och locka  till  sig  nya  investerare  och invånare  (Boverket, 
2009). 
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2.2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Detta avsnitt innehåller tidigare forskning som är relevant för uppsatsen samt en 
presentation av de tre utvalda teorierna: entreprenörstaden, platsmarknadsföring och kreativa 
klassen.

2.2.1 Mot en tillväxtorienterad planering?

Det råder väl ingen tvekan om att industrisamhället nu kan sägas tillhöra historien, i alla fall 
i den del av världen som lite flyktigt kallas väst. Samtiden är aldrig lika lätt att definiera utan 
är ofta utsatt för häftig debatt, likaså vad som krävs för att komma vidare. Det här gäller  
inte minst planeringsdiskursen. Vilket perspektiv man väljer hänger ofta ihop med egna 
utgångspunkter,  värderingar  och  erfarenheter.  Övergången  från  industrisamhället  är 
kopplade till en rad händelser som kan sägas förklara hur olika planeringsideologier växt 
fram.  Lars Orrskog (2005:31-34)  nämner  exempelvis  oljekrisen på 70-talet,  en minskad 
tilltro till politiker som kulminerade under almstriden och en ökad rörlighet av kapital som 
viktiga faktorer i denna övergång. Vilken händelse som man väljer att betona och lyfta fram 
bidrar till att skapa bilden av staden och hur den bör utvecklas. Diskurserna formas sen 
genom vilka konstellationer av grupper som väljer att ta frågorna till sig och utifrån sitt eget  
perspektiv skapa debatt. Den kunskap som finns inom stadsplanering kan förstås genom 
att se konkurrensen mellan olika sådana diskurser som avgörande för hur den framtida 
utvecklingen bör se ut. Detta beskrivs av Orrskog som socialt konstruerad kunskap då han 
menar  att  “sanningar”  skapas  genom  att  olika  grupper  konkurrerar  om  makten  över 
diskursen. Flera olika sanningar kan alltså existera parallellt utifrån vilket perspektiv man 
väljer att utgå ifrån.

En av de mest påtagliga förändringarna som påverkat diskursen är globaliseringen. Det 
talas om en nya form av ekonomi som baseras på service, teknologi och innovation som 
successivt tagit industrins roll i samhället. De nya verksamheterna anses i hög grad vara 
beroende av varandra vilket även i stor utsträckning har påverkat stadens funktion. I den 
nya  ekonomin  finns  även  en  ökad  rörlighet  hos  människor  som  gjort  dem  mindre 
platsbundna vilket bidragit till städers behov av att kunna attrahera rätt slags arbetskraft 
genom kulturella  evenemang,  ett  livligt  stadsliv  och utbildningsmöjligheter.  Målet  är  att 
skapa en mental bild av staden och kunna profilera sig som evenemangsstad, kulturstad 
eller universitetsstad. Den här marknadsföringen är även den en viktig del för att lyckas i  
den globala ekonomin (Olsson 2000:7-9, Cars & Hedström 2006:158-160). 
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Moa Tunström (2005:64-68) är en av flera som visat sig mycket kritisk till utvecklingen. 
Hon menar att städer allt mer blir varumärken som ska marknadsföras och att det därför  
ofta glöms bort för vem man planerar. Risken blir att staden får en framsida och en baksida 
där framsidan är det som visas upp utåt för att dra till sig turister och stötta handeln medan 
baksidan förbises. En baksidan där de utsatta bor och som är i mest behov av resurser  
exkluderas från stadens finare delar. Hon drar även paralleller till hur staden var uppdelad 
kring förra sekelskiftet där staden och stadslivet var en scen medan man försökte gömma 
undan trängseln, klassegregationen och industriutsläppen. Det är denna tvådelade stad som 
Tunström menar är på väg tillbaka.

2.2.2 Planering för ekonomisk tillväxt 

Efter att ha presenterat en bred bild av hur globaliseringen och den nya ekonomin har 
kommit att påverka planeringen följer nu en mer ingående beskrivning av tre teorier som 
har fått stort genomslag vid framtagandet av urbana tillväxtstrategier. 

Entreprenörstaden

I  artikeln  ”Managerialism  to  Entrepreneurialism:  The  Transformation  in  Urban 
Governance  in  Late  Capitalism”  beskriver  Harvey  (1989:3,7)  relationen  mellan 
stadsutveckling och ekonomisk utveckling. Den ekonomiska sidan menar Harvey har haft 
en stor inverkan på hur städer har kommit att utvecklas. Förändrade förutsättningar inom 
kommunikationer och pengaflöden har gjort företag mindre platsbundna och har därför 
större möjlighet att välja en lokalisering med de bästa förhållandena vad gäller arbetskraft 
och attraktivitet. För att kunna erbjuda en sådan lokalisering anpassar sig många städer till  
den  nya  konkurrensen  som  råder  på  världsmarknaden  och  de  använder  sig  av  olika 
strategier  som syftar  till  att  skapa ekonomisk  tillväxt.  Harvey kallar  detta  fenomen för  
entrepreneurial city och förklarar att städer i allt större utsträckning arbetar med att skapa  
attraktiva miljöer för att locka till sig investerare och kapital. Denna typ av utveckling ger 
förändrade förhållanden mellan den offentliga  sektorn och privata investerare  där  olika 
typer av partnerskap har uppstått. Den lokala offentliga administrationen har ofta fått ta de 
största  riskerna  för  att  privata  aktörer  ska  vilja  investera  i  urbana  projekt.  Den  här 
utvecklingen formas av ett kapitalistiskt synsätt som bygger på pågående process där staden 
hela tiden måste omformas och förnyas för att inte stagnera. 

I  artikeln  “Rethinking  Local  Politics:  Towards  a  Cultural  Political  Economy  of 
Entrepreneurial  Cities”  beskriver  Dannestam  (2008:356-357)  entrepreneurial  city  ur  ett 
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svenskt  perspektiv.  Författaren  menar  att  Sverige  länge  associerats  med  en  stark 
välfärdspolitik som kan ses som en kontrast mot entrepreneurial city. På grund av detta har  
det  inte  i  någon  större  utsträckning  förekommit  forskning  inom  området  i  Sverige. 
Forskningen  som  behandlar  entrepreneurial  city  fokuserar  mestadels  på  Brittiska  och 
Nordamerikanska  städer,  även  om  det  finns  exempel  från  Asien  och  Sydeuropa. 
Dannestam menar att det i Skandinavien inte visats något vidare intresse för denna typen 
av studier utan fokus har snarare legat på att utvärdera nationella välfärdsprogram. Som det  
ser ut idag finns det en diskurs angående om Sverige har frångått välfärdspolitiken för mer  
fokus  på  en  utveckling  mot  ekonomisk  tillväxt.  Även  om det  saknas  djupare  empirisk 
forskning angående entreprenuial city i en Svensk kontext menar Dannerstam (2008:363) 
att det finns studier som påvisar en riktning mot planering för ekonomisk utveckling och 
tillväxt på en kommunal nivå.

Jessop och Sum (2000:2289) har tagit fram kriterier som kan användas för att avgöra om en 
stad är  en entrepreneurial  city  vilka  de  beskriver  i  artikeln “An Entrepreneurial  city  in 
action: Hong Kong’s Emerging Strategies in and for (Inter)Urban Competition”. De anser 
att följande tre kriterier måste uppfyllas: 1) Staden har antagit strategier för att upprätthålla  
eller förstärka sin konkurrenskraft gentemot andra städer. 2) Strategierna är väl utvecklade  
och förankrade och följs efter största möjliga mån i sann företagsanda. 3) Städerna skapar 
en bild av sig själva som en entrepreneurial city och förmedlar denna bilden aktivt. Jessop 
och Sum (2000:2290) menar att det har blivit allt viktigare för städer att konkurrera på ett 
icke-ekonomiskt  plan som på sikt  kan leda till  ekonomisk tillväxt.  De icke-ekonomiska 
strategierna  handlar  många  gånger  om  stadsutveckling.  De  belyser  fem  olika 
tillvägagångssätt om hur det kan analyseras och kopplas till entrepreneurial city. De lyder 
som följer:  1)  Införandet  av  nya  typer  av  urbana miljöer  för  produktion,  konsumtion,  
boende eller arbete. Det kan till exempel handla om hållbara stadsdelar eller multikulturella  
städer. 2) Framhäva lokala fördelar för främjandet av tillverkning eller urbana aktiviteter till 
exempel att skapa kluster av en viss typ av företag. 3) Öppna upp en ny marknad genom att 
satsa på urban omvandling som kan öka konsumtionen från invånare, pendlare och turister 
till  exempel  kulturkvarter,  stadsfester  eller  nöjesområden.  4)  Ändra  stadens  mix  av 
arbetskraft genom att locka till sig nya grupper av människor, skapa en kulturell blandning.  
5) Omdefiniera sammanhanget som staden existerar i genom att skapa gränsöverskridande 
samarbeten och förstärka globala relationer.
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Platsmarknadsföring

Ett  annan teori  som visat  sig  intressant  i  debatten  om den ökade  globaliseringen  och 
konkurrensen  är  platsmarknadsföring.  Även  den  handlar  om  en  utveckling  där  städer 
bedömer det nödvändigt att skapa sig ett varumärke utåt för att vara konkurrenskraftiga. I  
boken “Världens bästa plats” definieras begreppet platsmarknadsföring av Josefina Syssner 
(2012:11) som ”ett långsiktigt, strategiskt arbete som syftar till att förändra, förbättra eller  
förstärka  bilden  av  en  plats”.  Hon  understryker  också  det  handlar  om  att  medvetet  
synliggöra vissa utvalda apsekter av platsen och beskriver därför platsmarknadsföring som 
ett fenomen där makt och inflytande är av stor vikt att diskutera. 

Platsmarknadsföring kan ses utifrån många olika aspekter. Syssner (2012:12-14) beskriver 
olika  uppfattningar  och  har  identifierat  två  olika  utgångspunkter  inom  ämnet.  En  del 
forskare har antagit ett marknadsföringsteoretiskt perspektiv där de ser marknadsföring av 
en plats som något som är oundvikligt och nödvändigt för att en stad ska överleva i den  
globala konkurrensen. Inom detta perspektiv behandlas frågor kring hur man kan arbeta 
för att få större genomslag i varumärkesstrategier. Andra forskare närmar sig fenomenet 
genom att se det som en form av politisk styrning. De har en annan uppfattning och här 
berörs och diskuteras istället marknadsföring av platser utifrån ett demokratiperspektiv där 
teorier om plats, makt, politik och identitet står i centrum. 

Syssner's (2012:56-57) bok syftar till att diskutera de utmaningar som kan kopplas samman 
med platsmarknadsföring. Hon beskriver vilka problem som kan uppstå i samband med 
företeelsen  och  menar  att  marknadsföring  av  en  plats  kan  ses  som  en  form  av 
maktutövning.  Det  finns  olika  föreställningar  om vad  som ses  som positivt  och  vilka 
styrkor som finns i en stad samt vad som pekas ut som problem. Detta leder till att stadens 
olika delar blir mer eller mindre önskvärda. De som skapar dessa bilder och visioner är med 
och vägleder hur utvecklingsarbetet i en stad ska framskrida. Detta betyder att en del av 
staden  kan  gå  förlorad  genom  att  utesluta  identiteter,  intressen  och  vissa  historiska 
berättelser. Syssner (2012:75-76) riktar stark kritik mot att marknadsföring av kommuner 
kan  kopplas  samman med en viss  syn på  vad som är attraktiva  miljöer  och att  denna  
marknadsföring fungerar som ett sätt att ge platser fördelar. De som ska påverkas av denna 
bild  som  målas  upp  är  inte  enbart  investerare  och  nya  invånare  utan  även  platsens 
befolkning och beslutsfattare. Detta betyder att det inte bara handlar om att göra reklam 
utåt utan att marknadsföringen även skapar identitet åt befolkningen samt fungerar som 
vägledning  i  beslutsfattandet.  Eftersom  många  platser  inte  ryms  inom  den  visionära 
framtidsbilden av staden då de inte bedöms som någonting som efterfrågas hamnar dessa 
platser utanför stadens varumärke. De platser som är osynliga i ord och bild ses inte som 
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en resurs i staden vilket väcker frågor som handlar om makt, vem som har rätten till staden  
och vad som prioriteras.

Kreativa klassen

Den kreativa staden är ett begrepp kopplat till Richards Floridas (2003:2,8) idéer om den 
kreativa klassen som drivkraften bakom ekonomisk tillväxt. Hans undersökningar grundar 
sig i varför vissa regioner och städer lyckas bättre med att locka till sig nya företag. Istället  
för  en  traditionell  bild  av  att  företag  lokaliserar  sig  nära  varandra  för  att  det  gynnar 
affärerna eller för att det finns starka band mellan företagen menar Florida att det största 
anledning är  utbudet  av  kreativt  kapital.  Företagen väljer  att  etablera  sig  där  den mest  
önskvärda arbetskraften finns och inte tvärtom. Resultatet av undersökningen blir alltså att  
för att få en ökad tillväxt bör kommuner satsa på att öka antalet invånare som tillhör den 
kreativa  klassen.  Ponzini  och  Rossi  (2010:1041)  menar  att  en  av  anledningarna  till  att  
strategierna blivit så populära är att de främst består av riktlinjer som kan anpassas till de 
flesta typer av samhällen.

Florida  delar  in  olika  kreativa  yrken  i  tre  kategorier  som  beskrivs  i  Stefan  Krätke's  
(2010:837) artikel “Creative Cities and the Rise of  the Dealer Class: A Critique of  Richard 
Florida’s Approach to Urban Theory”. En grupp som tillhör de mycket kreativa benämns 
“superkreativa  kärnan”  och  består  av  exempelvis  ingenjörer,  vetenskapsmän,  läkare, 
ekonomi-  och,  samhällsforskare,  arkitekter,  universitetslärare  och  andra  yrken  som kan 
kopplas till skapandet av innovationer. Dessa anses därför vara tekniska och ekonomiska 
drivkrafter i samhället. Den andra gruppen kallas för “bohemer” och kan kopplas till den 
kulturella ekonomins sektor, inom denna kategorin placeras konstnärer, författare, musiker, 
designers,  fotografer  samt  yrken  inom  media,  underhållning  och  sport.  Den  tredje 
kategorin går under namnet “kreativa yrkesmänniskor” vilket är en bred grupp av olika 
sorters yrken som ska stödja den ekonomiska utvecklingen. Exempel på yrken inom denna 
grupp är mäklare, konsulter, tekniker, experter av olika slag, de som arbetar inom offentlig 
förvaltning  eller  är  yrkesverksamma  inom  finans  eller  fastighetsbranschen.  De  tre 
kategorierna anses vara de ledande yrkesgrupperna med den första kategorin “superkreativa 
kärnan” som den mest väsentliga gruppen, själva drivkraften.

Vad städer ska göra för att locka till sig den kreativa klassen är inte helt lätt att peka på.  
Richard  Florida  (2003:10)  har  själv  utgått  från  konceptet  med  tre  T:n  som  innebär, 
teknologi,  talang  och  tolerans.  Teknologin  syftar  på  att  det  måste  finnas  en  bas  av 
högteknologisk verksamhet eller liknande kunskapsbaserad. Talang är människor som har 
minst  tre  år  av  högskolestudier  och  tolerans  handlar  om  öppenhet,  mångfald  och  ett 
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samhälle som är välkomnande. Alla tre faktorerna behövs för att en stad eller region ska 
kunna  klassas  som  kreativ.  Peck  (2005:745,753)  beskriver  konkreta  exempel  på 
stadsomvandling i kreativitetens tecken. Detta innebär till exempel bevarandet av historiska 
miljöer, vindsvåningar, gågator, caféer, platser för gatukonst och musik, funktionsblandade 
och gentrifierade innerstäder. Det finns även flera så kallade mjuka strategier att tillgå som 
att marknadsföra staden bättre och på ett mer ungdomligt sätt, rådfråga unga människor 
om  deras  idéer  och  tankar  och  ordna  med  träffar  mellan  olika  etniska  och  kulturella 
grupper.

Krätke (2010:836) påpekar dock att det  finns oönskade konsekvenser vid denna typ av 
stadsutveckling. För att skapa den  kreativa staden  och locka till  sig den kreativa klassen 
läggs fokus på attraktivitet i städer. Begrepp som används flitigt i samband med detta är 
exempelvis  mångkulturalitet,  tolerans  och  öppenhet,  begreppen  fungerar  ofta  som 
byggstenar  i  att  skapa  attraktiva  städer  men  i  denna  strävan  kan  även  Floridas  teori  
användas för att rättfärdiga stadsomvandling som endast är förmånliga för en viss grupp 
människor.  Dessa  stadsförnyelseprojekt  kallas  gentrifiering  och är  en  process  som ofta 
beskrivs i kritiken mot Floridas teori. Enligt Krätke (2010:842) är gentrifieringsprocessen 
och en inre klasskamp central även inom den kreativa klassen. Det har sin utgångspunkt i 
att den bohemiska gruppen av den kreativa klassen utgör dragkraften som lockar till sig de 
övriga kategorierna. Bohemerna är ofta längre ner på inkomststegen än de övriga vilket har  
gjort att de traditionellt sökt sig till områden med en lägre socioekonomisk status som de 
senare får lämna till förmån för de med mer pengar som attraheras av den identitet som 
stadsdelen förmedlar. 
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT & METOD 

Nedan följer en sammanställning av de teoretiska begrepp som kommer att fungera som 
studiens  utgångspunkter.  Begreppen  är  hämtade  från  forskningsöversikten  och  deras 
användbarhet som teori i studien kommer här att diskuteras och förtydligas. I kapitlet följer  
sedan en presentation av den metod som valts. Kapitlet innehåller också en beskrivning av 
hur materialinsamling och urval av översiktsplaner har gått till. 

3.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT

Uppsatsen  syftar  till  att  undersöka  hur  översiktlig  planering  i  svenska  kommuner  har 
påverkats av urbana tillväxtstrategier. Vidare är syftet att identifiera hur dessa strategier har 
förändrats  över  tid.  Vid  undersökning  av  detta  krävs  en  förklaring  av  hur  begreppet 
tillväxtstrategi tillämpas i den fortsatta studien. Ordet har varierande innebörder inom flera 
olika sammanhang men som nämns i inledningen har begreppet avgränsats till tre utvalda 
teorier  för  tillväxt  inom  planering:  entreprenörsstaden,  platsmarknadsföring  och  den 
kreativa klassen. Dessa teorier är intressanta eftersom de är en del av den tillväxtplanering 
som  hänger  samman  med  den  globala  konkurrensen  mellan  städer,  regioner  och 
kommuner. I de här teorierna finns flera strategier om hur tillväxt uppnås genom bland 
annat turism, stadsomvandling eller  kultursatsningar.  Många av strategierna är  även tätt 
sammanflätade och förstärker varandra. 

Varför  har  teorier  om  diverse  tillväxtstrategier  blivit  så  framgångsrika?  Som 
forskningsöversikten visar så finns det ett väldigt brett område med strategier att utgå ifrån.  
I vissa fall är strategierna väldigt vaga vilket gör att de kan appliceras nästan var som helst  
(Ponzini  &  Rossi,  2010:1041).  Det  här  blir  även  ett  problem när  det  kommer  till  att 
analysera, vad som är en tillväxtstrategi eller inte. Var går gränsen mellan att vilja satsa på 
kulturen för att bidra till att höja livskvalitén hos kommunens invånare eller för att locka till  
sig högutbildad arbetskraft? Ett tillvägagångssätt kan vara att leta efter samband mellan de 
olika strategierna. Kultur som ekonomisk drivkraft kan sägas finnas på flera plan. Det är  
givetvis en del av en växande kulturkonsumtion men en ökad satsning på kultur kräver att  
det finns fler som har råd att konsumera. För att öka antalet konsumenter kan kommunen 
exempelvis  välja  att  lyfta  fram detta  i  deras  marknadsföring  för  att  locka  turister  eller  
utveckla boendemiljöer som anses attrahera en köpstark medelklass. Detta är ett exempel 
som visar på sambanden i strategierna och hur de kan användas i en analys. 
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3.1.1 Analytisk ram

Som sagt finns det flera likheter mellan teorierna och vissa återkommande strategier för 
tillväxt har därför identifierats. Genom att fokusera på dessa likheter kan en samlad bild av 
vilka strategier som verkar ha mest betydelse och genomslagskraft urskiljas. 

I och med att det blivit allt viktigare hur kommuner och städer framställs har det också 
kommit att prägla regional och kommunal planering. Det hela hänger samman med den 
global  konkurrens  som  bland  annat  berör  besöksnäring  och  företagslokalisering  där 
kommuner med bättre anseende förväntas klara sig bättre (Syssner 2012:21). I och med 
detta har identitet blivit en allt viktigare del i marknadsföringen av städer. Detta kan ske  
genom att kommuner lyfter fram olika delar i staden och i den fysiska miljön som anses 
bidra till stadens karaktär och identitet. Inom fysisk planering kan även identitetsskapande 
handla  om  ett  försök  att  generera  en  gemenskap  mellan  människor  i  staden.  Denna 
gemenskap förväntas skapas genom stolthet och tillhörighet till exempelvis en stadsdel eller 
kommunen  som  helhet.  Ordet  identitet  betyder  inom  kultur-  och  socialantropologin: 
personers  eller  gruppers  egen  identifikation  som tillhörande  en  bestämd  kultur,  etnisk 
grupp eller  nation (Nationalencyklopedien  2014a).  Utifrån  denna definitionen kan man 
förstå det som att varje människa kan ha många olika identiteter. Syssner (2012:83-84) och 
många andra forskare har fört fram kritik mot den här sortens identitetspolitik och menar  
att det finns stora problem i att stärka en viss typ av identitet. I en strävan efter att förstärka  
en lokal eller regional identitet finns risken att övriga grupptillhörigheter och identiteter ses 
som mindre betydelsefulla.

Ett  annat  centralt  begrepp  inom  flera  strategier  och  något  av  ett  modeord  inom 
företagande  är  entreprenör.  Begreppet  betyder  i  stort  sett  en  eller  flera  personer  som 
antingen  startar  ett  nytt  företag  eller  utvecklar  nya  produkter  (Nationalencyklopedien 
2014b). Den här definitionen ger entreprenörskap en stark koppling till den kreativa klassen 
som drivkraften bakom den nya ekonomin. För att attrahera den här typen av människor 
eller för den delen fostra och behålla dem måste det finnas ett samband mellan rätt typ av 
arbetsplatser och livsmiljöer (Syssner 2012:55). Begreppet har även ur teoretisk synpunkt 
blivit starkt förknippat med stadsförnyelse och gentrifiering. 

Vidare kan även begreppet evenemang kopplas samman med strategier för tillväxt. Detta 
kan  exempelvis  vara  en  prioritering  och  utveckling  av  kulturkvarter,  stadsfester  eller 
nöjesområden i staden. Olika tillställningar förväntas öppna upp för en ny marknad genom 
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satsning på urban omvandling som kan öka konsumtionen från invånare,  pendlare och 
turister (Jessop & Sum 2000:2290). I den nya ekonomin anses stimulerande stadsmiljöer 
och ett attraktivt stadsliv vara bidragande faktorer för tillväxt. Olsson (2000:8) beskriver 
vikten av möten mellan människor och olika upplevelser som ska finnas att tillgå i en stad  
där till exempel caféer och restauranger har blivit ett viktigt inslag i det publika livet. Kultur  
är  ett  återkommande  inslag  i  teorierna  och får  också  dubbla  betydelser.  I  studien  kan 
begreppet kultur ses som en del i en av Florida's (2003:10) tre T:n, nämligen Tolerans, som 
står för öppenhet och mångfald och på så vis återspeglar en viss härkomst eller livsstil.  
Detta kan exempelvis handla om en strävan att erbjuda en bred arbetsmarknad genom att 
locka till sig en kulturell mångfald av människor (Jessop & Sum, 2000:2290). Kultur kan 
även kopplas till den kulturdrivna ekonomin som då innebär en konsumtion av kultur eller 
en satsning på människor med kreativa yrken (Florida, 2003:2).

3.2 METOD

Uppdelningen i vad som benämns kvantitativa och kvalitativa metoder är ingen självklarhet  
även  om  de  i  teorin  ibland  benämns  som  motsatsförhållanden.  Inom  den  praktiska 
forskningen är de två begreppen ofta svåra att hålla isär även om utgångspunkten kan ha 
varit  att  bedriva  enbart  kvantitativ  eller  kvalitativ  forskning.  Vad  som  anger  vilken 
metodmodell  som  ska  användas  är  i  regel  syftet  och  problemformuleringen.  Den 
kvantitativa inriktningen passar bra när forskningsproblemet söker kunskap som kan mätas 
medan en den kvalitativa används till att förstå och tolka fenomen. Lite enkelt kan de två 
kategorierna  beskrivas  utifrån  de  symboler  som används  för  att  beskriva  verkligheten, 
siffror  eller  ord.  Om  kvalitativ  analys  används,  som  exempelvis  textanalys,  krävs  att  
forskaren valt ord som symbolform. Det går emellertid bra att byta symbol om det gäller  
att kvantifiera kvalitativa data, alltså gå från ord till  siffror. Ett liknande förhållningssätt 
existerar inte från siffror till ord (Patel & Tevelius, 1987:43-44). Utifrån de kriterier som 
nämns  ovan  kommer  den  huvudsakliga  undersökningen  att  ske  utifrån  ett  kvalitativt 
förhållningssätt.  

3.2.1 Val av metod 

Kvalitativa analyser kan genomföras på många olika sätt och i detta fallet har textanalys 
valts ut som metod då denna passar bra när studien syftar till att analysera översiktsplaner.  
Kvalitativ textanalys handlar om att välja ut texter och därefter inhämta kunskap om textens 
innebörd  utifrån  ett  avgränsat  problem.  Denna  metod  kommer  från  en  historisk 
tolkningstradition som kallas hermeneutik vilket betyder skapa mening ur texter. Detta kan 
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göras  på  många  olika  sätt  och  inom  den  kvalitativa  textanalysen  finns  tre  analytiska 
dimensioner som alla utgår ifrån olika angreppssätt. Den första dimensionen handlar om 
att undersöka författaren och på så vis försöka förstå den mening upphovsmannen har 
tillskrivit en text. Här används texterna för att se vad som går att utläsa av det som uttrycks  
av författaren, det vill säga vilka föreställningar och intentioner den som skrivit texten har. I  
dimension nummer  två  läggs  fokus  på  själva  texten  och dess  formspråk,  nämligen det 
språkliga och litterära innebörden. Inom denna dimension handlar det om det begreppsliga 
uttrycket som används i texten, detta kan innebära att analysen utgår ifrån förekomsten av 
ett visst ord i olika texter. Den sista och tredje dimensionen inriktas mot textens innebörd i 
relation till någonting utanför själva texten. En sådan analys handlar om att ge förståelse för  
en del av samhället, exempelvis olika värderingar och samhällsnormer (Widén 2009:138-
139). 

Då  uppsatsen  syftar  till  att  få  förståelse  för  den  svenska  planeringens  påverkan  av 
tillväxtstrategier är den tredje dimensionen av textanalys ett bra tillvägagångssätt. Frågor 
som denna metod svarar mot är: vad beskriver den svenska planeringen för typ av samhälle, 
vilka värderingar finns i texten och hur kan detta tolkas utifrån ett analytiskt perspektiv? 
Den kvalitativa analysen som valts ger också rätt till att tolka den bakomliggande meningen 
med texten i relation till en större kontext. För att göra det är det viktigt att fånga upp 
budskapet som framförs i texten snarare än ordvalet (Widén 2009:140). Fördelar med att 
analysera  dokument  är  att  det  är  ett  enkelt  sätt  att  samla  in  information  då  datan  är 
lättillgänglig  samt  att  det  är  enkelt  för  andra  att  sedan  ha  möjlighet  att  kontrollera 
uppgifterna. Vid utförande av en denna metod är det av stor vikt att tänka på att granska 
källans trovärdighet och förvissa sig om att det texter som används är aktuella (Denscombe 
2009:316).

3.2.2 Genomförande av textanalysen 

Som beskrivits innan är kvantitativ och kvalitativ forskning svåra att helt och hållet skilja åt.  
I de flesta fall så ingår både kvalitativa och kvantitativa inslag vilket även är fallet i denna 
studie. Textanalysen är indelad i en kvantitativ och en kvalitativ del med betoning på den 
sistnämnda.  Anledningen  till  detta  är  att  den  kvantitativa  undersökningen ska  ligga  till  
grund för och underlätta den kvalitativa textanalysen. Eftersom det empiriska materialet 
består utav totalt tio översiktsplaner är det svårt att genom ren läsning skapa sig en bild av  
vad  som  är  viktigt  att  ta  med  i  analysen.  Därför  har  det  genomförts  en  sökning  i  
dokumenten efter  nyckelord.  Nyckelorden  har  i  förstadiet  förändrats  under  processens 
gång eftersom de bygger på att ha en balans mellan en bred träffbild samtidigt som att det  
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är viktigt att avgränsa undersökningen. Om ett ord inte finns med i en enda plan hade det 
varit svårt att säga något om dess värde för undersökningen. Däremot har ord som bara 
använts någon enstaka gång varit intressanta då de kan visa på viktiga skillnader i planerna 
längre fram i analysen. Detta betyder att vissa ord har uteslutits och ibland ersättas av ett  
annat ord som passade undersökningen bättre. Det har även förekommit att synonymer 
eller ord som liknar varandra har lagts till för att fånga upp begrepp i både de äldre och nya 
planerna eftersom språkbruket varierar. Den kvantitativa undersökningen möjliggör även 
för en upprepning av studien då nyckelorden kan användas för att söka i andra dokument. 
De nyckelord som valts ut är: entreprenör, näringsliv, företagande, region, skola, utbildning, 
varumärke, profil, marknadsföring, evenemang, nöje, stadsliv, kultur, identitet och boende. I 
den  kvantitativa  delen  undersöks  enbart  frekvensen  av  orden  i  dokumenten  oavsett 
sammanhang. Sökningen av nyckelord har genomförts på datoriserad väg vilket har bidragit 
till att några av de äldre översiktsplanerna som inte var kompatibla med sökprogrammet 
har fått genomgå en OCR-process. OCR står för Optical character recognition och innebär 
att scannade dokument görs om så att sökprogrammet kan läsa dem. I den här processen 
finns  det  en  risk  för  felläsning,  speciellt  om dokumentet  inte  håller  en  tillräckligt  god 
kvalitet vad gäller läsbarhet och tryck. Trots det, är detta det tillvägagångssätt som valts då 
det är tidseffektivt i jämförelse med att söka i dokumenten manuellt.

Då uppsatsen utarbetats av två textförfattare har den kvalitativa textanalysen delats upp för 
att möjliggöra en bedömning av individuell prestation. Detta har möjliggjorts genom att 
nyckelorden har delats upp mellan textförfattarna så att varje författare fått egna ord att  
analysera materialet utifrån. Textanalysen är också indelad i två separata avsnitt som innebär 
att den insamlande datan först beskrivs för att sedan tolkas utifrån teorin. I redovisningen 
av den kvalitativa textanalysen kommer olika aspekter av de undersökta orden att delges i  
sitt sammanhang med en kort kommentar om var i dokumenten de återfinns och om det 
finns skillnader mellan hur kommunerna använder sig av orden. Alla ord som framkommit 
i den kvantitativa delen kommer inte att redovisas. Vissa väljs bort då det rör sig om ord 
med helt annan betydelse än den som efterfrågas eller att kontexten ger ordet fel innerbörd  
i  förhållande  till  undersökningen.  Exempel  kan  vara  kultur  som  i  texten  kan  stå  för 
kulturvård,  någonting  som faller  utanför ramen för undersökningen.  Lika  så  kan ordet 
region i relation till transport och kommunikation uteslutas då det inte är relevant för att 
belysa problemformulering och syfte. I den sammanfattande analysdelen kommer utvalda 
delar  att tolkas utifrån teorin. Detta kommer att mynna ut i  en gemensam slutsats och 
diskussion där textanalys del 1 och 2 sammanförs.
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3.2.3 Urval av empiriskt material 

För  att  kunna  undersöka  och  analysera  hur  urbana  tillväxtstrategier  påverkat  svensk 
planering från tidigt 90-tal fram till idag används översiktsplaner som empiriskt material. 
Översiktsplanen har valts ut eftersom det är ett strategiskt dokument som representerar 
kommunernas visioner och mål för framtiden. Dessa dokument förväntas därför ge en 
generell bild av hur användandet av tillväxtstrategier har förändrats.

Uppsatsen avgränsas till att studera fem svenska kommuners översiktsplaner från tidigt 90-
tal  samt  planer  antagna omkring  2010.  I  och med 1987-års  plan  och bygglag  infördes 
översiktsplanen som ett obligatoriskt dokument i alla Sveriges kommuner. Detta resulterade 
i att de första översiktsplanerna antogs runt decennieskiftet 1990. Urvalet har skett genom 
att välja ut kommuner med både en aktuell översiktsplan antagen omkring 2010 och med 
en tillgänglig äldre översiktsplan från början av 1990-talet eller tidigare. Detta urval syftar 
till  att  kunna jämföra hur  de olika  tidsperioderna skiljer  sig  vad gäller  tillväxtstrategier.  
Tillgängligheten har i stort styrt urvalet även om det har gjorts ansträngningar till att finna 
variation i kommunens storlek och geografiska läge. Urvalet har vissa likheter med det som 
Denscombe  (2009:39)  benämner  “bekvämlighetsurval”.  Att  välja  ett  alternativ  som  är 
likvärdigt med andra och samtidigt sparar tid och resurser är en befogad urvalsprocess som 
kan sägas förekomma i de flesta fall  av forskning.  Bekvämlighet är inget som har styrt 
urvalet utan de val som har gjorts lämpar sig väl för undersökningen. Anledning till att  
beskriva den här formen av urval är de många baksidor som är förenade med processen. 
Att välja studieobjekt enbart på grund av att det är det enklaste alternativet är inget som 
rimmar väl med god forskning. 

Utvalda översiktsplaner, kommun/år: Gävle 1990/2009, Kristianstad 1990/2013, Ljusdal 
1988/2010, Skellefteå 1991/2011, Värmdö 1992/2012. 

3.2.4 Metoddiskussion 

Den kvalitativa analysen beskrivs av  Denscombe (2009:367-368)  som beroende av  fyra 
principer för att  uppnå ett  bra forskningsresultat.  Den första principen innebär att  alla  
resonemang och slutsatser som forskningen ger upphov till måste vara fast grundade i det 
empiriska materialet. Den andra principen behandlar tolkning av data. All kvalitativ data ska  
förklaras och härledas enligt samma princip som ovan, textens mening ska komma ur en 
noggrann läsning av data. Den tredje principen tar upp de fördomar och den förkunskap 
som forskaren redan besitter i ämnet. En god analys ska i största mån hållas åtskild från 
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forskarens egna värderingar och erfarenheter eftersom detta har stor chans att förvränga 
analysen. Att ha ett helt objektivt förhållningssätt anses dock inte vara möjligt. Forskaren 
kommer alltid att tolka data utifrån sin egen bakgrund. Denscombe (2009:383-384) menar 
att det finns två olika sätt att förhålla sig till forskarens egen uppfattning om det undersökta  
fenomenet. Det första alternativet innebär att forskaren anser sig ha kontroll över sina egna 
värderingar  på  ett  sådant  sätt  att  en  analys  kan  genomföras  utan  att  den  påverkas  av 
forskarens  förkunskaper.  Den  andra  innebär  att  forskaren  redogör  för  sin  personliga 
bakgrund och tidigare erfarenheter och accepterar att forskningen tar sin utgångspunkt i 
denna föreställning.

Som med all forskning är det av stor vikt vid kvalitativa analyser att komma ihåg att ens 
egna teori kanske inte stämmer. Denscombe (2009:386) menar att de argument som pekar i 
motsatt  riktning  mot  det  förväntade  resultatet  inte  får  ignoreras.  Dessa  argument  bör 
istället försöka förklaras i analysen. I en uttömmande analys bör även alternativa teorier 
vägas in för att se om de kan förklara forskningsproblemet eftersom det annars finns risk 
för att forskaren anklagas för att ha bestämt sig för att använda en förklaring som enklast  
passar in på problemet.

Generaliserbarhet innebär hur stor sannolikheten är att de fall  man undersökt kan vara 
representativt  och återfinnas  på  andra  håll.  Generaliserbarheten  blir  alltså  en  utav  den 
kvalitativa forskningens fallgropar då det oftast är ett mindre antal fall som undersöks vilket 
kan göra att det förstnämnda blir svårt att svara på. Enligt Denscombe (2009:382-383) så  
använder sig flera forskare istället utav det som kallas för “överförbarhet”. Här blir det upp 
till läsaren att avgöra i vilken mån fynden skulle kunna överföras till ett annat fall. För att  
göra detta måste forskaren ge noggrann information om de studerade fallen. Inom denna 
undersökningen  kommer  ålder  på  de  undersökta  planerna,  kommunernas  storlek  och 
geografiska  och  demografiska  sammansättning  vara  avgörande  faktorer  för  om  en 
överförelse är möjlig.  I  detta  fall  så  hänvisas läsare till  referenslistan där kommunernas 
översiktsplaner finns listade. Översiktsplanerna innehåller mycket av den information som 
krävs för att se om en överförelse är möjlig varpå ytterligare information i texten anses  
överflödig.

De inledande punkterna i detta avsnitt har en generell betydelse för all kvalitativ forskning. 
I denna uppsats har även en mer specifik metod valts, nämligen textanalys. Textanalysen 
har  använts för  att  kunna först  kvantifiera innehållet i  dokumenten som i  detta  fall  är 
översiktsplaner, för att sedan gå vidare i en djupare analys. När dokument används som 
källa finns det flera saker att tänka på utifrån vilken typ av dokument det är som undersöks.  
Översiktsplaner är  i  detta  fallet  inte helt  lätt  att  placera in i  en kategori  men har vissa 
likheter  med det  som Denscombe (2009:295-317)  beskriver  som statspublikationer  och 
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officiell statistik. I bästa fall har dessa dokument egenskaper som utgör ett bra underlag 
som empiriskt material. De har utarbetats av sakkunniga som har stora resurser vilket ökar  
dokumentens trovärdighet. De anses opartiska eftersom de är framtagna av tjänstemän och 
de bygger i stor del på statistik som med lätthet kan analyseras. En översiktsplan kan sägas  
ha dessa egenskaper men där finns även många politiska inslag vilket gör att man kan 
fundera  över  hur  opartiska  de  egentligen  är.  I  fall  dokumenten  skulle  användas  som 
objektiva fakta skulle detta kunna orsaka problem men eftersom uppsatsens syfte är att  
undersöka strategier i översiktsplaner oberoende av vem som ligger bakom dem behöver 
inte bristen på objektivitet vara en nackdel.  En annan faktor som är viktig att nämna i  
sammanhanget är frågan om källors trovärdighet och autenticitet. Det här är extra viktigt 
om det gäller dokument tagna från internet eftersom de i vissa fall aldrig kontrolleras eller  
granskas  av  experter.  Forskaren  behöver  därför  säkerställa  sig  om  att  källorna  är 
uppdaterade och håller bra kvalitet samt att de inte är förfalskade eller ändrade på något  
sätt. Eftersom textanalysen inledningsvis bygger på en kvantifiering av ord kommer detta 
att påverka studien som helhet.  Även om kvantifieringen underlättar för upprepning av 
studien följer vissa svårigheter som hänger samman med att ord och meningar tas ur sin 
kontext. Därför kan en ren kvantitativ undersökning göra det svårt för forskaren att förstå 
underliggande meningar i texten eller hur texten hänger samman med de meningar och 
poänger som gjorts tidigare i dokumentet.

I fråga om forskningsetik så kräver metoden inga direkta moraliska överväganden eftersom 
ingen information kommer att hämtas in från människor som deltar  i  undersökningen. 
Inget av det insamlade materialet berörs heller utav lagskydd som förhindrar att det återges 
i texten (Denscombe, 2009:193-205).
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4. RESULTAT & ANALYS    

Resultatet  av  textanalysen  baseras  på  granskningen  av  kommuners  översiktsplaner.  I 
undersökningen har kommunernas övergripande visioner samt strategier som används för 
att skapa tillväxt studerats utifrån nyckelorden. De kommuner som granskats framkommer 
i tabellerna nedan samt i referenslistan under rubriken källmaterial. Kapitlet börjar med en 
sammanfattande tabell som ger en överblick av den kvantitativa genomsökningen utifrån 
nyckelorden. Vidare följer avsnittet redovisning av textanalysen där data beskrivs för att sedan 
tolkas i förhållande till teorin i den sammanfattande analysen. Textförfattarna genomför varsin 
redovisning och analys som delas upp i del 1 och del 2.

Eftersom att  analysens  textförfattare  studerar  fysisk  planering  och därför  innehar  vissa 
förkunskaper på området kan detta komma att påverka analysens utfall. Det är av stor vikt  
att  analysen  i  den  mån  det  går  utförs  med  ett  öppet  sinne  för  olika  resultat.  

4.1 REDOVISNING AV KVANTITATIV NYCKELORDSÖKNING

Här  presenteras  resultatet  av  den  kvantitativa  undersökningen  som  innebär  en 
genomsökning  av  översiktsplanerna  utifrån  utvalda  nyckelbegrepp.  Tabellerna  visar 
förekomsten av orden i dokumenten och syftar till att ge förståelse för den process som 
föregått den kvalitativa textanalysen.

4.1.1 Tabell, nya översiktsplaner antagna runt 2010

Sökord Gävle Kristianstad Ljusdal Skellefteå Värmdö

Entreprenör 3 1 7 6 5

Näringsliv 31 31 52 30 33

Företagande 3 4 5 7 8

Region 79 143 94 42 102

Utbildning 15 11 34 46 18

Skola 131 103 71 85 68

Varumärke 2 0 2 2 0

Profil 2 6 4 9 4

Marknadsför 10 5 2 5 0

Evenemang 29 5 1 6 1

Stadsliv 3 0 1 0 0
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Nöje 5 1 1 17 4

Kultur 342 201 272 145 179

Identitet 13 11 9 14 4

Boende 120 106 48 89 129

4.1.1 Tabell, gamla översiktsplaner antagna runt 1990

Sökord Gävle Kristianstad Ljusdal Skellefteå Värmdö

Entreprenör 0 0 0 0 0

Näringsliv 0 2 4 5 12

Företagande 0 0 0 0 0

Region 33 10 1 22 29

Utbildning 4 0 0 0 1

Skola 24 1 13 9 9

Varumärke 0 0 0 0 0

Profil 0 0 0 0 0

Marknadsför 0 0 0 0 0

Evenemang 0 0 0 0 0

Stadsliv 0 0 0 0 0

Nöje 1 0 0 0 0

Kultur 91 47 21 100 92

Identitet 0 0 0 0 0

Boende 19 3 15 8 10

4.2 REDOVISNING AV TEXTANALYS DEL 1 (Alexander Hansson-
Göl)

Redovisning  av  textanalys  del  1 avgränsas  till  att  behandla  nyckelorden;  Entreprenör, 
näringsliv,  företagande,  region,  utbildning,  skola,  varumärke,  profil och 
marknadsföring. Sammantaget  är  redovisningen  uppdelad  i  fyra  delar  där  ord  som 
förväntas ge likvärdiga resultat är grupperade. 

4.2.1 Entreprenör, Näringsliv & Företagande

Entreprenör återfinns i de fyra nya översiktsplanerna men nämns inte en enda gång i de 
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gamla. Däremot förekommer näringsliv och företag i de gamla översiktsplanerna vilket i 
rätt sammanhang kan ge en bild av vilka strategier som använts. I de nya översiktsplanerna 
förekommer entreprenör ofta i relation till både näringsliv och företagande även om det är i  
mer visionära sammanhang än konkreta förslag. Att det rör sig om ett begrepp som lämpar 
sig väl i kommunernas visioner kan man se i exempel från Gävle och Kristianstad. 

”I Gävle krävs en mer positiv attityd till utbildning, kompetens, entreprenörskap 
och företagsamhet” (Gävle 2009:26).

”Kreativitet, framåtanda och puls: vi bidrar till en rik fritid för alla invånare och 
stimulerande klimat för företagande, entreprenörer och nytänkande” (Kristianstad 
2013:16).

I Gävles översiktsplan nämns begreppet under kapitlet Gävle idag och i framtiden där strategier 
och visioner för utvecklingen i stort diskuteras. I Kristianstads fall  kommer citatet från 
strategiska dokument som utgjort en grund för de fortsatta arbetet med översiktsplanen 
och  presenteras  i  kapitlet  hållbar  samhällsutveckling.  Hur  man  skapar  förutsättningar  för 
entreprenörskap  framgår  oftast  inte.  I  Kristianstads  översiktsplan  kan  man  dock  se,  i 
samma kapitel som föregående, tendenser till en utveckling av konceptet där nyskapande 
och en välkomnande attityd eftersträvas.

”Vida horisonter: vi är stolta över öppenheten för nya idéer, människor och 
företeelser” (Kristianstad 2013:16).

En  liknande  bild  av  entreprenörskap  återfinns  i  Värmdös  översiktsplan  som beskriver 
vikten av jämställdhet mellan män och kvinnor i kapitlet vision Värmdö.

”Vi bygger ett samhälle utifrån barnens bästa och skapar förutsättningar för att 
både flickor, pojkar, kvinnor och män, ska kunna leva jämställt. Vi välkomnar nya 
medborgare från olika kulturer. Vi uppmuntrar kreatörer och entreprenörer som 
vill satsa på framtiden” (Värmdö, 2012:7-8).

I Ljusdals kommuns översiktsplan från 2010 har entreprenör fått en egen rubrik i kapitlet 
näringsliv. Här finns även en definition av entreprenören som beskrivs som en företagsam 
person,  en  nyskapare  (Ljusdal  2010:35).  Vidare  finns  en  beskrivning  om  vad 
entreprenörerna  bidrar  med  till  samhället  och  vikten  av  att  låta  dem  utveckla  sin 

30



Hansson-Göl, Alexander & Söderlund Jenny 2014-05-26

verksamhet.

”För en positiv utveckling av näringslivet är tillgång till entreprenörer det viktigaste,  
eftersom de har värdefulla erfarenheter, värdefull kompetens och tillgång till kapital. 
God tillväxt uppstår där det finns kreativa människor som samverkar i ett tillåtande 
klimat” (Ljusdal 2010:34-35).

En liknande beskrivning finns även i Skellefteås översiktsplan under kapitlet stadens innehåll  
(intressen), där entreprenörskap ses som en viktig del av den fortsatta utvecklingen. Särskilt  
intressant  är  det  att  locka  yngre  invånare  till  kommunen  för  att  möta  en  stigande 
ålderfördelning och företagens behov av arbetskraft. 

”Det krävs helt enkelt fler och särskilt fler yngre för att klara näringslivets behov av 
personal och för att klara välfärden. Samtidigt ska näringslivets behov av 
kompetens, yrkesskicklighet och entreprenörskap tillgodoses” (Skellefteå, del 1. 
2011:68).

Entreprenörskap ses också som en viktig faktor till  att utveckla industrin och styra om 
ekonomin mot fler högteknologiska företag. Detta är något som man i Skellefteå tycker 
håller på att hända, mycket tack vare den starka innovationskraft och det entreprenörskap 
som finns i kommunen (Skellefteå, del 2. 2011:69). 

Även om alla kommunerna nämner vikten av entreprenörerna så är Värmdö enda kommun 
som  har  valt  att  fokusera  på  en  enskild  bransch  och  inriktat  sig  på  miljövänliga 
verksamheter, detta beskrivs i vision Värmdö. 

”Det är något speciellt med Värmdö. I den sköna miljön med rik historia och 
skapande kultur andas ett nydanande, grönt entreprenörskap” (Värmdö, 2012:8).

Detta tema, miljömedvetenhet, har varit ett återkommande inslag i hur Värmdö väljer att  
marknadsföra sig. I Värmdö kommuns översiktsplan från 1992 finns tydliga referenser till  
dagens inriktning. Som sagts tidigare så nämns inget om entreprenörskap eller vikten av 
jämställdhet och tolerans men en förändring i hur man tänker kring olika typer av företag 
och verksamheter kan ändå utläsas i avsnittet framtiden.

”Arbetsmarknaden, som tidigare dominerats av porslinsfabriken, genomgår en 
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förändring mot småskalighet och inriktning mot miljövänlig industri. Kommunen 
arbetar för att bredda basen för näringslivet och ha en beredskap för strukturella 
förändringar genom detaljplanläggningar avsedda för arbetsplatsområden” 
(Värmdö, 1992:6).

4.2.2 Region

Region är ett av de ord som givit flest träffar i dokumenten, både gamla som nya. Det finns  
dock ett tydligt mönster i hur användandet har ökat avsevärt i de nya översiktsplanerna. 
Sammanhangen är också väldigt skilda beroende på kommun och från vilket år som det är  
taget ifrån. I de nyare planerna återkommer också begreppet regionförstoring vilket oftast  
ses som en positiv och viktig utveckling för fortsatt tillväxt.  I  kapitlet  utgångspunkter för  
ekonomisk hållbarhet i Gävles översiktsplan från 2009 beskrivs hur kommunens attraktivitet 
blir viktigare i och med att regionen utökas. 

”Regionförstoring innebär att möjligheten till t ex arbete växer rent geografiskt. 
Detta kan innebära att bostad och arbete finns på olika orter. Med regionförstoring 
blir attraktiviteten viktig för att kunna locka människor att arbeta i den egna staden 
men också locka arbetskraft från andra orter” (Gävle 2009:19).

Regionförstoringen ses alltså här som en möjlighet att locka till sig arbetskraft för att på så 
sätt kunna utvecklas i regionen. Konkurrensen inom regionen var något som behandlades 
även i Värmdös översiktsplan från 1992 om än bara i relation till serviceutbudet. Citatet är  
hämtat från kapitlet arbetsplatser och verksamheter.

”Värmdö kommuns relativt centrala läge i Stockholmsregionen innebär att 
serviceförsörjningen samspelar och konkurrerar med regionens utbud” (Värmdö, 
1992:25).

Det finns även exempel från Kristianstad där regionen ses som en unik tillgång som kan 
utnyttjas om kommuner samarbetar. I avsnittet stärkt position i regionens utveckling beskrivs hur 
detta  är  tänkt att  gå till.  Där betonas också vikten av att  satsa på olika  näringar inom 
regionen.

”Under det senaste året har det tydligt utkristalliserats att Hässleholm och 
Kristianstad tillsammans kan utgöra en viktig tillväxtmotor i Skåne och delar av 
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Blekinge, vilket de till viss del redan är. Var och en utgör städerna viktiga regionala 
kärnor men genom att utvecklas så att olikheterna stärks skapas en mer komplett 
och stark tillväxtmotor som ingen av dem ensam kan axla” (Kristianstad 2013:21).

De  flesta  kommuner  anser  ändå  att  de  måste  förstärka  sin  position  i  det  regionala 
perspektivet  och bli  mer delaktiga i  den regionala planeringen.  I  kapitlet  kommunen i  ett  
regionalt och nationellt perspektiv har Ljusdal satt upp följande mål:

”Ljusdals kommun ska ha en stark och tydlig roll i det regionala samspelet” (Ljusdal 
2010:11).

Den mest återkommande aspekten i den regionala kontexten är att lyfta fram det unika i  
kommunen. Alla undersökta kommuner väljer att urskilja sig på något sätt antingen för att 
bidra till utvecklingen av regionen i sin helhet eller för att stärka kommunens ställning inom 
regionen.  Ofta  ges  mer  eller  mindre  konkreta  exempel  på  vad  som  som  är  unikt  i 
kommunen medan andra bara påvisar vikten av att sticka ut. Exempel på det förstnämnda 
är Värmdö i  vision Värmdö och Kristianstad under hållbar samhällsutveckling  som båda anser 
att det är läget i regionen som är fördelaktigt.

”Värmdö är en del av Stockholmsregionen, Sverige och världen. Vi är nära 
storstaden samtidigt som vi erbjuder ett självständigt alternativ till den” (Värmdö, 
2012:6).

”Värmdö är en del av världens mest dynamiska storstadsregioner. Vår unika 
karaktär bidrar till att höja Stockholmsregionens attraktivitet och utvecklingskraft” 
(Värmdö, 2012:9).

”Kristianstads kommun är unik genom ett centralt läge i en dynamisk region, en 
stor yta, en stark landsbygd samt en tydlig karaktär och särprägel. De unika 
förutsättningarna har präglat arbetet med översiktsplanen” (Kristianstad 2013:16).

För  att  en  kommun ska  lyckas  inom regionen har  som beskrivits  tidigare  kommunens 
attraktivitet ansetts vara en viktig komponent. Attraktiviteten beskrivs som viktig för att 
kommunen ska kunna växa och på så sätt utvecklas inom flera olika områden. Vad som 
räknas  som  attraktivt  är  ofta  bundet  till  kommunens  utbud  av  nöjen,  shopping  eller 
livsmiljöer.  Citaten  kommer  från  Kristianstads  avsnitt  om  turism  och  rekreation  och från 
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Gävle i kapitlet om förslag till utveckling av handel.

”Inom kommunen finns ett stort utbud av attraktioner och aktiviteter som lockar 
besökare, i stadsmiljö såväl som på landsbygden. Kort avstånd och bra 
tågförbindelser gör Kristianstad relativt lättillgängligt och därmed också lätt att 
kombinera med ett besök i övriga regionen” (Kristianstad 2013:72).

”Det är av vikt att Gävle, som centrum för regionen, kan erbjuda ett varierat utbud 
av handel” (Gävle 2009:60).

I de äldre planerna är det framförallt i Gävles översiktsplan som vikten av samarbete mellan 
kommunerna  inom  regionen  tydligt  beskrivs.  Främst  kretsar  samarbetet  kring 
högskoleverksamheten, friluftsliv och idrott som man anser kan lyfta regionen. Det första 
citat kommer från kapitlet service medan det andra är från Gävle kommun och dess omvärld.

”Högskolan i Gävle/Sandviken har verksamhet i både Gävle och Sandviken. 
Högskolan behöver större lokaler och bör koncentreras till Gävle-regionen. Enighet 
råder om att en slagkraftig högskola skulle få mycket stor betydelse för regionen 
och hela länet” (Gävle, 1990:52).

”Bland regionala attraktioner kan nämnas Kungsberget i Järbo, fisket i Nedre 
Dalälven, Gästrikeleden m fl. I fråga om idrottsanläggningar har samarbetet hittills 
varit begränsat. Om Jernvallsprojektet genomförs kan en utveckling ske även på 
detta område” (Gävle, 1990:17).

Som enda kommun har Gävle valt  att ge en bild av regionförstoringens konsekvenser i 
kapitlet Gävle idag och i framtiden.

”Regionförstoring med hänsyn till arbetsmarknaden gagnar främst människor med 
arbeten som kräver högre utbildning och där löneskillnaderna är större” (Gävle 
2009:24).

4.2.3 Skola & Utbildning

Skola  och  utbildning  förekommer  i  flera  olika  sammanhang  i  de  undersökta 
översiktsplanerna som är antagna runt 2010 men har överraskande nog väldigt få träffar i  
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de gamla. Med skola och utbildning har de främst varit intressant att studera kommunernas  
syn på högre utbildning, universitet och högskolor. Många gånger bygger kommunerna sina 
resonemang  kring  utbildning  på  statistik  och  vikten  av  att  ha  en  utbildad  befolkning. 
Kopplingen mellan kommunens syn på tillväxt och utbildning blir tydlig i det här exemplet 
från Skellefteå i kapitelet utgångspunkter för planförslaget och Ljusdals avsnitt om framtiden.

”I Skellefteå kommun är andelen med eftergymnasial utbildning lägre än jämfört 
med riksgenomsnittet. Samtidigt är utbildningsnivå en mycket viktig tillväxtfaktor 
… Den övergripande målsättningen är att andelen befolkning med 
högskoleutbildning ska öka till 40 procent. Från att vara ungefär 1 600 studenter är 
målsättningen att antalet studerande ska öka till 3 000 under planeringsperioden 
(2011-2030)” (Skellefteå, del 2. 2011:18).

”En väl fungerande vuxenutbildning ska trygga tillgången på kompetent arbetskraft 
och är avgörande för kommunens framtida utveckling. Vuxenutbildningen ska bidra 
till en högre kunskapsnivå som gynnar tillväxt och höjer kommunens 
attraktionsvärde” (Ljusdal 2010:27). 

Utbildning förekommer ofta i översiktsplanernas rent visionära delar och anses i kapitlet 
livet i Värmdö   från Värmdös översiktsplan och i kapitlet  hållbar utveckling och framtidsvision 
från Skellefteå som stark kopplat till både integration och ekonomisk tillväxt.

”Värmdöborna kommer att ha alltmer blandad etnisk bakgrund. Integrationen ökar 
genom att fler ungdomar satsar på högre utbildning och företagande” (Värmdö, 
2012:37).

”Skellefteå ska vara en del av världen där befolkningen ökar, särskilt starkt bland 
yngre människor. Möjligheterna till utbildning och forskning ska vara i världsklass” 
(Skellefteå, del 1. 2011:9).

I  konkurrensen med att  attrahera  rätt  sorts  arbetskraft  och företag  nämns  också  vilka  
faktorer  som behöver  utvecklas,  bevaras  och förstärkas.  En faktor  som återkommer är 
jämställdhet och mångfald men även vikten av rätt slags boendemiljöer och ett rikt kulturliv.  
Citaten kommer från Ljusdal,  avsnitt  framtid,  Skellefteå,  utgångspunkter  för  planförslaget  och 
Kristianstad, framtida utveckling.
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”Särskilt behöver vi utveckla ett positivt företagsklimat för både kvinnor och män, 
vi behöver satsa på att höja utbildningsnivån och öka den kulturella mångfalden” 
(Ljusdal 2010:10). 

”Därför måste kommunen också ha en tillväxt med ökande befolkning. 
Bedömningen är att Skelleftedalen har de största förutsättningarna för utveckling. 
Drivkrafterna måste komma från bra utbildning och forskning, ett bra näringsliv 
med hög produktivitet, en bra livsmiljö med attraktivt boende, bra kultur och fritid” 
(Skellefteå, del 2. 2011:18).

”Den närhet till arbete, utbildning, goda pendlingsmöjligheter, service och kultur- 
och fritidsliv som staden erbjuder möjliggör ett minskat bilberoende och är en 
boendekvalitet som många efterfrågar” (Kristianstad 2013:35).

Utbildning  och  näringslivsutveckling  är  också  en  återkommande  kombination.  Det 
framställs  som att  en bra blandning av rätt  sorts  företag kopplade till  utbildning är  en 
framgångsfaktor.  Flera kommuner har därför valt  att satsa på att integrera företag med 
utbildning  som  beskrivs  i  Gävles  kapitel  näringsliv,  Skellefteå,  hållbar  utveckling  och  
framtidsvision och i Värmdös kapitel vision Värmdö.

”Mark för utbyggnad av kontorslokaler behövs i teknikparkområdet. 
Utvecklingsmöjligheter uppstår när utbildning och forskning kan samverka med 
företagande” (Gävle 2009:61).

”Fortsatt utbyggnad av Campus. Mer forskning och utbildning samt plats för 
bostäder och näringslivsutveckling” (Skellefteå, del 2. 2011:10).

”Ekobacken har utvecklats till ett centrum för företagande, forskning och 
utbildning med internationella kontakter och hög miljöprofil” (Värmdö, 2012:8).

I  de  äldre  översiktsplanerna  är  det  som  sagt  sparsamt  med  referenser  till  skola  och 
utbildning i det sammanhang som efterfrågas men i Gävles översiktsplan från 1990 nämns 
det kort i samband med Gävles framtida utveckling i det inledande kapitlet.

”Gävle skall utvecklas som kunskaps- och utbildningscentrum” (Gävle, 1990:10).
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I Skellefteås översiktsplan från 1991 nämns utbildning i en sammanfattning om vad som 
menas med god social miljö under rubriken allmänna intressen.

"Bakom begreppet god social miljö ligger flera delmål om bl a en allsidig social, 
kontaktfrämjande närmiljö, möjligheter till kultur och fritidsaktiviteter, utbud av 
social service, kollektivtrafik, sysselsättning och utbildning” (Skellefteå 1991:32).

4.2.4 Varumärke, Profil & Marknadsföring

Varumärke, profil och marknadsföring är begrepp som inte har påträffats nån gång i de 
undersökta äldre planerna. Det har även varit sparsamt med referenser i de nyare planerna 
men när de förekommer så berättar de mycket om vilken bild som kommunen vill måla 
upp av sig själv och invånarna. Detta exempel kommer från Gävle i kapitlet Gävle idag och i  
framtiden.

”Stöd gävlebornas stolthet över sin kommun och profilera Gävle utåt Gävleborna 
är Gävles viktigaste ambassadörer. Att människor trivs, känner sig trygga och är 
stolta över att vara gävlebor är avgörande för den bild som ges av Gävle utåt. Gävle 
ska vara en stad där alla oavsett kön, ålder, etnicitet, funktionshinder eller 
socioekonomisk tillhörighet trivs och känner trygghet” (Gävle 2009:26).

I  Gävles  fall  så  använder man även redan kända varumärken som är förknippade med 
staden för att stärka staden profil vilket står att läsa i kapitlet Gävle idag och i framtiden.

”Gävle kommun har ett tydligt varumärke -Välkommen ombord! Befintliga kvalitéer 
som närheten till havet, åarna, grönskan, rutnätsstaden med esplanaderna, 
Boulognerskogen, ”Gävlebocken”, GIF och Brynäs är bra byggstenar” (Gävle, 
2009:26).

Gemensamt för alla  kommuner är att det finns något unikt  i  kommunen eller speciella 
särdrag som man vill framhäva. Det kan handla om olika målpunkter för turism, speciella 
företag som man vill locka till sig eller en satsning på livsmedelsindustri. Nedanstående citat 
kommer från Kristianstad, hållbar samhälls utveckling, Ljusdal, turism och Värmdö, näringsliv.

”Kokbok för Kristianstad – Attraktivitet och profil. Sveriges centrum för livsmedel, 
mat & dryck: här finns de bästa matupplevelserna och den största kompetensen i 
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Sverige vad gäller livsmedel, mat och dryck” (Kristianstad 2013:16). 

”Järvsö kommer att utveckla sin roll som varumärke och som portal för 
besöksnäringen både i kommunen och länet. Järvsö's samarbete med 
nytillkommande destinationer kommer också att utvecklas. Samverkan inom 
besöksnäringen i Hälsingland kommer att bli mer omfattande” (Ljusdal 2010:37).

”Kommunen ska verka för att företag med miljöprofil och miljöinriktad 
produktion, turism, porslin/design samt tjänsteföretag etableras i Värmdö” 
(Värmdö, 2012:51).

4.3 SAMMANFATTANDE ANALYS DEL 1 (Alexander Hansson-
Göl) 

Sammanfattningsvis ger redovisningen av textanalysen en klar bild av att de begrepp som 
eftersöktes  var  mer  vanliga  i  nyare  dokument  än  de  äldre.  Framförallt  förekommer 
begreppen  i  mer  visionära  sammanhang  i  de  nya  översiktsplanerna.  Entreprenör 
återkommer nästan uteslutande i  sådana sammanhang och ger även en antydan till  hur 
kommunen  vill  att  invånarna  ska  vara.  Kulturell  mångfald  och  jämställdhet  är  också 
återkommande i  sammanhangen som rör entreprenör. I  de äldre planerna används inte 
ordet  men  det  är  intressant  att  notera  hur  Värmdö  väljer  att  möta  den  förändrade 
strukturen  i  ekonomin.  Vidare  har  begreppet  region  varit  vanligt  förekommande  i 
översiktsplanerna och förekommer i flera olika sammanhang. Något som flera kommuner 
tar upp är begreppet regionförstoring och vikten av att attrahera så väl nya invånare som 
kompetent arbetskraft. Region förknippas också med olika sätt för kommunen att profilera  
sig och erbjuda något unikt. I de äldre planerna är samarbeten mellan kommunerna en del 
av arbetet inom regionen. Utbildning förekommer främst i sammanhang där kommunerna 
på sikt vill höja utbildningsnivån vilket kan ses som visionära mål i en översiktsplan. Några 
av kommunerna har även valt att satsa på att integrera utbildning och företagande för att 
stärka både forskning och näringsliv. När det kommer till varumärke så förekommer det 
främst i kommunernas visioner men även när vissa stadsdelar ska profileras.

I denna delen kommer resultatet från redovisningen av textanalys del 1 att ställas mot de 
analytiska begrepp som lagts fram i uppsatsens teoretiska avsnitt. Detta syftar till att se i  
vilken utsträckning som kommunernas översiktsplaner kan kopplas till  de strategier  för 
tillväxt  som  tidigare  presenterats.  Resultatet  kommer  även  att  belysas  utifrån 
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forskningsöversikten.  Analysen  kommer  att  indelas  efter  de  teman  som framkommit  i 
textanalysen,  ett  exempel  kan  vara  att  region  är  starkt  kopplat  till  begrepp  om 
marknadsföring eller att utbildning och näringsliv är en återkommande kombination. 

Flera exempel från kommunerna visar att entreprenör eller entreprenörskap ofta återfinns i 
kommunernas  visioner.  I  sammanhanget  finns  också  referenser  till  kulturell  mångfald, 
jämställdhet och nytänkande. Entreprenör är ett ord som ska beskriva kommunens framtid 
och vilka som ska bidra med att forma den. Detta är extra tydligt i Värmdös vision (2012:7-
8)  där  samhället  ska  utvecklas  mot  mer  jämställdhet,  öppenhet,  kreativitet  och 
entreprenörskap. I Kristianstad (2013:16) är det framåtanda och puls och stoltheten över 
kommunens öppenhet mot det nya som ska uppmuntra entreprenörskap. Entreprenörer 
som  beskrivet  inom  den  analytiska  ramen är  människor  som  startar  nya  företag  eller 
utvecklar  ett  redan befintligt  företag.  Från denna  definition  kan man dra  paralleller  till  
Krätkes (2010:837) beskrivning av Floridas kreativa klass där entreprenörer kan tillskrivas 
som  innovatörer  och  alltså  den  nya  ekonomins  drivkraft.  Enligt  Florida  (2003:10)  är 
tolerans  en  av  tre  viktiga  faktorer  för  att  attrahera  den  kreativa  klassen.  Tolerans  är 
beskrivet  som  en  öppenhet  eller  fördomsfrihet  som  ska  genomsyra  samhället.  Att 
kommunerna väljer att presentera vikten av entreprenörer i samband med en vision om en 
mer välkomnande kommun kan vara ett resultat av teorin bakom den kreativa klassen. I 
Ljusdals  (2010:10) översiktsplan kan alla  de  tre komponenterna från Floridas  (2003:10) 
teori:  teknologi,  tolerans  och  talang  sägas  finnas  representerade  i  visionen  om ett  bra 
företagsklimat, mångfald och utbildning. Ett bra företagsklimat kan kopplas till behovet av 
företag i  teknologisk framkant  även om detta  inte är  utskrivet  då alla  företag bör vara 
välkomna  i  kommunen.  Talang  är  till  stor  del  en  fråga  om människor  med en  högre 
utbildning  vilket  kan  vara  det  som  kommunen  avser  när  de  säger  att  de  vill  höja 
utbildningsnivån. 

En annan koppling som gjorts  i  textanalysen är  kommunernas ambitioner att integrera 
utbildning  och  näringsliv.  Detta  kan  utläsas  i  översiktsplaner  från  Gävle  (2009:61), 
Skellefteå (del 2, 2011:10), och Värmdö (2012:8). Den här typen av satsningar kan vara en 
tendens till att skapa ett så kallat kluster som beskrivs av Jessop & Sum (2000:2290). En 
klustereffekt uppnås när företag inom samma bransch etablerar sig nära varandra för att på 
så sätt vinna fördelar och dela på kostnader. I Gävle är det teknikparksområdet som ska 
utvecklas  med  företag  och  utbildning.  Namnet  antyder  att  området  avser  innehålla 
utbildning med teknikinriktning och företag inom samma bransch. Även om kluster inte är 
något unikt för begreppet entrepreneurial city så är det en tydlig del av konceptet.
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Efter att ha undersökt hur kommunerna marknadsför sig  har det framkommit  att flera 
kommuner väljer att profilera sig med något unikt. Det här märks inte minst i regionala 
sammanhang där det finns exempel från Värmdö (2012:6,9) och Kristianstad (2013:16). 
Behovet av att profilera sig i regionen kan ses som en del av den växande konkurrensen 
mellan  städer  (Olsson  2000:7-9).  Att  som Värmdö  benämna  sig  som  ett  självständigt 
alternativ till Stockholm kan tolkas som det Syssner (2012:11) beskriver som att förstärka 
bilden av en plats. Ett grepp som även kan passa in på Kristianstad som vill bli ledande i 
Sverige inom livsmedel, mat och dryck. I Gävle ( 2009:26) kommun hade de valt att lyfta 
fram invånarna som en del av marknadsföringen. Den bilden som man vill skapa är att de 
som bor i Gävle känner sig trygga och stolta och att alla är välkomna. Det här kan kopplas  
till en annan typ av platsmarknadsföring som även är riktad inåt mot medborgarna. Syssner 
(2012-56-57)  menar  att  det  handlar  om att  skapa  en  samlad  identitet,  någonting  som 
invånarna kan samlas kring. Många gånger vill kommunerna då förstärka positiva bilder av 
staden vilket passar in på Gävle (2009:26) som väljer att lyfta fram kända varumärken från  
staden men även kvaliteter i innerstadens bebyggelse.

4.4 REDOVISNING AV TEXTANALYS DEL 2 (Jenny Söderlund)

Redovsing  av  textanalys  del 2 har  haft  sin  utgångspunkt  i  nyckelbegreppen  bostäder, 
evenemang, identitet, kultur, nöje  och stadsliv.  Dessa har på samma sätt som i del 1 
delats  upp i  fyra olika  rubriker  där  evenemang,  nöje och stadsliv  redovisas gemensamt 
eftersom begreppen har liknande betydelse. 

4.4.1 Evenemang, nöje & stadsliv

Sökning på begreppen evenemang, nöje & stadsliv förväntades påvisa om denna typ av 
planerings strategier har använts i översiktsplanerna sedan början av 90-talet och fram till  
idag eller om en förändring kan skönjas. Inte någon av dessa tre begrepp behandlades i de 
äldre översiktsplanerna, i de nya planerna var begreppen däremot vanligt förekommande. 

Begreppet evenemang används på flera sätt i de olika kommunerna men en tydlig riktning 
är att majoriteten av gångerna ordet används är det i samband med turism. Det vill säga att 
satsningar  på  evenemang  ofta  ses  som viktiga  för  besöksnäringen.  Exempel  på  det  är 
Skellefteå kommun som beskriver det såhär i avsnittet turism:

”Besöksnäringen i Skelleftedalen ska bland annat attrahera kulturturism, 
shoppingturism, evenemangs- och nöjesutveckling samt konferens- och 
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affärsturism” (Skellefteå, del 1 2011:80).

I kapitlet stadens innehåll beskriver Skellefteå vilka åtgärder som krävs för framtida utveckling 
varpå besöksnäringen ses som en bransch som har stor potential och kan bidra till tillväxt 
genom  ökad  omsättning  inom  många  olika  grenar  (Skellefteå,  del  1  2011:75).  Under 
rubriken  turism  ges en beskrivning av Skellefteås besöksnäring där kommunen menar att 
staden idag inte är tillräckligt attraktiv för att dra till sig långväga besökare utan är i behov  
av  att  utveckla  och  lyfta  fram  de  produkter  och  aktiviteter  som  kan  göra  att  staden 
uppmärksammas (Skellefteå, del 1 2011:80). Här beskrivs även vikten av att blanda olika 
evenemang som någonting att sträva efter för att uppnå attraktivitet i staden och på så vis  
locka besökare.

”Skellefteå som stad behöver vidareutvecklas bland annat genom satsningar och 
investeringar på valda kultur- och fritidsanläggningar som förstärker besökarnas 
upplevelser av Skellefteå. En väl vald mix av olika evenemang bidrar till att skapa en 
trevligare och mer attraktiv stad för besökare och boende. Skellefteå bör även 
arbeta strategiskt med konferenser, kongresser, evenemang och så vidare” 
(Skellefteå, del 1 2011:80)

Begreppet evenemang återfanns också i flera av de andra översiktsplanerna och även här 
kan begreppet fångas i ett sammanhang där det behandlas tillsammans med turism och 
besöksnäring. I exempelvis Gävle i avsnittet nya verksamheter och i Värmdö kommuns kapitel 
besöksnäring och turism kan evenemang ses som en en betydelsefull  del  i  att  locka till  sig 
besökare.

”Utveckling av evenemangsområdet med verksamheter som stärker Gävles identitet 
och besöksnäringen” (Gävle 2009:152).

”Siggesta gård har utvecklats till ett välbesökt utflyktsmål för hela familjen. 
Hålluddens konsthall kompletterar utbudet med möjlighet till utställningar och 
evenemang för en nationell och internationell publik” (Värmdö 2012:50).

Nöje och stadsliv är även de begrepp som inte nämns någon gång i de äldre planerna. Vid 
användning av orden i de nyare planerna görs detta ofta i relation till stadsomvandling. I  
några av kommunerna beskrivs nöje och stadsliv som viktiga faktorer för den attraktiva 
staden och dessa begrepp återfinns då ofta i sammanhang som handlar om upprustning av 

41



Hansson-Göl, Alexander & Söderlund Jenny 2014-05-26

stadsdelar som här i Ljusdal,  tätortstriangeln,  Skellefteå,  förslag centrala stan och Gävle,  Gävle  
stadsdelar.

”Östernäsområdet ska städas upp, saneras och ge plats för nya verksamheter som 
bidrar till ett gott stadsliv, t.ex. kontor, handel och idrottsområden” (Ljusdal 
2010:15).

”Den del av Centrala stan som ligger i området mellan Kanalgatan och järnvägen 
saknar tydliga rumsbildande element. För närvarande kännetecknas kvarteren där av 
en karaktär med kontor och lättare industri. Området bör istället ges en profil med 
kontor, handel, bostäder och nöjen” (Skellefteå, del 2 2011:44).

”Kommers, upplevelser och nöjen kan utvecklas ytterligare, gärna med ökad 
vattenkontakt mot Gavleån, samt upplevelser och stråk utmed Nygatan, 
Drottninggatan och S. Kungsgatan. Stadsmiljön bör förtydligas genom enhetlig 
möblering och färgsättning” (Gävle 2009:114).

Även  ordet  evenemang  har  påträffats  inom  liknade  sammanhang  exempelvis  i  Gävles 
översiktsplan i kapitlet stadsbyggnad, där en trivsam och trygg miljö ska ge förutsättningar för 
fler evenemang i staden.

“Gävles gator, torg och parker är viktiga för oss som bor och besöker staden. De 
fungerar som mötesplatser och vårt gemensamma vardagsrum. Gävles utemiljö ska 
fungera väl och vara vacker, trygg och trivsam, eller som det står i Program för 
översiktsplan Gävle stad: Gävles karaktär och kulturmiljövärden stärker stadens 
identitet och attraktionskraft, och de offentliga rummen ger förutsättningar för 
spännande möten och evenemang” (Gävle 2009:91).

4.4.2 Kultur 

Begreppet kultur ger överlag väldigt många träffar i översiktsplanerna. Både i de äldre och 
nyare, dock nämns ordet avsevärt fler gånger i de nyare planerna. Utifrån de studerade 
översiktsplanerna  antagna  omkring  2010  framställs  kultur  som  en  viktig  faktor  inom 
planeringen  medan  begreppet  förekommer  ett  fåtal  gånger  i  de  äldre.  I  de  nya 
översiktsplanerna  återfinns  ordet  kultur  både  i  sammanhang  som  behandlar  kulturella 
aktiviteter men även i samband med mångfald och en blandning av människor från olika 
kulturer. Begreppet behandlas därför på flera olika sätt av kommunerna, både vad det gäller 
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sammanhang och betydelse. Ett exempel kan utläsas i Skellefteå kommun som pratar om 
kultur utifrån de olika perspektiven i avsnittet kultur, fritid och turism:

”Kultur är ett brett och mångfasetterat begrepp. Kultur kan vara identitetsskapande 
för en enskild medborgare likväl som i förlängningen för en hel stad eller kommun. 
Kultur medverkar på alla samhällsnivåer, alla samhällsklasser, åldersspann, etnicitet 
och könstillhörighet. Kultur är en del av den ideella sektorn likväl som en del inom 
näringslivet. Dess olika yttringar har möjligheten att inspirera och påverka oss alla. 
För att kunna ge den bästa servicen till medborgarna behövs lokaler anpassade för 
verksamhetens varierade behov. Kulturens del i den strategiska planeringen av 
kommunen bör beaktas i fråga om lokaler, hus och utemiljöer. Kultur är en 
tillväxtfaktor. Två tillgångar är kommunens natur- och kulturresurser samt 
universitetet. Kreativa näringar och kulturella tjänster som t.ex. design, arkitektur, 
musik, film och dans har en ökad efterfrågan och en positiv roll för den regionala 
utvecklingen. Kultur är också en del av den växande besöksnäringen. Även turister 
och människor från andra nära orter söker sig till kulturens lokaler för att använda 
dem i lärande och rekreerande syften. Kulturen och turismen är var för sig viktiga 
faktorer i kommunens utvecklingsarbete och när vi slår ihop de båda begreppen så 
får vi en tredje infallsvinkel med en alldeles egen kraft: kulturturismen” (Skellefteå, 
del 1 2011:75).

Detta citatet  ger förståelse för begreppets bredd och hur det  kan användas inom olika 
perspektiv i planering. I många av översiktsplanerna används begreppet på en mer visionär 
och övergripande nivå,  där  kultur  ses  som nödvändig  för  en attraktivt  stad.  Citaten är 
hämtade från Gävle,  välkommen ombord!,  Kristianstad,  framtida utveckling och Värmdö,  vision  
Värmdö.

”Vi kommer att hålla till i den rena staden med den levande landsbygden längs 
Gästrikekusten. Här finns allt du kan önska dig inom räckhåll – stad och kommers, 
blomstrande kulturliv, mötesplatser och aktiviteter för alla åldrar, parker, skogar och 
inte minst allt vatten i åar och hav” (Gävle 2009:3).

”En stark och växande stad med en positiv utveckling av arbete, bostäder, 
utbildning, handel, service och kultur- och fritidsliv är en grundförutsättning för att 
kommunen ska vara attraktiv att bo och verka i som helhet” (Kristianstad 2013:30).

”Vi har ett anrikt kulturarv som möter och ger styrka åt morgondagens 
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företagande. Här finns traditioner som förs vidare till framtidsbranscher som 
ekologisk turism, kunskapsnäring, miljöteknik och kultur” (Värmdö 2012:6).

Även om det inte går att jämföra med den omfattning som begreppet förekommer i de 
nyare planerna visar  det  sig  att det  ändå varit  väsentlig  för kommunerna att lyfta  fram 
behovet  av  kultur  i  några  av  de  äldre  översiktsplanerna.  Som  här  i  Gävle,  förslag  till  
strategiska satsningar, Ljusdal, offentlig service och Skellefteå, allmänna intressen.

”De förslag till strategiska satsningar som diskuteras är... Gävle skall ha ett rikt 
kultur- och fritidsutbud” (Gävle 1990:10)”

”Biblioteken behöver bättre lokaler för att bl. a. bättre kunna tillgodose kulturella 
arrangemang” (Ljusdal 1988:21).

”Viktigt är även att ett levande centrum med ett rikt utbud av affärer, service, 
kultur- och fritidsaktiviteter kan bibehållas inom centralorten och serviceorterna” 
(Skellefteå 1990:32).

Vad som inte går att finna i de äldre översiktsplanerna är kultur i samband med mångfald. I 
de nyare planerna däremot nämns begreppet flertalet  gånger i  detta sammanhang.  I  de 
undersökta översiktsplanerna beskrivs ofta kulturell mångfald som en del av den sociala 
hållbarheten. Detta framgår i Gävle i kapitlet utgångspunkter, Värmdö i vision Värmdö och 
Skellefteå i utgångspunkter för planförslaget.

”I den fysiska planeringen främjar blandade upplåtelseformer integrationen. Men 
minst lika viktigt är tillgången till attraktiva platser för möten mellan människor från 
olika kulturer, generationer och socioekonomiska grupper ”(Gävle 2009:18).

”I det mångkulturella Värmdö skapas meningsfulla möten mellan människor 
genom ett öppet sinne, tolerans och en vilja att lyssna, förstå och göra något. Här 
präglar det förhållningssättet vår kommun och det finns gott om plats för många 
olika sorters möten” (Värmdö 2012:7).

”En viktig aspekt för att främja kvaliteter i stadsmiljön är att integrera olika 
funktioner för att få en allsidig bebyggelsestruktur med såväl arbete och service 
som boende inom ett närområde. En integrerad stad innebär också en blandning av 
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olika befolkningsgrupper och därmed en social och kulturell mångfald” (Skellefteå, 
del 2 2011:12).

En annan aspekt av kulturbegreppet som återfinns i de nya översiktsplanerna är i samband 
med arbetsmarknad och näringsliv. Några av kommunerna beskriver kulturens inverkan på 
företagsklimatet och ser de som arbetar inom yrken kopplade till kultur som en tillgång 
medan  andra  kommuner  strävar  efter  en  kulturell  blandning  på  arbetsmarknaden  som 
beskrivs i översiktsplaner från Ljusdal under rubrikerna befolkning och kultur och från Gävle 
i visionen Gävle idag och i framtiden.

“Platser och institutioner för kultur, upplevelser och möten. Även utbildningar,  
föreningsliv och eget skapande är en del av den kulturella infrastrukturen, liksom 
konstnärer, författare, skådespelare, dataspelsdesigners och andra kulturarbetare 
som producerar innehållet inom kulturen” (Ljusdal 2010:18).

“Genom att ta vara på mångfalden av språk, kulturer och yrkesskicklighet blir Gävle 
en rikare kommun” (Gävle 2009:.26).

“Särskilt behöver vi utveckla ett positivt företagsklimat för både kvinnor och män, 
vi behöver satsa på att höja utbildningsnivån och öka den kulturella mångfalden” 
(Ljusdal 2010:10).

“I kommunen är ett antal konstnärer, skådespelare, musiker och andra 
kulturarbetare bosatta och verksamma. De är en viktig del av kulturlivet. I egenskap 
av småföretagare är de också en del av näringslivet” (Ljusdal 2010:18).

Ytterligare  ett  annat  sammanhang  är  kulturen  kopplad  till  handel  och  kommers,  där 
kulturen i vissa kommuner beskrivs som ett komplement för att öka handeln som i Gävle,  
handel och Skellefteå, utgångspunkter för planförslaget.

”Utvecklingen inom handeln är att den i allt högre grad kopplas till människors 
livsstilsbeslut. Hur vi vill uppfattas påverkar mönster för hur, vad och var vi 
handlar. Gränserna mellan handel och kultur blir allt svagare och allteftersom 
konkurrensen inom detaljhandeln hårdnar medför det att nya initiativ måste tas för 
att nå kunder. Ett exempel är att förena handel med upplevelser. Dessa upplevelser 
behöver inte nödvändigtvis utgöra ett evenemang utan kan innebära att butiker 
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skapar en viss miljö och stämning som kunderna efterfrågar och därmed också 
betalar för” (Gävle 2009:59-60).

”För att höja attraktiviteten till handeln där går det att utveckla ”Skellefteå city” 
som handelsplats. Det är också viktigt att arbeta med centrums totala utbud i form 
av restauranger, samhällsservice och kultur” (Skellefteå, del 2 2011:19).

Denna  utveckling  beskrivs  även i  andra  fall  där  man  kan se  hur  kommuner  anger  att 
kulturen ska fungera som en drivande tillväxtfaktor som kan ses i exempel från Ljusdal i  
kapitlet kultur och Gävle i kapitlet konsekvenser.

”I kulturellt attraktiva regioner sker också tillväxt, eftersom ett rikt kulturliv drar till 
sig resurser och stimulerar innovationer i hela ekonomin” (Ljusdal 2010:17).

”Ekonomiskt sett bidrar ett ökat kultur-, idrotts- och friluftsliv till att stärka Gävle 
som en attraktiv stad för såväl kommuninnevånare som turister. Det är en viktig 
förutsättning som stimulerar nyinflyttning och lokal tillväxt” (Gävle 2009:170).

4.4.3  Identitet                        

Vid genomsökning av dokumenten visade det sig att ordet identitet inte är ett begrepp som 
funnits  med i   översiktsplanerna från tidigt 90-tal.  I  översiktsplanerna antagna omkring 
2010 använder  sig  alla  av  de  undersökta  kommunerna  av  ordet  och i  många fall  flera 
gånger. Begreppet används ofta på ett visionärt sätt där kommuner beskriver en strävan 
efter att skapa och förstärka identiteten i  olika städer eller  stadsdelar.  Det finns många 
gånger en otydlighet i kommuners beskrivning av vad identitet innebär. Nedan följer ett 
exempel från Gävles översiktsplan under rubriken utgångspunkter där identitet beskrivs som 
en viktig faktor för att skapa attraktivitet i staden:

”Attraktivitet handlar om att stärka stadens identitet och kunna erbjuda något som 
anses vara attraktivt. För den enskilda människan kan det innebära attraktivt 
boende, t ex boende i stadskärnan, boende nära vatten eller boende anpassat för 
funktionsnedsättning. Det kan också handla om attraktiva arbetsplatser; att staden 
kan erbjuda arbeten som såväl människor på orten som i andra orter vill ha. 
Attraktivitet i form av välkända och populära målpunkter och varumärken bidrar till 
att stärka besöks- och turistnäringen. För företag kan attraktivitet t ex utgöra läget 
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nära transportstråk eller möjligheten att expandera på samma plats” (Gävle 
2009:19).

Gävle  förklarar  i  stycket  att  stadens  identitet  kan  stärkas  genom  attraktivt  boende, 
arbetsplatser, målpunkter och transportstråk och menar att identitet kan handla om olika  
saker beroende på om det innefattar medborgare, företag eller turism. Detta visar sig tydligt 
i vissa fall då kommunen vill  förstärka och utveckla olika tillgångar med förhoppningen av 
att knyta till sig nya företag och invånare. Detta kan ses i exempel från Gävle i kapitlet 
konsekvenser, i Kristianstads översiktsplan under framtida utveckling Kristianstad, från Ljusdal i 
kapitlen framtiden och natur samt i Gävle, Gävle stadsdelar.                                        

”Kulturmiljöer bidrar till att skapa identitet i en stad och kan bidra positivt till  
turism och tillväxt. Översiktsplanen uppmuntrar omvandling och återanvändning av 
byggnader med nya funktioner vilket är resurssnålt. Många av kulturmiljöerna är 
intressanta miljöer som efterfrågas för både boende och näringsliv vilket kan bidra 
till ökat intresse för Gävle” (Gävle 2009:169).

”Kommunen ska verka för att de äldre fruktodlingarna sköts och bevaras. De stora, 
vackra äldre träden är ett viktigt inslag i landskapets identitet och attraktionskraft” 
(Kristianstad 2013:76).

”Ljusdals kommun ska, oavsett framtida regionala indelningar, ges en tydligare 
regional identitet för att effektivt kunna samverka med den omgivande regionen” 
(Ljusdal 2010:12).

”Utveckling av evenemangsområdet med verksamheter som stärker Gävles identitet 
och besöksnäringen” (Gävle 2009:152).

”Det vackra kulturlandskapet i anslutning till Ljusnans dalgång, och även andra 
intressanta kulturlandskap, är en identitet och ett varumärke för kommunen” 
(Ljusdal 2010:44).

När det talas om identitet i syfte att stärka kommunen som varumärke vilket citaten ovan 
visar kan man också se att det finns exempel där identitetsskapande kan kopplas samman 
med en omvandling av olika miljöer i staden som från Värmdö,  livet i Värmdö, Skellefteå, 
stadens innehåll och Gävle, stadsbyggnad.

”Attraktiva centrum, trivsamma bostadsområden, vackra parker och tätortsnära 
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naturområden är viktiga delar av vårt offentliga rum. Den estetiska omsorgen i den 
offentliga miljön är i högsta grad identitetsskapande” (Värmdö 2012:47).

”Kulturen arbetar med den psykiska och fysiska offentliga miljön, inne såväl som 
ute. Konstnärliga utsmyckningar och gestaltningar är ofta bärare av ett områdes 
identitet; en symbol eller ett riktmärke för en plats” (Skellefteå, del 1 2011:75).

”I utredningar, planarbeten och bygglov bör stadskaraktärerna beskrivas utifrån om 
projektet förstärker karaktären eller om projektet berikar stadsdelen med ny 
identitetsskapande stil” (Gävle 2009:91).

Både i Skellefteå (Skellefteå del 1 2011:75) och Ljusdal (2010:17) arbetar kommunen enligt  
1% regeln som innebär att kommunerna vid ombyggnad och nybyggnation ska lägga 1% av 
kostnaden  på  konstnärlig  utsmyckning.  Den  försköning  av  miljön  som  detta  innebär 
beskrivs  som  identitetsskapande.  Ett  annat  sammanhang  som  begreppet  identitet 
återkommer i är när det handlar om att få människorna i kommunen att identifiera sig  
själva  med  sin  stad  eller  kommunen  alternativt  stadsdelen  de  bor  i  som  beskrivs  i 
översiktsplaner  från  Ljusdal,  befolkning,  Gävle,  utgångspunkter och  Kristianstad,  social  
hållbarhet.

”Till livskvalitet hör också möjligheten att skapa en egen positiv identitet, att känna 
stolthet över sitt ursprung och sin hemvist” (Ljusdal 2010:9).

”Social hållbarhet utgår från människans behov av gemenskap, delaktighet, trygghet 
och identitet; värden som tillsammans skapar en god livsmiljö och en hållbar 
samhällsutveckling” (Gävle 2009:17).

”Även kultur och kulturmiljövärden har stor betydelse för känsla av identitet och 
samhörighet” (Kristianstad 2013:18).

4.4.4 Boende 

Begreppet  boende  används  i  många  olika  sammanhang  i  översiktsplanerna.  Attraktivt 
boende är någonting som eftersträvas i de nya översiktsplanerna och ses som en viktigt 
faktor  för  kommunernas  utveckling.  Hur  detta  går  till  skiljer  sig  mellan  de  olika 
översiktsplanerna  och  nedan  ges  exempel  från  Skellefteå  kommun,  utgångspunkter  för  
planförslaget och Gävle, boende.
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”Bedömningen är att Skelleftedalen har de största förutsättningarna för utveckling. 
Drivkrafterna måste komma från bra utbildning och forskning, ett bra näringsliv 
med hög produktivitet, en bra livsmiljö med attraktivt boende, bra kultur och fritid” 
(Skellefteå del 2 2011:18). 

”Det attraktiva boendet och livsmiljön anses gynna hela regionen” (Gävle 2009:31).

Vilket  sorts  boende  som  anses  attraktivt  varierar.  Översiktsplanerna  visar  dock  vissa 
gemensamma faktorer som majoriteten av kommuner eftersträvar och detta är bl.a. boende 
i centrum och nära vatten. Detta kan utläsas i översiktsplaner från Värmdö, strategiska frågor, 
Ljusdal, bebyggelse, Kristianstad, bostäder och Gävle, strategiska områden.

”Bebyggelsens utformning, bebyggelsestrukturen,är avgörande för att skapa en 
attraktiv kommun. Värmdö satsar på utveckling av centralt belägna boendemiljöer 
för medborgare som vill ha nära till jobb, service och natur” (Värmdö 2012:28).

”Att kunna erbjuda bostäder/fritidshus i strandlägen ökar kommunens 
attraktionskraft och kan kanske också locka fler att bosätta sig permanent i 
kommunen. En ökad fritidsbefolkning innebär en ekonomisk tillväxt, eftersom den 
utgör ett underlag för småföretagande och den lokala detaljhandeln” (Ljusdal 
2010:78). 

”Som ett led i att utveckla attraktiva boendemöjligheter vill kommunen verka för ny 
bostadsbebyggelse i strandnära lägen där detta är lämpligt” (Kristianstad 2013:41).

”Den politiska viljan är att öka möjligheten till boende i vattennära och centrala  
kulturmiljöer. Gevalia ska kunna utveckla kafferosteriet. Om verksamheten 
avvecklas ska området vara möjligt för omvandling till bostäder, kultur, service eller 
kontor. Se även ÖK4” (Gävle 2009:165).

Inom det attraktiva boendet som beskrivs av kommunerna kan även en riktning mot ett 
boende kopplat till livsstil skönjas i Gävles översiktsplan under rubriken boende där bostaden 
blir en del av ett visst intresse eller levnadsätt.

”Kommunen medger att attraktivitet är något subjektivt som kan variera stort 
mellan olika människor men det ges exempel på vad som skapar attraktiva miljöer: 
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läge, kostnad, planlösning. Här kommer även kategoriboende in. En bostad som 
tilltalar vissa livsstilar, till exempel nära en golfbana, tågstation eller vara en del av 
en kulturmiljö. Att Gävle kan erbjuda en attraktiv bostads- och livsmiljö har stor 
betydelse för såväl gävlebor, regionens näringsliv, besökare och kommunen” (Gävle 
2009:31).

Även om det attraktiva och vattennära boendet förespråkas av de flesta kommunerna är 
Ljusdal den enda kommun som valt att visa på konsekvenser och de motsättningar som kan 
uppstå mellan allmänna och enskilda intressen vilket beskrivs i kapitlet konsekvensbeskrivning.

”Att erbjuda strandnära lägen för bebyggelse är en övervägningsfråga. Här finns 
och kommer alltid att finnas en målkonflikt mellan allmänna och enskilda intressen. 
Tomter i strandnära lägen är attraktiva ur ett enskilt intresse, men står samtidigt i 
konflikt med fritidsintressena för en större grupp. Allmänhetens tillträde till 
strandområden bör därför säkerställas. Det kan t.ex. ske genom att anordna stråk 
mellan strand och bebyggelse. Områden som är attraktiva för fritidsbebyggelse kan 
också vara av intresse för natur- och kulturvården respektive näringslivet” (Ljusdal 
2010:78).

Ett  annat  sammanhang  som  begreppet  nämns  i  är  stadsomvandling.  Kommunerna 
beskriver vikten av utformning och hur olika stadsdelar ska rustas upp och förändras för att 
uppnå attraktiva boendemiljöer. Exemplen kommer Kristianstad, bostäder, Gävle, boende och 
strategiska områden, Ljusdal, bebyggelse samt Värmdö, centrumområden.

”En bostads attraktivitet handlar inte bara om läget och boendeformen utan också 
om utformning och gestaltning på kvartersnivå. Ett område som har utmärkta 
förutsättningar i grunden kan tappa i attraktivitet genom en dålig utformning. 
Omvänt kan ett område som saknar särskilda kvaliteter som vacker utsikt eller 
centrumnära läge bli eftertraktat genom att omsorg läggs på utformningen av den 
nära boendemiljön” (Kristianstad 2013:42).

“Gävle kommun ställer sig positiv till omvandling från annan användning till 
boende under förutsättning att en god boendemiljö kan skapas. Det är Möjliga nya 
bostäder i Gävle särskilt önskvärt att öka boendet i vattennära och centrumnära 
lägen liksom i kollektivtrafikstråken. Bra exempel på omvandling är tidigare 
kontorsfastigheter på östra delarna av Drottninggatan och Nygatan som nu är 
attraktiva bostäder i stadskärnan eller tidigare industrimark som omvandlas till 
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boende, t.ex. när f.d. Pix-fabrikerna blev bostäder under Bo 88” (Gävle 2009:31).

”En attraktiv livsmiljö innebär bl.a. att det finns en trygg och säker miljö med bra 
boende, med positiva variationer i bostadsbeståndet och tillgänglighet för alla. Det 
är också viktigt att röja upp och rusta fasader. Vi ska ha ett samhälle att vara stolta 
över” (Ljusdal 2010:23)

”Idag finns här en matvaruaffär, bensinmack, återvinningsstation och pizzeria. I 
framtiden kanske en eller flera av dessa verksamheter förändras och då är detta läge 
mycket attraktivt för exempelvis boende, stadsdelsservice, kontor, verksamheter” 
(Gävle 2009:155).

”Boendemiljöer ska utvecklas så att de blir attraktiva, varierade, sammanhållna, 
trygga och levande” (Värmdö 2012:114).

De  äldre  översiktsplanerna  tar  upp  boende  i  andra  sammanhang  än  de  nya  planerna.  
Kopplingar och samband som kan dras mellan begreppen skiljer sig avsevärt beroende på 
vilken tid översiktsplanen är ifrån. I den äldre planen från Ljusdal redogör kommunen för 
målsättningar för bostadsbyggande genom dessa punkter under rubriken bostadsbehovet:

”- Alla människor har rätt till en väl underhållen bostad med modem utrustning
- Alla, oberoende av ålder eller handikapp, har rätt till en bostad som fyller kraven 
på god tillgänglighet
- Förbättringar i bostadsbeståndet bör göras så att de främjar ett jämlikt och 
integrerat boende och ett varsamt omhändertagande av den befintliga 
boendemiljön
- Energihushållnings åtgärder ska intensifieras och samordnas med andra 
förbättringsåtgärder
- Kapaciteten inom byggsektorn ska utnyttjas bättre” (Ljusdal 1988:11).

4.5 SAMMANFATTANDE ANALYS DEL 2 (Jenny Söderlund)

Denna del innehåller en analys av resultatet från textanalys del 2 som redovisades ovan.  
Beskrivningen av data som framkommit ur textanalysen ställs mot teoretisk utgångspunkt 
samt tidigare forskning på området som presenteras i kapitel 2.
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Genomförd textanalys av översiktsplanerna visade att majoriteten av nyckelbegreppen inte 
kunde påträffas i de äldre dokumenten och där de behandlades skiljde det sig i oftast i fråga 
om sammanhang från de nyare planerna. Varje ord nämndes många gånger i kommunernas 
nyare översiktsplaner och de olika begreppen förekom ofta i samma kontext och kunde 
därför  kategoriseras  in  under  liknade  rubriker.  Begreppen  evenemang,  nöje  & stadsliv, 
kultur och identitet kunde exempelvis alla kopplas till en strävan att öka besöksnäringen. 
Ett  annat  exempel  är  att  alla  nyckelbegrepp  kunde  hittas  i  sammanhang  om 
stadsomvandling och ökad inflyttning. Dessa olika kategorier kommer att användas som 
teman i den fortsatta analysen.

Den ökade konkurrensen mellan kommuner har gett upphov till olika tillväxtstrategier med 
fokus på att locka till sig nya boende, turister och företag (Syssner 2012:21). De strategier 
som  förekommer  i  översiktsplanerna  och  redovisats  i  resultatet  kan  jämföras  med  de 
urbana tillväxtstrategierna som beskrivits i teorin. En iakttagelse som gjorts är kommuners  
stora  fokus  på  kulturella  evenemang.  I  och  med  kulturella  satsningar  förväntar  sig 
kommunerna en ökning av turismen och på så vis också en stärkt besöksnäring (Gävle 
2009:152, Värmdö 2012:50). Undersökningen visar också på ett samband mellan kulturella 
evenemang och handel där kultur beskrivs som en bidragande faktor till ökad handel och 
konsumtion (Skellefteå, del 2 2011:19, Gävle 2009:59-60). Kommunernas strävan efter en 
attraktiv stad med kultur, nöje och stadsliv kan i många fall också ses i stadsomvandlings 
sammanhang. Exempelvis i Ljusdal's (2010:15) översiktsplan där de föreslår uppstädning 
och sanering av ett område för att istället kunna ge plats för nya verksamheter som kan 
gynna ett gott stadsliv. Skellefteå (2011:44) beskriver ett område i centrala stan som idag 
innehåller  lättare  industri  och  kontor,  kommunen  föreslår  en  ny  profilering  av  platsen 
genom satsningar på handel, bostäder och nöjen. Detta skulle kunna liknas vid strategierna 
som beskrivs i teorin om entreprenörstaden. Jessop och Sum (2000:2290) menar att ett av 
kriterierna som kan sammanlänkas med denna teori är stadsförnyelse och upprustning av 
stadsmiljöer  i  samband  med  utveckling  av  kulturkvarter,  nöjesområden  och  andra 
evenemang.  En utveckling  som förväntas  öka  konsumtionen från turister  och invånare 
genom denna nya marknad.

Att  visa  på  kommunens  unika  tillgångar  är  en  annan  strategi  som används  i  vissa  av 
översiktsplanerna.  Även  inom  denna  strategi  kan  man  se  en  inriktning  mot 
stadsomvandling.  I  översiktsplaner  beskrivs  ibland  den  fysiska  miljön  som 
identitetsskapande. Exempelvis i Värmdö (2012:47) kommun där den estetiska omsorgen 
av miljön beskrivs som en bidragande faktor till identitetsskapande. I Skellefteå (2011:75) 
och Ljusdal (2010:17) beskrivs vikten av utsmyckning och gestaltning i staden i och med att 
det  kan  stärka  platsens  identitet.  Detta  fenomen  skulle  kunna  liknas  vid  teorin  om 
platsmarknadsföring.  Syssner  (2012:11)  menar  att  platsmarknadsföring  handlar  om  att 
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förändra eller förbättra bilden av en plats. Vissa delar av staden eller kommunen synliggörs 
och  ges  fördelar  för  att  dessa  ses  som  resurser.  I  översiktsplanerna  finns  även  andra 
sammanhang som kan förstås som marknadsföring, exempelvis Gävle (2009:169) kommun 
som lyfter fram kulturmiljöer som viktiga för stadens identitet, då dessa förväntas bidra till  
att öka intresset för Gävle. Kristianstad (2013:76) i sin tur ser landskapet och sina äldre 
fruktodlingar som identitetsskapande och som bidragande attraktionskraft. Även Ljusdal 
(2010:44)  lyfter  fram  kulturlandskapet  som  intressant  för  kommunens  varumärke  och 
identitet.  Evenemangsområden  och  konsthallar  beskrivs  också  som  identitetsskapande 
(Gävle 2009:152, Värmdö 2012:50). 

Syssner  (2012:21)  beskriver  även  en  annan  typ  av  identitetsskapande  inom 
platsmarknadsföringen.  Det handlar om att försöka skapa en gemenskap mellan invånarna 
i staden genom att få de som bor där att känna samhörighet och stolthet. Det kan finnas en 
koppling  mellan  detta  och  hur  kommunerna  arbetar  med  social  hållbarhet.  I  Ljusdal 
(2010:9)  exempelvis  menar  kommunen  att  livskvalitet  handlar  om att  skapa  en  positiv 
identitet  och  känna  stolthet  över  sitt  ursprung  och  i  Kristianstad  (2013:18)  uttrycks 
kulturens betydelse för identitetsskapande och känsla av samhörighet bland invånarna.

Några av kommunerna framhäver också vikten av mångfald. Ljusdal (2010:10) och Gävle 
(2009:26) beskriver hur den kulturella mångfalden kan bidra till en positiv utveckling av 
kommunen. I Gävle kommun nämns detta i samma mening som man uttrycker vikten av 
yrkesskicklighet  och  i  Ljusdal  anges  höjd  utbildningsnivå  och  positiv  företagsklimat  i  
samma  mening.  I  Florida's  teori  om  den  kreativa  klassen  finns  vissa  samband.  Med 
utgångspunkt i konceptet med tre T:n beskriver Florida (2003:10) teknologi,  talang och 
tolerans  och syftar  på  att  dessa  tre  saker  är  grunden till  den  kreativa  staden.  Tolerans 
handlar om mångfald och öppenhet, ett välkomnande samhälle vilket har vissa likheter med 
de strategier som beskrivs i översiktsplanerna. Den kreativa klassen som Florida (2003:2,8) 
beskriver  som  drivkraften  bakom  ekonomisk  tillväxt  innefattar  olika  typer  kreativa 
yrkesgrupper. I Ljusdal (2010:18) beskrivs vikten av de kulturarbetare som är verksamma i 
kommunen. Skådespelare, musiker, konstnärer, författare och dataspelsdesigners lyfts fram 
som stora tillgångar i näringslivet och kulturen. För att locka till  sig de människor som 
eftersträvas i den kreativa staden läggs fokus att skapa attraktiva boende och livsmiljöer 
(Krätke,  2010:836).  I  vissa  av  kommunerna  syns  en  riktning  mot  en  sådan  planering. 
Exempel finns från Gävle's (2009:31) översiktsplan där de beskriver en omvandling från 
tidigare  kontorsfastigheter  till  attraktiva  borstäder  i  stadskärnan.  Många  andra  av 
översiktsplanerna uttrycker också en önskad utveckling mot boende i stadskärnan och även 
strandnära  boende  ses  som  önskvärt  (Värmdö  2012:28,  Ljusdal  2010:78,  Kristianstad 
2013:41). Den kritik som riktats mot denna typ av utveckling handlar om hur denna strävan 
kan  rättfärdiga  stadsförnyelse  som  bara  gynnar  en  viss  grupp  av  människor.  Denna 
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gentrifieringsprocess innebär att områden, genom upprustning, får en högre status och de 
som bor där måste lämna för att ge plats till människor med mer pengar som attraherars av  
stadsdelens identitet (Krätke, 2010:836, 842). I exempelvis Ljusdal (2010:23) beskrivs vikten 
av attraktiva livsmiljöer där bra boende lyfts fram. Inom detta sammanhanget uttrycks även 
att det är viktigt att rusta upp fasader och röja upp i staden vilket kan vara tendenser som 
lutar  mot  en  sådan  process.  Även  i  Kristianstad's  (2013:42)  översiktsplan  lyfts  god 
utformning och gestaltning av boendeområden som en bidragande faktor till attraktivitet i  
boendemiljön. Kommunen anser att god utformning är en förutsättning för att ett område 
ska  ses  som  attraktivt,  då  dålig  utformning  kan  leda  till  att  ett  område  mister  sin 
attraktivitet. 
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5. SLUTSATS & DISKUSSION 

I  slutsatsen  ska  uppsatsens  syfte  belysas  och  problemformulering  besvaras  genom  de 
resultat som framkommit i analysen. I diskussionsavsnittet kommer uppsatsen att ges en 
kort utvärdering kring metod, empiri och teori. Det kommer även att finnas en beskrivning 
om hur undersökningsresultatet kan användas i fortsatt forskning och vilka delar som kan 
behöva utvecklas ytterligare.

5.1 SLUTSATS

I  de  två  sammanfattande  analyserna  har  liknade  mönster  kunnat  urskiljas  trots  olika 
nyckelbegrepp och textförfattare. Framförallt gällde detta avsaknaden av tillväxtstrategier i  
de äldre planerna. När det kommer till  de nya planerna har kopplingar till  den kreativa 
klassen  gjorts  i  båda  analyserna.  Lika  så  har  det  funnits  en  tendens  till  att  kulturell 
mångfald, utbildning och entreprenörskap tillsammans skapar tillväxt. Marknadsföringen av 
plats och identitet har också varit tydlig i båda analyserna. 

Eftersom problemformuleringen bygger på två underfrågor kommer först dessa att 
redovisas, innan en samlad bild kan erhållas genom att besvara problemformuleringen.

- Hur kan strategier för stadsutveckling i översiktsplaner från tidigt 90-tal förstås  

utifrån en utveckling mot en mer tillväxtorienterad planering med utgångspunkt i  
entreprenörstaden, kreativa klassen och platsmarknadsföring? 

Efter att ha granskat och analyserat översiktsplanerna antagna omkring 1990 framkom att 
de  strategier  för  stadsutveckling  som eftersöktes  inte  kunde  hittas  i  planerna.  Det  kan 
finnas flera skäl till detta. Ett alternativ kan vara att de strategier som användes i planerna  
inte bygger på de tillväxtstrategier som uppsatsen avgränsats till. Detta kan förstås som att 
översiktsplaner från tidigt 90-tal inte i någon större utsträckning varken använde sig eller  
var  påverkade av  tillväxtstrategier.  En ytterligare  förklaring  till  detta  kan vara  att  se  på 
lagstiftningen som styr översiktsplanernas utformning. Eftersom PBL har genomgått flera 
förändringar på drygt 20 år så är det rimligt att även planerna har förändrats med tiden.  
Den största skillnaden som redovisning av textanalysen visade mellan de nya och gamla 
planerna är just avsaknaden av visioner i de äldre. Det som mest liknade visioner var den 
förväntade befolkningsökningen men den var baserad på ett statistiskt underlag. I stort är  
strategierna i de äldre planerna mer konkreta och sakliga och begränsas ofta till vad som 
anses ekonomiskt genomförbart inom en ganska snar framtid vilket inte kan förstås utifrån 
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de strategier undersökningen bygger på. 

- Hur kan strategier för stadsutveckling i översiktsplaner antagna efter år 2010 förstås  

utifrån en utveckling mot en mer tillväxtorienterad planering med utgångspunkt i  
entreprenörstaden, kreativa klassen och platsmarknadsföring? 

I de nyare planerna har flera referenser till de eftersökta strategierna påträffats. I analysen 
har det även framkommit att strategierna påminner om, eller har en del gemensamt med de 
tillväxtstrategier som presenterats i forskningsöversikten. En potentiell slutsats av resultatet 
är att nya översiktsplaner försöker att tillämpa tillväxtstrategierna även om det inte finns 
några uttalanden i texten som styrker detta. Att det ändå är möjligt att dra slutsatsen beror 
på de sammanhang sam framkommit i  analysen.  Framförallt  är det i  översiktsplanernas 
visioner  som  strategierna  blir  tydliga.  Anledningen  till  detta  skulle  kunna  vara  att  
strategierna  inte  har  några  tydliga  direktiv  till  vad  i  den  byggda  miljön  som  behöver 
utvecklas  vilket kan göra en översättning till  konkreta förslag svår.  Kommunerna väljer 
därför att ta med strategierna i visionerna istället eftersom dessa kan vara mer övergripande 
och  vägledande.  Det  är  svårt  att  säga  hur  förslagen  i  översiktsplanerna  påverkas  av 
tillväxtstrategierna eftersom det oftast inte ges så mycket information till vad som ligger 
bakom besluten. 

Hur har svensk planering påverkats av urbana tillväxtstrategier från tidigt 90-tal  

fram till idag?

Svaren  på  de  två  underfrågorna  påvisar  en  tydlig  förändring  som  framträder  vid  en 
jämförelse mellan översiktsplanerna antagna runt 1990 och planerna som antagits omkring 
2010. I de äldre planerna är det svårt att se ett samband mellan de teorier som behandlar  
urban tillväxt och de strategier som beskrivs i översiktsplanerna. I de nyare planerna kan  
däremot  många  av  de  utvecklingsstrategier  som  används  härledas  till  teorierna  om 
entreprenörstaden,  kreativa  staden  och  platsmarknadsföring.  Eftersom  det  undersökta 
materialet är begränsat är det svårt att säga någonting om hur svensk planering i stort har  
påverkats men i de fem fall som presenterats finns en tydlig tendens. Detta skulle kunna 
tolkas  som  att  svensk  planering  har  påverkats  och  förändrats  under  dessa  20  år  och 
slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att det lutar mot en utveckling mot en mer 
tillväxtorienterad planering.
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5.2 DISKUSSION

I det här avsnittet kommer metod och teori att diskuteras utifrån det resultat som slutsatsen 
visat.  Anledningen  är  ge  förståelse  för  hur  valet  av  teori  och  metod kan  ha  påverkat 
undersökningens utfall. I undersökningens övergripande frågeställning ställs frågan om hur 
tillväxtstrategier  utifrån  teorierna  entreprenörstaden,  kreativa  klassen  och 
platsmarknadsföring har påverkat svensk planering från tidigt 90-tal fram till idag? För att 
besvara denna fråga har översiktsplaner från början 90-talet samt nyare planer från omkring 
2010 valts ut som undersökningsmaterial.  Som slutsatsen påvisar så är det stor skillnad 
mellan de undersökta äldre och nyare översiktsplanerna men det finns en problematik i det 
långa tidsspannet mellan planerna. Undersökningsmaterialet hade kunnat utökas för att ge 
möjlighet  att  följa  utvecklingen  och  förändringen  under  dessa  20år.  Om 
undersökningsmaterialet hade kompletterats med att studera översiktsplaner antagna runt 
2000 hade utfallet kunnat bli annorlunda eftersom resultatet då hade kunnat påvisa mer än 
en ökning eller minskning av tillväxtstrategier i översiktsplaner. 

Tillvägagångssättet som undersökningen har följt  kan anses lämpa sig väl för att uppnå 
syftet med uppsatsen. En brist som däremot kan påpekas är teorin om entrepreneurial city,  
kreativa  klassen  och  platsmarknadsföring  som använts  för  att  analysera  resultatet  från 
textanalysen. Dessa teorier har ett brett användningsområde vilket har gjort det svårt att 
avgränsa undersökningen och att dra slutsatser. Om dessa hade avgränsats tydligare hade 
en djupare analys av deras inverkan på svensk planering kanske kunnat uppnås. Trots denna 
kritik så kan syftet med uppsatsen ändå belysas. Uppsatsen syftade till att undersöka hur 
översiktlig planering i svenska kommuner har påverkats av urbana tillväxtstrategier genom 
att identifiera hur dessa strategier har förändrats över tid.

Uppsatsen kan bidra till att lyfta en diskussion om varför planeringen ser ut som den gör 
och vad som ligger bakom de frågor som översiktsplanerna tar ställning till.  En fortsatt 
forskning  på  området  skulle  kunna  innebära  att  man  skiftar  skalnivå  för  att  se  hur 
tillväxtstrategier  formar  den  byggda  miljön.  Detta  skulle  kunna  innefatta  en  studie  av 
exempelvis detaljplaner. Den genomföra undersökningen är också klart begränsad vad det 
gäller  representativitet  då  endast  tio  översiktsplaner  fördelade  på  fem  kommuner  har 
undersökts vilket inbjuder till mer omfattande studier på området.
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5.3 EGNA REFLEKTIONER

Eftersom de tre tillväxt strategier som använts som utgångspunkt i arbetet är relativt nya 
och haft en stark utveckling under 90- och 00-talet har det funnits en förväntning på att 
detta  skulle  märkas i  undersökningen.  De tidiga översiktsplanerna förväntades  alltså  ha 
mindre inslag av tillväxtstrategier men inte så lite som undersökningen har visat vilket var  
en förvånande upptäckt. I de nya planerna hittades som förväntat en hel del stycken som 
kunde kopplas till tillväxtstrategierna. Skillnaden mellan de äldre och nyare planerna var 
större än vad uppsatsen utgick ifrån vilket bland annat berodde på den stora skillnaden i  
både upplägg och användning av översiktsplaner som påvisades. Att planerna skulle skilja 
sig åt i denna utsträckning var överraskande vilket tyder på författarnas bristande kunskap 
om de tidiga översiktsplanernas utveckling.

Hur ska planerare ställa sig till att utvecklingen går mot en mer tillväxtorienterad planering? 
Inom ramen för arbetet har det inte funnits utrymme för att ta ställning till de för och 
nackdelar som strategierna för med sig. Det kan dock vara intressant att diskutera vilket 
förhållningssätt planerare ska ha till fenomenet. Bland annat kan frågan om för vilka man 
planerar vara en bra utgångspunkt för debatt. Eftersom det framkommit att alla de 
undersökta översiktsplanerna kan kopplas till de eftersökta strategierna så kan de förväntas 
ha en stor inverkan på svensk planering. En central del i tillväxtstrategierna handlar om att 
locka till sig rätt slags människor, med utbildning och kapital. I denna strävan läggs fokus 
på att attrahera med rätt typ av boendemiljöer, arbetsplatser och service. I förlängningen så 
väcker detta frågor som rör bland annat den sociala aspekten av hållbarhetsbegreppet. Om 
allt för stor vikt läggs vid att planera för en medelklass finns det risk att människor som 
redan har det svårt får försämrade levnadsvillkor. Självklart är en god ekonomi inom 
kommunen en bidragande faktor till att sociala insatser ska fungera men planerare har ett 
etiskt ansvar att se även ekonomiskt svaga människors behov. Risken är att planeringen 
istället formas efter en viss del av befolkningen som har råd att konsumera och som kan 
bidra till ökade skatteintäkter. Det kan också leda till att vissa stadsdelar som ses som mer 
attraktiva ur ekonomisk synpunkt är de som kommunen satsar på istället för att rusa upp 
nedgångna bostadsområden där behovet kanske är som störst. Det är även en utmaning att 
skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder som har en rimlig hyra. Det kan sägas 
vara viktigt för planerare att hitta en bra balans genom användning av dessa strategier och 
ha ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till alla människor i kommunen. Som planerare 
gäller det att vara en del i att utveckla kommunen på ett sätt som gynnar den ekonomiska 
utvecklingen men samtidigt påverka politiker till att satsa pengar på att göra insatser i 
utsatta områden på de boendes villkor. 
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