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KORTFATTAD SAMMANFATTNING
En av de grundläggande faktorerna för kommunen i sin bostadsplanering är dess
demografiska utveckling. Uppsatsens syfte är att kartlägga Södertälje kommuns
nybyggnation av antalet bostäder åren 2000 till och med 2006 samt att utforska hur
Södertälje kommuns bostadsplanering beaktar den demografiska utvecklingen. Jag
svarar även på frågan: Planerar kommunen för de som bor där eller för dem de vill ska
bo där? I metoden för att nå syftet och svara på frågeställningen har jag använt mig av
kartor, diagram och textanalys. Mina huvudsakliga källor är statistik insamlad genom
Statistiska centralbyrån och kommunen samt dokument som rör kommunens
bostadsplanering. I diskussionen kommer jag fram till att kommunen blivit mer och mer
medveten om vikten av kunskap om befolkningen i samband med
bostadsförsörjningsplanering. Jag visar också exempel på att nybyggnationen främst
riktar sig mot en önskad befolkning snarare än mot den befintliga. Uppsatsen är
geografiskt avgränsad till Södertälje kommun.

Nyckelord: bostadsförsörjning, bostadsplanering, GIS, samhällsplanering, bostäder,
demografi, Södertälje



Förord

Denna uppsats är skriven på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen
efterfrågar en kartläggning av antal bostäder färdigställda mellan år 2000 och 2006 i
Södertälje kommun.

Utöver kartläggningen har det också funnits ett särskilt önskemål från länsstyrelsen om
att uppmärksamma eventuella problem jag stöter på i och med datainsamling till och
framställande av kartorna. Detta eftersom undersökningen ska fungera som pilotstudie
till ett större projekt som avser kartläggning av antal färdigställda bostäder i hela
Stockholms län under samma period.

Jag vill här passa på att tacka min kontakt på Länsstyrelsen, Henrik Weston och Linda
Axelsson som arbetar som samhällsplanerare på Södertälje kommun.

Under uppsatsskrivningen som sträckt sig över 10 veckor har jag tillsammans med fem
andra kurskamrater bildat en kritikgrupp. Vi har träffats regelbundet under denna period
och kommenterat varandras uppsatser. Detta har varit en god hjälp när inspirationen
tagit slut eller då jag kört fast. Medverkande i gruppen har varit: Per Francke, Johan
Nilsson, Linnea Oftedal, Anton Persson och Johanna Sandquist.
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1. Inledning
Samhällsplanering är nödvändigt ur många aspekter. Genom politiska beslut och
plandokument styr kommunerna hur deras mark och vatten ska användas, detta för att
försöka undvika ogenomtänkta och planlösa handlingar. Utan samhällsplanering kan
konsekvenserna, framförallt på lång sikt, bli allvarliga. Samhällsplanering är således ett
sätt att samordna olika intressen i samhället för att uppnå större nytta och en bättre
effektivitet i resursutnyttjandet samt att skapa tillväxt och välfärd.1

Två grundläggande kvaliteter som påverkar såväl tillväxt som välfärd i en kommun är
bra bostäder och goda boendemiljöer. Ekonomisk tillväxt bör, om kommunen vill ha del
av befolkningstillväxten, mötas med ett attraktivt utbud av bostäder och boendemiljöer.
Förbättrade kommunikationer har lett till att arbetsplatsens läge inte längre har samma
betydelse för val av bosättningsort. Det är nu boendet i sig som blivit allt mer styrande.
Ur välfärdssynpunkt är det även viktigt att det, för kommunens invånare, finns bostäder
av god kvalitet som de har råd att efterfråga. För att ett samhälle ska fungera
tillfredsställande behövs till exempel ett tillräckligt utbud för ungdomar som ska flytta
hemifrån, lämpliga boendemiljöer för barnfamiljer och boendeformer som fungerar för
äldre med nedsatt rörlighet.2

Välfärds och tillväxtperspektiven går alltså hand i hand varför bostadspolitiken är en
viktig del i den kommunala debatten. Varje kommun behöver en väl genomtänkt
strategi för hur förutsättningarna för boende i olika delar av kommunen ska utvecklas
och förbättras.3

Boendeplaneringen är således viktigt ur två utgångspunkter, dels för invånarnas behov
av bostäder och dels för kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt.4

Planeringen för att utveckla boendet är därför en viktig del i kommunens strategiska
planering. Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen är reglerat i lag men, i stort
sett, utan egentliga formkrav. Med detta finns både för och nackdelar. Det ger å ena
sidan stor frihet att arbeta med boendefrågorna på det sätt varje kommun finner lämpligt
men å andra sidan dålig vägledning om vad ansvaret egentligen innebär.5 För en
fungerande bostadsförsörjning krävs att kommunen planerar för hur man ska tillgodose
efterfrågan från människor i olika skeenden av livet som har olika behov och önskemål
angående exempelvis boendeform och bostadstyp. Boendeplaneringen utgår därför från
underlag i form av till exempel befolknings och sysselsättningsprognoser, flyttmönster
och efterfrågeanalyser.6

Min studie behandlar Södertälje kommun och deras bostadsplanering med fokus på dess
demografi. I uppsatsen har jag gjort en kartläggning av kommunens nybyggda bostäder
färdigställda under åren 2000-2006. Jag har även gjort en kort demografisk analys av
kommunen och dess delområden. Studien avslutas med en textanalys av kommunens
planeringsdokument som berör områdena bostäder och befolkning.

1 Nyström, J., 2003, sid. 48ff
2 Boverket, 2006, sid. 7
3 Ibid., sid. 8
4 Ibid., sid. 14
5 Ibid., inledningen
6 Ibid., sid. 14
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1.1 Syfte och frågeställning
Mitt syfte är dels att kartlägga Södertälje kommuns nybyggnation av antalet bostäder
åren 2000 t.o.m. 2006 samt att utforska hur Södertälje kommuns bostadsplanering
beaktar den demografiska utvecklingen.

Frågeställning:

Planerar kommunen för de som bor där eller för dem de vill ska bo där?

1.2 Avgränsningar
Tidsmässigt omfattar min studie tidsperioden 2000 t.o.m. 2006 och den är geografiskt
begränsad till Södertälje kommun.

En del av min analys baseras på kartor. Dessa kartor visar nybyggnation färdigställt
inom den aktuella perioden som studien omfattar och utesluter därmed upprustning eller
omvandling av befintliga bostäder samt nya bostäder som påbörjats men ej färdigställts.
För att producera en så tydlig karta som möjligt är det nödvändigt att sortera och
begränsa informationsmängden genom medvetna urval.7

För att ge en bild av kommunens befolkningssammansättning har jag undersökt olika
demografiska variabler och även här har jag gjort avgränsningar. Dessa avgränsningar
har dels varit beroende av vad teori och perspektiv avsnittet innehåller och dels till vad
som funnits tillgängligt över aktuella områden. Jag har gjort mitt bästa för att få tag i
variabler från samma år för att kunna göra så rättvisa jämförelser som möjligt. Jag är
medveten om att denna statistik kan släpa lite i tiden och statistik för år 2000 är ofta
siffror från ett eller ett par år tidigare. Vad jag vill uppnå med de demografiska
variablerna är dock att visa på olika trender. Dessa trender ändras sällan radikalt från år
till år varför jag anser de dugliga.

I teorin jag använder mig av finns förklarande variabler både på mikro och på makro
nivå. På grund av intresse och begränsat tidsutrymme har jag valt att fokusera på
variablerna på mikronivå och endast kort konstatera variablerna på makronivå. Teorin i
sig är också begränsad till att gälla en viss period. Den utelämnar förklaringar till val av
första boende samt flytt till äldreboende och liknande.

Om kommunen inte har något särskild strategi för bostadsförsörjningen ska
befolkningsanalysen finnas i översiktsplanen.8 År 2005 inrättades en sådan strategi men
för åren 2000-2004 har jag i analysen använt mig av kommunens översiktsplan och de
dokument som sedermera blir den aktuella översiktsplanen.
Angående varje enskild statistisk variabel kommer jag att förklara vad de innebär i sitt
sammanhang när de dyker upp under uppsatsens gång.

7 Brodersen, L., 2002, sid. 51
8 Boverket, 1996, sid. 179
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1.3 Metod och källkritik
I detta avsnitt redovisar jag hur jag gått till väga samt vilka problem jag stött på i och
med framställningen av kartorna. Jag kommer också att redogöra för val av metod och
föra en källkritisk diskussion.

1.3.1 Framställande av kartorna

En karta är en grafisk återgivning av information som någon vill förmedla och det är
därför viktigt att veta just vad kartan skall förmedla. I mitt fall har jag haft en dialog
med Länsstyrelsen i Stockholms län för att diskutera fram kartans syfte, vad den skall
innehålla och hur den skall se ut. Denna dialog har pågått under hela uppsatsarbetet för
att försäkra att kartorna skall tjäna sitt syfte så bra som möjligt.9 Statistiken till kartorna
har jag dels fått av kommunen, och dels funnit rätt på på egen hand. Det data jag fått via
kommunen är sorterad efter nyckelkodsområden och visar fastighetsbeteckning,
byggnadstyp, antal bostäder, vilket datum det är påbörjat samt om det är slutfört: hur
många bostäder det resulterade i och vilket datum bygget blev färdigställt. För att kunna
visa denna information i en karta krävs dels ett kartprogram10 och dels att man
sammanställer data i tabeller ett sådant vis att de kan kopplas till kartprogrammet. För
att detta skall fungera behöver tabellerna även innehålla koderna för gränsdragningen.

Den statistik jag fått tillgång till genom kommunen täcker dock inte in alla variabler
som skall kunna läsas ur kartan varför jag kompletterat med ytterligare variabler: om de
bostäder som finns i flerbostadshus är hyresrätter eller bostadsrätter samt hur stora dessa
lägenheter är räknat i antal rum och kök. Denna statistik var betydligt krångligare att få
tag i. Från kommunen fick jag veta vilket företag som byggt de aktuella fastigheterna.
Därefter gick jag in på de olika företagens hemsidor, ringde och mailade för att få reda
på de data jag var ute efter.

Genom att sortera och begränsa mängden data blir kartan tydligare.11 På grund av detta
och för att kunna jämföra nybyggnationen med de demografiska variablerna har jag valt
att slå ihop nyckelkodsområdena till större områden. Dessa större områden är desamma
som kommunen och statistiska centralbyrån använder sig av då de samlar in data över
kommunens olika delar. Eventuellt är dessa gränser dragna för att ge en så jämn bild
som möjligt eller också kan det vara så att det är områden som är väldigt lika varandra.

En karta är bara ett sätt att förmedla information. Anledningen till att jag valt att
presentera min undersökning i en karta är delvis beroende av länsstyrelsens önskemål
men också för att en karta ger en lättillgänglig överskådlig bild av det man ämnar
återge. I detta fall fungerar denna bild som ett underlag för min empiriska analys. Ett
annat sätt att presentera informationen skulle kunna vara i en tabell.

9 Brodersen, L., 2002, sid. 18
10 Jag har använt mig av MapInfo Professional 8.0
11 Brodersen, L., 2002, sid. 51
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1.3.2 Statistiken och kommunens bostadsplanering
De demografiska statistiska variablerna jag undersöker i uppsatsen är insamlade av
Statistiska centralbyrån, SCB. I hantering av stora mängder data finns risk för
bearbetningsfel. Sådana fel kan inträffa då insamlat material hanteras manuellt eller
maskinellt och de går inte helt att undvika. Kontroller av olika slag kan dock minska
omfattningen av dessa bearbetningsfel.12 Jag har varit noggrann och kontrollerat mina
variabler och tabeller för att minimera förekomsten av sådana fel i så stor utsträckning
som möjligt.

För att utforska hur kommunen planerar för sin nuvarande och/eller framtida befolkning
under den aktuella perioden har jag analyserat dokument från stadsarkivet, samrådet
Tyck till om Tälje!, Översiktsplan 2004 och Strategi för boende och byggande i
Södertälje kommun. Dokumenten från stadsarkivet är reaktioner på samrådet som
sedermera resulterade i Översiktsplanen. Anledningen till varför jag inkluderat dessa
dokument är på grund av att det mellan 2000 och 2004 inte fanns någon aktuell
översiktsplan. Den föregående täckte in åren 1990 till 2000. 2005 antogs så kommunens
särskilda strategi för boende och byggande. Dessa dokument ligger till grund för
textanalysen av hur kommunen planerar för sin bostadsförsörjning och till vilken
utsträckning bostadsplaneringen genomsyras av kommunens demografiska utveckling.

En annan metod jag skulle ha kunnat använda mig av för att komma fram till detta är
intervjuer. Eftersom min undersökningsperiod omfattar 6 år och de anställda på en
kommun kan byta jobb och nya tillsättas valde jag att göra denna textanalys. Trots att en
intervju kanske hade gett mig en mer målande bild av hur bostadsplaneringen går till är
det de nedskrivna dokumenten kommunen rättar sig efter i sin planering för
bostadsförsörjningen. Därför anser jag att det är en relevant metod för att uppnå syftet
med min studie.

1.4 Disposition
Kapitel 1 ger en översiktlig introduktion till och problematisering av ämnet. Där
presenterar jag även mitt syfte och frågeställning samt redogör för val av metod,
aktuella avgränsningar och vilka huvudsakliga källor jag använt mig av.

Nästa kapitel, kapitel 2, behandlar de teorier uppsatsen grundar sig på; demografi och
life course. Kapitel 3 ger en bakgrund till hur bostadsplaneringen går till i Sverige på
nationell och kommunal nivå. I kapitel 4 följer sedan en presentation av min egen
undersökning, kommunens demografi, kartorna och textanalysen av dokument som
berör bostadsförsörjningsplanering.

Efter detta avslutas uppsatsen med en diskussion i kapitel 5. Slutligen i kapitel 6 finns
en källförteckning och därpå följer bilagorna.

12 Körner, S., & Wahlgren, L., 2000, sid. 140
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2. Teori
En av de grundläggande faktorerna i planeringen är kommunens demografiska
utveckling. Nedan följer de grundläggande aspekterna i den demografiska vetenskapen.
Sedan fortsätter jag med en teori som bygger på demografiska tankar. Beroende på var i
livet man befinner behöver man olika typer av bostad. Kring detta finns mycket skrivet
och framförallt kretsar forskningen dels kring en äldre teori om life cycle och dels en
nyare teori om life course. I korta drag kan man säga att life cycle teorin är enkel medan
teorierna kring life course ger en mer dynamisk bild av människans väg genom livet.
Det är den senare av dessa teorier jag använt mig av.

2.1 Demografi
Demografi är vetenskapen om befolkningen och ordet demografi härstammar från
grekiskans demos som betyder folket. Den huvudsakliga inriktningen inom demografin
är studerande av egenskaper hos grupper av människor som föds, åldras, flyttar,
reproducerar sig, blir sjuka och dör.13 Egenskaper hos populationer och sammanlagda
grupper kan delas in i fyra kategorier: storlek, struktur, geografisk spridning och till sist
förändringar i dessa tre. De fyra kategorierna kan också i sin tur delas in i
undergrupper.14

Det finns naturligtvis många olika variabler att undersöka när det gäller befolkningen.
Inom den demografiska vetenskapen finns dock en grundläggande ekvation som
beskriver befolkningstillväxt:

Befolkningstillväxt = Naturlig befolkningsökning + Flyttningsnetto

Där den naturliga befolkningsökningen = antal födda – antal döda, och flyttningsnetto =
antalet inflyttade – antalet utflyttade.15

Mänskliga populationer är komplexa och dynamiska att studera. Det är därför viktigt att
i dessa sammanhang vara försiktig med att dra för snabba slutsatser. Det vill säga att
vara försiktig med att summera ihop individer till en grupp för att dra slutsatser om en
hel befolknings karaktäristika och dynamik. Det finns två vanligt förekommande
felaktiga slutsatser inom ämnet: Ecological fallacy och Structural effect. Den första
handlar om att dra obefogade slutsatser om en individs egenskaper på grund av att en
grupp av människor har de egenskaperna. Detta fel förekommer ofta och har en lång
historia bakom sig då man talar om partitillhörighet. Bara för att majoriteten inom ett
specifikt geografiskt område röstar på ett parti behöver det inte betyda att alla som bor i
detta område röstar likadant. Det kan ju trots allt vara så att boende i samma område
bara har adressen gemensamt.16

13 Weinstein, J., & Pillai, V. K., 2001, sid. 5
14 Ibid., sid. 6
15 Ibid., sid. 7
16 Ibid., sid. 11ff
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Det andra vanligt förekommande felet handlar om att en grupps egenskaper kan smitta
av sig eller spridas till enskilda individer. Först inom detta område var Durkheim som
visade att vissa populationer är mer självmordsbenägna än andra. Det samma gäller med
barnafödande. Olika etniska grupper har olika tradition i antal födda barn. Det är till
exempel i USA bevisat att afroamerikanska kvinnor föder fler barn och att områden
med många afroamerikaner har många barn per familj. Genom att undersöka enskilda
individer och grupper av dessa kan man undvika eventuella structural effects.17

2.2 Life course
På 1990-talet byttes den klassiska life cycle förklaringsmodellen ut mot life course
modellen. Detta angreppssätt ger förklaringar både på mikro- och makronivå. På
mikronivån är det händelser i enskilda individers liv som påverkar vilken typ av bostad
de efterfrågar och på makronivå är det händelser som förändrar samhällets ekonomi
m.m. som spelar in på vilka möjligheter och begränsningar hushållen får. Kärnidén med
denna modell är att varje enskild individs livs historia består av olika händelser som
följer på varandra inom en specifik historisk och social tidsram. Händelser som tillhör
samma domän/gebit/område av livet grupperas i en karriär. Exempel på sådana karriärer
är bostadskarriären, utbildningskarriären, arbetsmarknadskarriären m.fl. Dessa karriärer
är beroende av varandra och utvecklas parallellt med tiden. Life course angreppssättet
studerar interaktionen av dessa parallella karriärer i dess skiftande kontext. Dessutom
behandlas också timingen, ordningsföljden och varaktigheten av händelserna.18

Personer från samma födelsekull upplever samma makronivåförändringar. Dessa
förändringar kan komma att påverka bostadskarriärer hos personerna inom samma
födelsekull på liknande sätt. Den mest anmärkningsvärda demografiska förändringen
som har skett i många västeuropeiska länder är att vi flyttar från föräldrahemmet vid allt
lägre åldrar, fler och fler bor sambo utan att vara gifta, vi gifter oss vid högre åldrar,
skilsmässorna ökar, första barnet kommer vid högre åldrar, minskning i familjestorlek
samt ökning av den förväntade livslängden. Sammantaget brukar detta kallas för den
andra demografiska transitionen och har sina rötter i olika samhälleliga förändringar.
Dessa förändringar kan grupperas i tre huvudkategorier: strukturella, kulturella och
teknologiska förändringar.19 Som jag nämnt i kapitlet avgränsningar kommer jag inte
att gå djupare in på dessa makronivåförändringar i min uppsats.

Mycket bostadsforskning har gjorts kring effekter av händelser och situationer under
livets gång på människors bostadssituation. Sådana händelser kan till exempel vara:
giftermål, skilsmässa och anställningssituation. Händelser i enskilda människors och i
familjers livsväg leder troligen till justeringar av deras bostadssituation. Gemensamt för
studier inom området är att de analyserar förändringar på kort sikt strax efter en
händelse eller under en händelse. När bara effekter på kort sikt genomförs kan man
missa effekter som släpar efter i tiden. Feijten och Mulder belyser de ihållande
långtidseffekter förändringar i livet kan ge. De påpekar att det både är olika händelser i
livet och när de sker, tajmingen, som spelar in på efterfrågan av bostäder.20

17 Weinstein, J., & Pillai, V. K., 2001, sid. 13ff
18 Feijten, P., 2005, introduction
19 Ibid.
20 Feijten, P. & Mulder, C. H., 2005, sid. 571f
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Vissa händelser i livet påverkar bostadssituationen direkt medan andra händelser har
effekter som släpar efter t.ex. om man förlorar jobbet. Vissa effekter består över tiden
medan andra försvinner. Ett långtidsperspektiv på bostadssituationer bör upptäcka alla
typer av effekter: omedelbara, fördröjda och varande. Händelser ackumuleras och blir
till hur livssituationen ser ut vid en viss tidpunkt.21

Människor som är under utbildning (och som inte längre bor hemma hos sina föräldrar)
bor oftast i enkla bostäder. De har oftast få resurser, eftersom de har ingen eller mycket
liten inkomst från arbete. Dessutom är högskolor och universitet ofta lokaliserade i
städer där det finns otillräckligt med bostäder som studenter har råd med.
Bostadskarriären för människor som fortsätter med sin utbildning börjar på en lägre
nivå än för de flesta som flyttar hemifrån efter sin utbildning. Det kan ta lite tid för de
som är högutbildade att komma ikapp de mindre högt utbildade i sin bostadskarriär. På
grund av deras höga inkomster och tjänandekapacitet kommer de högutbildade troligen
så småningom bo i dyrare bostäder med högre kvalité än de med lägre utbildning. Av
detta drar Feijten och Mulder slutsatsen att ju högre utbildning desto högre
bostadskvalité efterfrågas samt att sambandet är positivt med ökad ålder.22

Inkomst är en av de huvudsakliga förklaringarna till bostadskvalitén. Eftersom betalt
arbete, för de flesta människor, är den största inkomstkällan, kan man vänta sig att en
ökning i bostadskvalité förväntas starta från den stund en person träder in på
arbetsmarknaden. Så länge en person har en regelbunden inkomst hålls dennes bostads
karriär stadig eller kanske ökar. Däremot kan en arbetskarriär avbrytas av perioder av
arbetslöshet. Effekten på inkomstsituationen hos ett hushåll som drabbas av arbetslöshet
är stark och kan så småningom leda till en flytt till en bostad med lägre kvalité. Efter ett
tag när den arbetslösa hittat ett nytt jobb förväntas den negativa effekten av
arbetslöshetserfarenheten att leva kvar. Arbetslöshet leder till att ackumulationen av det
humana och finansiella kapitalet avbryts vilket kan ta en tid att återställa. Dessutom blir
de som upplevt arbetslöshet medvetna om att man inte kan ta välgång för givet. De kan
ha en rädsla för att bli arbetslösa igen och kan därför föredra att bo i en bostad de är
säkra på att de har råd med. Effekterna av arbete och arbetslöshet är högst troligt
könsrelaterat eftersom kvinnor oftast inte står för den huvudsakliga inkomsten i
hushållet. Om kvinnan i ett hushåll blir arbetslös blir effekterna i många fall inte lika
stora som om det vore mannen. Detta eftersom kvinnor oftast inte tjänar lika mycket,
jobbar halvtid eller kanske inte alls. Av detta drar Feijten och Mulder slutsatsen att
Arbetslöshet leder till minskad efterfrågan av bostäder med hög kvalité samt att
sambandet är starkare om det är en man som blir arbetslös. Effekterna väntas även vara
länge.23

I genomsnitt bor folk som är gifta eller sambos i bostäder med högre kvalité än
enpersonshushåll. Det beror på olika saker, man behöver mer plats om man är fler, de
har förmodligen högre sammanlagd inkomst samt minskade levnadskostnader per
person i och med att man kan dela på t.ex. telefonabonnemang m.m. Ju längre man bor
ihop desto bättre blir ekonomin, alltså ju yngre man är när man flyttar ihop desto längre

21 Feijten, P. & Mulder, C. H., 2005, sid. 572
22 Ibid., sid. 573
23 Ibid., sid. 573f
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tid har man på sig att dra ekonomiska fördelar av samboendet och chanserna till bättre
bostadskvalitet ökar. Denna effekt förväntas bestå men den kan minska med tiden. Av
detta drar Feijten och Mulder slutsatsen att ju tidigare partnerskapet börjar desto högre
bostadskvalité har man vid äldre ålder, effekten kan bli svagare med tiden.
Partnerskapet kan dock upphöra, p.g.a. dödsfall eller separation. De negativa
konsekvenserna på bostadskarriären av en skilsmässa kan bli allvarliga, inte bara inom
den närmsta framtiden utan också för en lång tid framöver. Dödsfall kan förväntas ha
mindre effekter då livförsäkringen täcker stora kostnader, å andra sidan kanske den som
blir kvar tycker att den har för mycket plats och väljer att flytta till något mindre.
Separation och (ibland) dödsfall leder alltså till lägre bostadskvalité, denna effekt varar
över tiden.24 Om man sedan startar ett nytt förhållande så kan bostadskvalitén öka men
förmodligen inte bli lika hög som jämnåriga personers som haft samma partner hela
tiden. De som en gång genomgått separation och exempelvis sålt sitt hus, är mer
medvetna om risken och ger sig kanske inte in i att köpa ett hus till med en ny partner.
En ny partner har positiv effekt på bostadskvalitén, jämfört med att inte hitta en ny
partner.25

När, vid vilken tidpunkt i livet, man får sitt första barn förväntas också ge en effekt på
bostadsmarknaden. När en period med en partner och utan barn är lång finns många
möjligheter att bygga upp en stadig ekonomi. Många par köper bostad när de väntar sitt
första barn. Par som inte skaffar barn har bra förutsättningar för bra ekonomi och bra
kvalité på bostaden men har kanske inte samma behov av högkvalitetsbostad. Ju längre
tid efter att man flyttat ihop barnet kommer, desto bättre bostadskvalité, effekten består
över livets gång.26

Långtidsapproachen i Feijten och Mulders undersökningar är ny inom
bostadsforskningen och har lett till flera nya insikter. Den demonstrerar ytterligare att
livets gång är dynamisk. Interaktionen mellan flera olika områden i livet förändras
ständigt över livets gång. Om man använder sig av longitudinell data och analyserar
variabler som påverkar livets gång och interagerar med ålder och varaktighet, blir det
möjligt att fånga upp denna dynamik.27

24 Feijten, P. & Mulder, C H., 2005, sid. 574
25 Ibid., sid. 575
26 Ibid.
27 Ibid., sid. 584
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3. Bakgrund
I detta kapitel ges en kunskapsgrund till planeringen i Sverige. Först ett kapitel om
samhällsplanering på nationell nivå i allmänhet och sedan en avsmalning mot
bostadsplanering på kommunal nivå i synnerhet.

3.1 Samhällsplanering
Det som allmänt uttryckt kallas samhällsplanering omfattar såväl fysisk planering som
sektorsplanering. Innan beslut fattas inom dessa områden genomförs underlag för
planeringen i form av utredningar och analyser av bakgrundsinformation.28 Dessa
utredningar får sina riktlinjer från offentlig planering. Offentlig planering utgår
vanligtvis från politiskt uppsatta mål för respektive verksamhet. Dessa mål är såkallade
överordnade mål som satts upp av riksdagen och regeringen som ett uttryck för den
rådande politiska majoriteten. De överordnande målen kan i sin tur delas upp i
tvingande och dispositiva mål. Hur målen ska uppnås och vem som bär ansvaret för att
så sker är olika i olika fall. För de ansvarsområden kommunerna hanterar har regeringen
beslutat om ramlagstiftning vilket innebär att kommunen själv får bestämma hur målen/t
ska uppnås men det måste ske inom dessa ramar. Det kallas för att kommunen har en
dispositiv rätt. I dessa fall finns utrymme för kommunen att anta politiska
handlingsprogram som överensstämmer med den lokala majoritetens intressen i
sakfrågor. En del av de överordnande målen är dock tvingande. Det gäller till exempel
vissa krav på hälsa, säkerhet och att tillgodose kraven på riksintressen.29

Ansvaret för den fysiska planeringen faller i första hand på landets kommuner eftersom
de har den enväldiga rätten att anta planer. Genom översiktsplanen reglerar kommunen
sin markanvändning. Detta plandokument är obligatoriskt för Sveriges alla kommuner
och den ska innehålla intentionerna för användningen av mark och vatten. Det som
anges i översiktsplanen är emellertid inte juridiskt bindande, detta till skillnad från
detaljplanen som är kommunens viktigaste instrument för att genomföra avsikterna med
planeringen. Som komplement till dessa två planer kan kommunen också utfärda
områdesbestämmelser och fastighetsplaner. Staten kontrollerar att kommunerna håller
sig inom de uppsatta ramarna. Detta sker via länsstyrelsen.30

Sektorsplanering skiljer sig från det geografiskt heltäckande ansvar en kommun har.
Sektorplanering avser planering som bedrivs både på lokal, regional och riksnivå och
som omfattar en specifik verksamhet. Indelningen grundas på de ansvarsområden som
traditionellt finns inom regeringsdepartementen. Sektorinriktad riksplanering omfattar
exempelvis energifrågor och kommunikationer. Länsstyrelserna har ansvar för
uppföljning av statlig sektorsplanering inom länet. Kommunerna i sin tur har det
huvudsakliga ansvaret för att tillgodose behovet av bland annat äldreomsorg, skolor och
bostadsförsörjning. Det hör också till kommunens ansvar att samordna

28 Nyström, J., 2003, sid. 55
29 Ibid., sid. 56
30 Ibid., sid. 57
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sektorsplaneringens behov av mark och lokaler inom ramen för den fysiska planeringen
samt att se till att bland annat sociala och ekonomiska aspekter av planeringen beaktas.31

För att bedriva planering på ett bra sätt krävs underlagskunskaper om området. I en
beslutsprocess görs olika typer av utredningar för att införskaffa aktuella kunskaper
inom området. Ett exempel på en sådan typ av utredning är att göra prognoser som kan
användas för att få en uppfattning av framtida behov. För att studera
befolkningsutvecklingen används ofta prognoser.32

3.2 Planering och bostadsförsörjning
Sedan drygt 50 år tillbaka har kommunerna ansvaret för planering och genomförande
medan staten svarar för de rättsliga och finansiella förutsättningarna i Svensk
bostadspolitik. När den förra bostadsförsörjningslagen upphävdes 1993 betonades
särskilt att detta inte innebar någon förändring i ansvarsfördelningen. Även om staten
inte längre la sig i när det gällde formerna för planeringen utgick de ifrån att
kommunerna självmant skulle ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Det visade sig
dock att de flesta kommuner inte bara slutade göra särskilda program för
bostadsförsörjningen utan också att boendefrågorna överhuvudtaget fick en allt lägre
prioritet i många kommuner.33 Avregleringen av bostadsmarknaden ledde till att
finansieringsförutsättningarna i hög grad kom att styra bostadsbyggandet, såväl
lokaliseringsmässigt som kvantitativt. Detta gjorde att kommunernas lagfästa skyldighet
att tillgodose bostadsbehov koncentrerades till de grupper som hade särskilda behov av
dessa insatser som exempelvis äldre och hushåll som av olika anledningar inte kunde få
sina bostadsbehov tillgodosedda på marknaden..34

Detta resulterade så småningom i en ny bostadsförsörjningslag som trädde i kraft i
januari 2001.35

”Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för
alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen skall kommunen, om det behövs, samråda med
andra kommuner som berörs av planeringen.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje
mandatperiod. Lag (2002:104)” 36

Riktlinjer för att leva upp till denna relativt nya lag om bostadsförsörjningen ska antas
av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Vidare finns inga mer

31 Nyström, J., 2003, sid. 59f
32 Ibid., sid. 61f
33 Boverket, 2006, sid. 10
34 Boverket, 1996, sid. 173
35 Boverket, 2006, sid. 10
36 http://lagen.nu, 2006-12-25
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djupgående preciseringar för hur detta skall ta sig form eller om omfattning.37 I och med
detta finns det en risk att boendefrågorna inte kommer fram tillräckligt i
planeringsarbetet och att man missar att grunda planeringen på analyser av
bostadsbehovet och på politiska mål och ambitioner.38 Idag har boendesegregation
uppmärksammats allt mer och det är vanligare med förbättring av befintliga bostäder
och bostadsområden än nybyggnation.39

3.3 Kommunens riktlinjer till bostadsförsörjning
Markanvändningen i landet styrs av Plan och Bygg Lagen, PBL, sedan 1987 då den
trädde i kraft. Enligt PBL ska varje kommun senast den 1.a juli 1990 ha antagit en
Översiktsplan som ska täcka hela kommunen. I översiktsplanen skall kommunens
grunddrag för markanvändning framgå och den ska fungera som beslutsunderlag för
senare beslut på kommunal nivå, t.ex. för detaljplaner.Översiktsplanen får inte ha någon
bindande verkan.40

Varje kommun ansvarar själv för utformandet av sina planer. Det finns dock riktlinjer
framtagna av Boverket angående utformandet av dessa, exempelvis i boken om
översiktsplan, där följande nämns angående bostadsplanering.

De senaste årens avregleringar har lett till att kommunen inte längre har samma
möjligheter som tidigare att styra bostadsproduktionens omfattning och inriktning.
Förutom byggföretagen har andra aktörer, t.ex. banker och kreditinstitut fått ett allt
större inflytande. Tyngdpunkten i kommunens insatser vad gäller nybyggnad har därför
förskjutits från den direkta produktionsplaneringen till information och vägledning för
bostadsmarknadens olika aktörer. Ett sätt att uppnå detta är att kommunen gör analyser
av bostadsmarknadsläget och bedömningar av befolkningsutvecklingen och den
framtida bostadsefterfrågans omfattning och inriktning i förhållande till befintligt
bostadsbestånd.41

Strategier inom bostadsplaneringen och som kan leda till att kommunen utvecklas
innefattar både boende för den nuvarande befolkningen och deras framtida önskemål
såväl som boende som attraherar nya invånare. Bedömningar om detta görs utifrån olika
prognoser, exempelvis befolknings- och hushållsprognoser.42

En behandling av boendet i ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsperspektiv i
översiktsplanen möjliggör en naturlig samordning av boende och andra intressen i den
fysiska översiktsplaneringen. Fastän det idag ska finnas särskilda riktlinjer för
kommunens boendeplanering är det nödvändigt att kommunens målsättningar och
riktlinjer för bostadsförsörjningen samordnas med den översiktliga planeringen. 43

37 Boverket, 2006, sid. 10f
38 Ibid., sid. 14
39 Boverket, 1996, sid. 173
40 Westerlund, S., 2002, sid. 49f
41 Boverket, 1996, sid. 174
42 Ibid., sid. 173
43 Ibid.
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”Översiktsplanen ska ge tydligt uttryck för kommunens beredskap för bostadsproduktion
i förhållande till förväntad befolkningsutveckling”44

Genom att ta in frågor som rör bostadsförsörjning och boendemiljöförbättring i
översiktsplanen får den en vidare förankring än annars. En översiktsplan, som grundas
på kommunala bostadspolitiska mål och ajourhålles regelbundet, ger goda
förutsättningar för att upprätta detaljplaner, områdesprogram etc. och på så sätt
genomdriva kommunens mål för bebyggelseplaneringen.45

Kommunen kan också välja att inte ta fram något separat boende-
/bostadsförsörjningsprogram. Det medför dock högre krav på utförligheten i
översiktsplanen.46 Förverkligandet av kommunens intentioner vad gäller
boendeförsörjning handlar i allt högre utsträckning om förhandlingar med övriga
aktörer på bostadsmarknaden. En väl underbyggd översiktsplan stärker kommunens
position och utgör ett tydligt ramverk till förhandlingarna.47 Tonvikten ligger alltså inte
längre på styrning utan på samverkan. Kommunen måste finna former för ett
konstruktivt och informativt samarbete med aktörerna på bostadsmarknaden –
fastighetsägare, förvaltare, byggnadsföretag, banker/kreditinstitut och de boende.48

I och med att den största delen av bostadsbeståndet består av redan befintliga bostäder
kommer kommunens planering för boendeförsörjning till stor del att handla om att
utveckla och förbättra boendet inom ramen för det befintliga beståndet.49 Det behövs
dock fortfarande fortlöpande uppföljning av hushållssammansättning och sociala
förhållanden i olika delar av kommunen, liksom god kännedom om bostadsbeståndets
sammansättning och om brister och kvaliteter i boendemiljöerna.50

44 Boverket, 1996, sid. 179
45 Ibid., sid. 175
46 Ibid.
47 Ibid., sid. 179
48 Ibid., sid. 180
49 Ibid., sid. 174
50 Ibid., sid. 175



18

4. Empiri
I detta kapitel presenterar jag min egen undersökning. Jag börjar med att ge en bild av
kommunen och dess olika delar. Därpå följer mer och mindre detaljrika demografiska
variabler, detta för att visa på dess vikt. Sedan följer kartorna över nyproduktionen och
sist en textanalys av kommunens planeringsdokument som behandlar bostadsplanering.

4.1 Södertälje kommun
Södertälje kommun har under många år varit en kommun där fler har flyttat ut än in
men denna trend har nu vänt. Att befolkningen i kommunen ökar har naturligtvis
betydelse för bostadsplaneringen. Jag kommer här att applicera den demografiska
vetenskapens grundläggande ekvation och andra variabler som beskriver
befolkningssammansättningen. För att visa exempel på variation har jag även gjort
några djupdykningar i ett par kommundelar, först en kort beskrivning av kommunens
fem delar (se bilaga 1 för karta).

4.1.1 Kort beskrivning av kommunens delar
I Södertälje tätort bor största delen av kommunens befolkning och det mesta inom
kommersiell service finns tillgänglig. Där finns kommunens största arbetsgivare varför
många av kommunens övriga invånare pendlar dit. Befolkningssammansättningen i
denna kommundel är i stor sett densamma som för kommunen i stort med undantag att
det i Södertälje tätort är något högre andel invånare med utländsk bakgrund.
Bebyggelsen domineras av flerbostadshus men det finns även småhusområden.51

I Järna kommundel bor det drygt 8000 personer varav drygt 2000 bor på landsbygden.
Kommunen är en betydande arbetsgivare men även den antroposofiska rörelsen har
många anställda. Järna har goda kommunikationer och många invånare pendlar in till
Södertälje tätort eller till länets centrala delar.52

Hölö-Mörkö är den sydligaste kommundelen och här bor det drygt 3000 invånare varav
cirka 1000 personer bor i tätorten Hölö. De senaste åren har befolkningen ökat,
framförallt på landsbygden. Kommunen har sett ett generationsskifte i form av att den
äldre befolkningen flyttat in till Hölö tätort och yngre familjer har valt att bosätta sig på
landet. Kommunikationerna beskrivs som relativt goda och många pendlar till både
Södertälje och Stockholm.53

I Vårdinge kommundel heter centralorten Mölnbo där cirka 1000 av kommundelens
cirka 1800 invånare bor. Arbetsmarknaden i Vårdinge är begränsad varför många
pendlar till sitt arbete.54

Enhörna kommundel ligger norr om Södertälje tätort och har cirka 2500 invånare varav
cirka 1000 bor i huvudorten Ekeby. I denna kommundel har befolkningen främst ökat

51 www.sodetalje.se, 2007-01-02, sid. 8
52 Ibid., sid. 11
53 Ibid., sid. 14
54 Ibid., sid. 17
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på landsbygden. Som resultat av detta har många fritidshus permanentats. Majoriteten
av invånarna pendlar ut till sitt arbete.55

4.1.2 Befolkningssammansättning

Kommunens befolkning ökar och så även under min aktuella studieperiod. I
kommunens översiktsplan ges en beräkning över hur många bostäder som behövs för att
matcha denna ökning. I detta kapitel ger jag exempel på att det för bostadsplaneringen
är viktigt att gå djupare in i statistiken än att bara se till befolkningsökningen i stort.

Figur 1. Befolkningsökning Södertälje kommun
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Diagrammet visar kommunens befolkningstillväxt åren 2000-2005.
Källa: www.rtk.sll.se, 2007-01-09

I diagrammet ovan (fig. 1) ser vi att kommunens befolkning ökat stadigt de senaste
åren. En fördjupning i denna statistik som visar hur stor del av den tillväxt som beror på
naturlig befolkningsökning, = antal födda – antal döda, och hur stor del som beror på
flyttningsnetto, = antalet inflyttade – antalet utflyttade, ger något större kunskap om
befolkningen.

55 www.sodetalje.se, 2007-01-02, sid. 20
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Figur 2. Specificerad befolkningstillväxt Södertälje kommun
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Diagrammet visar naturlig befolkningsökning, flyttningsnetto och befolkningstillväxt i kommunen.
Källa: www.rtk.sll.se, 2007-01-09

Figurens gula staplar (fig. 2) återger befolkningsökningen som vi såg i figur 1.56 I
början av undersökningsperioden berodde den höga och snabba befolkningstillväxten
således på hög inflyttning. De senaste två åren beror det på högt antal födda barn.

Antal barn spelar naturligtvis in på vilken typ av bostad som efterfrågas. Enligt life-
course teorin påverkar också timingen efterfrågan på bostäder, det vill säga åldern
någon har när viktiga förändringar i livet sker som exempelvis giftermål eller födelse av
barn.

Figur 3. Medelålder vid första barnets födelse
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Diagrammet visar medelålder för när kvinnorna i Södertälje kommun respektive Stockholms län föder sitt
första barn.
Källa: www.ssd.scb.se, 2007-01-09, [1]

56 Det kan dock hända att siffrorna inte exakt stämmer överens de två diagrammen emellan, det beror på
eftersläpning i insamlingsmaterialet.
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Befolkningen i kommunen är jämförelsevis relativt ung då de får sitt första barn. Som
figur 3 visar blir denna medelålder allt högre. Diagrammet visar endast kvinnans ålder,
männen är i genomsnitt 2 år äldre.57

Figur 4. Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer
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Diagrammet visar≥3 år efter gymnasial utbildning, i procent av alla i kommunen eller länet som har en
utbildning minst grundskola.
Källa: www.rtk.sll.se, 2007-01-09

Trots att andelen högutbildade, 3 år eller mer efter gymnasiet, ökar i kommunen är
siffrorna betydligt lägre än för länet i sin helhet, se figur 4. De fyra figurerna ovan visar
hur förhållandet ser ut i kommunen. För en ökad kunskap om vad kommunens
befolkning, nu och i framtiden, kan tänkas efterfråga behövs mer djupgående kunskap
om dess utveckling.

4.1.3 Ett par djupdykningar

I detta kapitel ska jag åskådliggöra hur förhållandena ser ut då man går djupare in på
lägre nivåer i statistiken. Här kommer jag visa att delar av kommunen kan ha ovanligt
höga eller låga värden i förhållande till hela kommunen vilket påverkar kommunens
medelvärden.

Även inom de 5 delarna finns delområden som visar på stora skillnader. I diagrammet
nedan ser vi exempel på detta. För karta över områdena i figuren nedan se bilaga 2.

57 www.ssd.scb.se, 2007-01-09, [2]
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Figur 5. Specificerad befolkningstillväxt, Södertälje tätort
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Diagrammet visar befolkningstillväxten i Södertälje tätorts 8 delar år 2000.
Källa: www.rtk.sll.se, 2007-01-09

Figur 5 är ett nedslag i en av kommunens fem delar, Södertälje tätort, vid en specifik
tidpunkt, i början av min undersökningsperiod. Diagrammet illustrerar tydligt att det
finns stora variationer inom de olika kommundelarna.

Enligt life-course teorin verkar sambandet mellan hög utbildning och ökad ålder positivt
i efterfrågan på bostäder av hög kvalitet. Det vill säga att ju äldre de personerna med
hög utbildning blir till desto större utsträckning kommer de efterfråga bostäder av hög
kvalitet.

Figur 6. Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer, för kommundelarna
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Diagrammet visar de med ≥3 år eftergymnasial utbildning för kommunens 5 delar i förhållande till
kommunen och länet som helhet år 2000.
Källa: www.rtk.sll.se, 2007-01-09

Liksom figur 5 är detta ett nedslag under början av min undersökningsperiod. De
individer som är med i denna statistik är de som har en eftergymnasial utbildning som är



23

tre år eller längre. Denna statistik är dock något bristfällig då det i anslutning till datan
finns angivelser om att ”uppgift saknas”.58

4.2 Kartläggning av nyproducerade bostäder 2000 t.o.m. 2006
Under den aktuella perioden för min studie har det färdigställts 724 bostäder. Hur dessa
är fördelade över kommunen och vilken typ av bostad det är illustreras i detta kapitel
med hjälp av två kartor.

Figur 7. Karta över färdigställda bostäder hela kommunen

Kartan visar dels det befintliga bostadsbeståndet och dels färdigställda bostäderna 2000-2006.
Källa: Projektlistan & www.rtk.sll.se, 2007-01-09

58 www.rtk.sll.se, 2007-01-09
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Stapel diagrammen i kartan ovan visar nybyggnationen för den aktuella
undersökningsperioden, åren 2000 till 2006. Diagrammen visar både antal och typ av
bostad, om det är villa, rad- eller kedjehus, flerbostadshus eller äldreboende. Angående
upplåtelseform för dessa, det vill säga om det är hyres- eller bostadsrätter finns för
flerbostadshusen en förklaring i nästa karta.

Gråskalan i bakgrunden visar det befintliga bostadsbeståndet enligt den senaste Folk
och Bostadsräkningen som genomfördes 1990, FoB90. Fram till min undersökning
saknas dock 10 år men eftersom det inte producerats så mycket nybyggda bostäder och
på grund av att statistiken för 1990 till 2000 är sammanställda på olika sätt har jag valt
att redovisa dessa siffror. Även kommunen utgår i sitt strategiska dokument för
bostadsförsörjning från dessa siffror. Som framgår av kartans teckenförklaring är
indelningen inte gjord efter att det ska vara lika stora klasser utan att antalet i varje klass
ska vara så jämt som möjligt. Detta innebär alltså att det inte är lika stor skillnad i antal
befintliga bostäder mellan klasserna.

Figur 8 är en sammanställning av samtliga bostäder i kartan.

Figur 8. Totalt antal färdigställda bostäder
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Figur 9. Karta över lägenhetsstorlekar

Kartan visar dels andel befintliga flerbostadshus och dels lägenhetsstorlekar.
Källa: Statistik från olika byggföretag & www.rtk.sll.se, 2007-01-09

Denna karta är en inzoomning över Södertälje tätort (markerad med tjock gräns i
föregående karta) som är den enda kommundel som byggt flerbostadshus under den
aktuella studieperioden, 2000-2006. Varje cirkeldiagram motsvarar en fastighet,59 ju
större diagram desto fler lägenheter. De olika färgerna motsvarar storleken på
lägenheterna. Gråskalan i bakgrunden visar andel bostäder i flerbostadshus i förhållande
till hela bostadsbeståndet enligt FoB90. För att se hur fastigheterna sprider sig över
tätorten har jag här delat in i mindre områden.

I den fastighet som är markerad med en stjärna finns bara hyresrätter, övriga fastigheter
består av bostadsrätter. Fastigheten med ett frågetecken i innehåller 20 lägenheter av
okänd storlek, därav frågetecknet.

59 En fastighet kan bestå av flera enskilda byggnader.
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Figur 10. Storlek på de nybyggda lägenheterna
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Cirkeldiagrammet visar samtliga färdigställda lägenheter efter storlek i antal rum och kök under
perioden 2000 till 2006.
Källa: Statistik från olika byggföretag

Detta cirkeldiagram är en sammanställning över diagrammen i kartan ovan, undantaget
de 20 lägenheterna av okänd storlek.

4.3 Kommunens visioner om åren 2000-2006
Den nuvarande Översiktsplanen antogs i april 2004. Arbetet med att ta fram den startade
dock fyra år tidigare med ett samråd med titeln Tyck till om Tälje! vars ursprungliga
syfte var att en ny översiktsplan skulle antas till år 2000. Åren däremellan 2000-2004
har synpunkter på och omarbetning av samrådet gjorts. År 2005 antogs ett särskilt
dokument för bostadsförsörjningsplanering, Strategi för boende och byggande i
Södertälje kommun. Detta kapitel innehåller analys av dessa dokument samt till vilken
grad de beaktar den demografiska aspekten.

4.3.1 Tyck till om Tälje!

I ett tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret till kommunstyrelsen finns förslag
till samråd angående den nya översiktsplanen för år 2000 bifogat. Samrådet planeras
pågå fram till slutet av maj 2000 och en antagen plan beräknas enligt tjänsteutlåtandet
vara klar i augusti 2001.60

Förslaget till samråd mynnade sedan ut i samrådet: Tyck till om Tälje! –
Programsamråd, översiktsplan 2000. I detta samråd finns ett par kapitel som rör
bostadsplaneringen. I ett inledande kapitel, Vi planerar för tillväxt, betonas kommunens
goda förutsättningar, i och med läge och arbetsplatser. Utifrån detta presenteras en enkel
befolkningsprognos som talar om med hur många människor befolkningen kommer
växa.61

60 Kommunledningskontoret, 1999-12-06
61 Södertälje kommun, 2000, Tyck till om Tälje, sid. 4f
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Under 1990-talet ökade kommunens befolkning med knappt 1200 personer. Denna
ökning bestod främst av ett födelseöverskott. Under många år har kommunen haft en
nettoutflyttning men den har nu vänt. Vidare beskrivs det i samrådet att om Södertälje
kommun påverkas på samma sätt av flyttströmmarna som övriga länet skulle
befolkningen öka med nästan 9000 personer fram till 2015 och att detta skulle innebära
4000-5000 nya bostäder. Här tas det även upp att det finns en viss osäkerhet i dessa
antaganden med tanke på prognosen från 1990. Den utgick också från en stark
befolkningsökning som skulle kräva cirka 4500-5500 lägenheter fram till år 2000, bara
en bråkdel av dessa genomfördes. Orsakerna till detta var enligt samrådet många och
flera variabler spelade in, såsom sänkta bostadssubventioner, hög arbetslöshet och
nettoutflyttning. Vidare motiveras dagens (år 2000) bostadsplanering med att
marknaden styr bostadsbyggandet på ett helt annat sätt än tidigare och att efterfrågan på
nya bostäder i kommunen återigen ökar, framförallt på småhus. För att kunna möta en
variation i efterfrågan, från olika grupper och vid olika tidpunkter, behövs ett varierat
utbud. På grund av detta bedöms bostadsberedskapen behöva vara större än 4000-5000
bostäder, ”kanske snarare 7000 bostäder”.62

Obalansen i flyttströmmarna har inneburit att fler högutbildade och fler med höga
inkomster har flyttat ut än in samt att inflyttningen från utlandet har varit större än från
andra kommuner. Obalansen förväntas kunna motverkas genom en satsning på
attraktiva bostäder.63

I jämförelse med andra lika stora orter i landet har Södertälje (år 2000) en
förhållandevis stor andel flerfamiljshus jämfört med antalet villor. Samrådets förslag
innebär ett stort tillskott av villatomter.64

4.3.2 Reaktioner

I rapporter, protokoll och yttranden om sammanlagt drygt 100 sidor har följande
aspekter angående demografiska variabler kontra bostadsplanering lyfts fram. Det är
bland annat olika nämnder, kommundelarna och privatpersoner som inkommit med
förslag.

Regionplane- och Trafiknämnden stödjer det planerade bostadstillskottet och grundar
detta på att bostadsbyggandet i länet i stort måste öka. De kommenterar vidare att det är
bra att kommunen har viljan och planberedskapen för att bygga bostäder. En
representant från vänsterpartiet kommenterar att många av dem som har behov av en ny
bostad inte har resurserna. I stort kan deras utlåtande om bostadsförsörjningen
sammanfattas med att de ser till länet som helhet och att hela länet behöver fler
bostäder. 65

Även länsstyrelsen i Stockholms län är positiva och stödjer planberedskapen för
bostäder. De tycker att det är positivt att kommunen vill satsa på attraktiva bostäder men

62 Södertälje kommun, 2000, Tyck till om Tälje, sid. 5
63 Ibid.
64 Ibid., sid. 12
65 Regionplane och trafiknämnden, 2000-05-02
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att de bör tänka på att det ofta kommer i konflikt med naturen. Länsstyrelsen
kommenterar också att befolkningsökningen till stor del skett på landsbygden samt att
det är bra att andra viktiga aspekter i och med bostadsplanering tas upp, exempelvis
närhet till skolor etc. 66

Den kommundel som nämner något om befolkningssammansättningen är Västertälje
som ifrågasätter var inflyttningen kommer ifrån och poängterar att olika orsaker till
befolkningsökningen ställer olika krav. De påpekar också att studentbostäder och
äldreboende efterfrågas inom kommundelen.67 I dessa dokument har jag funnit en
mängd kommentarer på var och hur bostäder bör byggas medan det förekommer färre
angående huruvida dessa nya bostäder matchar befolkningen, undantaget att den
kommer öka och att fler bostäder kommer att behövas på grund av ökningen.

Vidare poängterar Ungdomsrådet att fler hyreslägenheter behövs och att det är svårt att
få tag på studentbostäder. Handelskammaren anser att tillväxtambitionen bör vara högre
och att planberedskapen för bostäder bör vara högre 68

Efter samrådets slut samlades kommentarerna in av ledningsgruppen för arbetet med
översiktsplanen. Ledningsgruppen tog del av de inkomna synpunkterna och lade ett
förslag till fortsatt arbete med översiktsplan 2000. Här kommenteras också att
tidsplanen skjutits fram något i tiden men att det inte ska ha någon betydelse för
möjligheten att sätta igång angelägna projekt.69Angående demografiska aspekter på
bostadsplaneringen har ledningsgruppen efter alla inkomna förslag lagt till att man
numera arbetar efter två scenarion, bas och hög. Det som presenterats hittills har varit
alternativet bas. Alternativet hög skulle innebära ca 2000 lägenheter till (d.v.s. ca 6000-
7000 nya lägenheter) fram till år 2015.70

4.3.3 Översiktsplan 2004

Samrådet, alla synpunkter och förslag mynnade så småningom ut i Översiktsplan 2004.
Det som från början var Översiktsplan 2000 heter nu alltså Översiktsplan 2004 och den
antogs av kommunfullmäktige den 26 april 2004.71

I Översiktsplan 2004 beaktas de demografiska aspekterna något mer än i tidigare
dokument. Här finns även till viss mån en riskmedvetenhet närvarande. Under 1990-
talet var det liten efterfrågan på bostäder i Södertälje. Idag växer marknaden för
småhustomter inom staden, nära staden och på landet. Det finns också en stor
efterfrågan på hyreslägenheter i Södertälje tätort och i de mindre tätorterna.
Kommunens förslag till fler bostäder bygger på en befolkningsökning på 9.000-13.000
personer fram till år 2015 vilket innebär ca 5.500-8.000 nya bostäder. Kommunen anser
att det är viktigt att bygga olika storlekar och bebyggelsetyper, närhet till vatten och
grönområden värdesätts av invånarna. Närhet till bra skola och annan service är också

66 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000-08-15
67 Kommunledningskontoret, 2000-12-04, Bilaga A, sid. 4
68 Ibid., Bilaga B, sid. 6
69 Ibid., sid. 1ff
70 Ibid., Bifogat PM
71 Södertälje kommun, Översiktsplan 2004, sid. 8
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viktigt. Ny bebyggelse kommer främst att ske inom tätorterna och i närhet till dem. På
sikt tillkommer nybebyggelse i fritidshusområdena. Där pågår även omvandling till
åretruntboende. Utöver de nya bostäder som översiktsplanen visar tillkommer ca 30
småhus per år spritt i kommunen.72

I jämförelse med andra lika stora orter i landet har Södertälje en stor andel
flerfamiljshus och man ser gärna att enfamiljshusbyggandet ökar. Detta samtidigt som
de poängterar att det är viktigt med blandad bostadstypsbebyggelse och upplåtelseform
både i befintliga och nya bostadsområden. Olika bebyggelse ger möjlighet att bo kvar i
området genom livets växlande bostadsbehov. På kort sikt kommer förtätning att ske, på
så vis kan man utnyttja befintlig infrastruktur. På kort sikt kommer även omvandling av
fritidshus till åretruntboende ske. Småhusbebyggelse tillkommer i utkanten av
tätorterna.73

Fortsatt förtätning kommer att ske även på lång sikt. Södertälje tätort har begränsad
expansionsmöjlighet på grund av vattenskyddsområden, naturreservat och
kommungränsen. På lång sikt kan även planering för nya områden vara aktuellt. Detta
kan bara bli verklighet om man har ett tillräckligt stort befolkningsunderlag.74

4.3.4 Strategi för boende och byggande i Södertälje kommun

Detta dokument fungerar som komplement till kommunens befintliga bostadsplaner och
ska ge riktlinjer för bostadsförsörjningen. Tidigare år har bostadsförsörjningsprogram
upprättats som återgav både planerat byggande och till stor del även det som faktiskt
kom att genomföras. Då förutsättningarna för bostadsbyggandet det senaste decenniet
förändrats dramatiskt kan inte längre bostadsförsörjningsprogrammen i sin tidigare form
ge svar på hur den framtida bostadsförsörjningen kommer att utveckla sig. Denna
bostadspolitiska strategi ersätter tidigare bostadsförsörjningsprogram.75 Strategin antogs
av kommunfullmäktige den 30 maj 2005.76

”Syftet med Strategi för boende och byggande i Södertälje kommun är framför allt att
bryta nuvarande och invanda flyttmönster genom att skapa bättre förutsättningar för de
grupper som idag flyttar ut ur kommunen att påverka sin bostadssituation och välja att
stanna, samt att erhålla en inflyttning av grupper som idag är underrepresenterade i
flyttströmmen in till kommunen.”77

Här ges en mer djupgående information av befolkningssammansättningen än i tidigare
dokument. På mikronivå presenteras bland annat vilka som flyttar och vart,
hushållssammansättning samt olika gruppers behov, och på makronivå diskuteras
ekonomiska förutsättningar.78 Efterfrågan är stark hos de som redan bor i kommunen

72 Södertälje kommun, Översiktsplan 2004, sid. 16
73 Ibid.
74 Ibid., sid. 17
75 www.sodertalje.se, 2006-11-24, sid. 1
76 Ibid., framsidan
77 Ibid., sid. 1
78 Ibid., sid. 1ff
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och enligt denna strategi kommer nyproduktionen av bostäder i kommunen under den
närmsta perioden att koncentreras på fyra målgrupper: 79

1. Barnfamiljer som önskar småhus.
2. 55+ som önskar attraktiva bostads eller hyresrätter.
3. Enpersonshushåll, studerande och unga, som önskar billigare bostäder.
4. Hushåll med stor betalningsvilja som önskar särskilt attraktiva bostäder.

Kommunen beräknar att få ett genombrott i nyproduktionen under 2005. Detta för att
förutsättningarna har förbättrats i och med ökade priser i beståndet.80

I denna strategi återger kommunen vilka mål de har i och med boende och
bostadsförsörjning. 81

”År 2013 vill vi vara: Det trygga Södertälje, en unik mötesplats med inbjudande
boendemiljöer, betydande utvecklingsmöjligheter för unga människor, och en innovativ
kommunal verksamhet.”

 ”Kommunens invånare ska uppleva att tillgänglighet, försköning och upprustning av
centrumanläggningar, stadskärna och parker har förbättrats 2006.

Det kommunala vägnätet upplevs som förbättrat och mer trafiksäkert av kommunens
invånare.

 Södertäljes attraktivitet som bostadsort ska öka.
Ett ökat antal av de med arbetsplats i kommunen väljer även att bosätta sig i

kommunen.”

I Översiktsplan 2004 har det beslutats att mark för attraktiva bostadsområden skall
prioriteras framför annan exploatering. En strävan är också att få blandade
upplåtelseformer i nya och befintliga bostadsområden. Även argument om att det inte
bara är nya attraktiva bostäder som ökar attraktiviteten tas upp, till exempel förbättring
av det befintliga beståndet, skolor och kommunikationer.82

Strategin tar också upp kommunens ansvar och möjliga styrmedel. Bostadspolitiken
grundas på en uppgiftsfördelning där kommunen har ansvaret för planering och
genomförande och staten ansvarar för lagstiftning och ekonomiskt stöd. Utöver ansvaret
för planeringen har kommunen också ansvaret för att medborgarnas grundläggande
behov för goda levnadsvillkor tillgodoses. Här poängteras också lagen om kommunens
bostadsförsörjningsansvar och att dess syfte framförallt är att kommunen ska ha en
aktuell strategi för utvecklingen av bostadsbyggande och boende. Som styrmedel
betonar kommunen vikten av en god översiktsplan för att också kunna göra väl
underbyggda fördjupningar och detaljplaner av denna.83

79 www.sodertalje.se, 2006-11-24, sid. 7
80 Ibid.
81 Ibid., sid. 8
82 Ibid.
83 Ibid., sid. 9
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I en bilaga till dokumentet har de olika kommundelarnas kommentarer redovisats. Här
finns en del intressanta synpunkter angående befolkning kontra bostäder och framförallt
av Järna kommundel som anser att de fyra målgrupperna inte stämmer överens med
deras befolknings önskemål. De ger även förslag till nya former av boende ”bokal” som
är en blandning av en bostad och verksamhetslokal och som kan tänkas efterfrågas av
denna kommundels många hantverkare och kulturarbetare.84

84 www.sodertalje.se, 2006-11-24, Bilaga, sid. 3
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5. Avslutande diskussion
I detta avslutande kapitel återknyter jag undersökningens resultat till mitt syfte och min
frågeställning.

Syftet med kartläggningen var att visa kommunens nybyggnation av bostäder, som
färdigställts under åren 2000 - 2006, vilket jag anser att jag uppnått. På grund av
eftersläpningar i statistiken kan det dock hända att det finns ytterligare bostäder som
färdigställts men, som till följd av att de inte rapporterats till kommunen som färdiga har
hamnat utanför såväl kommunens som min vetskap. Det omvända gäller för början av
min studieperiod. Det kan vara så att det rapporterats in bostäder som egentligen blivit
färdiga tidigare, innan år 2000.

Jag har haft vissa svårigheter gällande insamlingen av statistik till kartan som visar
lägenhetsstorlekar och upplåtelseform i flerbostadshusen. Kommunen hade inte någon
sammanställd statistik över detta och vet alltså inte hur stora lägenheterna i de nybyggda
husen är. Tidigare redovisades denna statistik i Folk och Bostadsräkningarna, FoB.
Eftersom den senaste FoB är från 1990 och det inte finns några uppgifter om när en ny
kommer att genomföras verkar det osäkert att förlita sig på detta. För att kommunen ska
veta hur deras bostadsbestånd ser ut skulle ett system dit byggherrar kan rapportera
fullständig information om nybyggnation vara en lösning. Avsaknad av kunskap om vad
som byggts leder till att det också svårt att veta vad man bör komplettera med.

I min undersökning av kommunens demografi har jag visat att en planering för bostäder
som endast ser till befolkningstillväxt inte är tillfredsställande. Genom den
demografiska vetenskapens grundläggande ekvation ges en mer nyanserad bild av
befolkningen. Enligt denna vetenskap är det också viktigt att inte dra förhastade
slutsatser om en population inom ett specifikt geografiskt avgränsat område, det kan
vara så att de bara har adressen gemensamt. En grupp i en del av kommunen har kanske
exempelvis väldigt hög utbildning vilket i förlängningen enligt life-course teorin leder
till ökad efterfrågan på bostäder av hög kvalitet. Samtidigt finns det kanske en annan
grupp som inte har möjlighet att efterfråga ett sådant boende på grund av ekonomiska
skäl. Samtliga invånare i ett och samma område kan således efterfråga olika typer av
boende varför det är viktigt att fånga upp dynamiken och variationen i den
demografiska strukturen.

Om befolkningstillväxten till stor del beror på ett högt antal barnafödande kan det
exempelvis ske en efterfrågan på småhus. Detta är inte den enda förklarande variabeln
till efterfrågan på boende av hög kvalitet. För efterfrågan på högre kvalitetsboende, som
exempelvis småhus, spelar många andra variabler i samverkan med varandra in enligt
teorin om life-course. Timing, det vill säga åldern för när man träffas, och längd av ett
förhållande är exempel på två variabler på mikronivå. Ju längre föräldrarna varit
samboende eller gifta och ju senare i livet de får sitt första barn desto mer tid har de att
säkra sin ekonomi.

Statistiska centralbyråns statistik över utbildningsnivå är något bristfällig då uppgifter
saknas i samtliga ålderskategorier. Jag tror att en av anledningarna kan vara att det finns
problem att ”översätta” utländska utbildningar, eller kanske att de inte alls tagits med i
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beräkningarna. I så fall kan det vara så att områden med hög andel invånare med
utländsk bakgrund har särskilt missvisande statistik. Vilket på sikt gör det svårare att
förutsäga förändringar i bostadsefterfrågan

De olika dokumenten, samrådet Tyck till om Tälje, Översiktsplan 2004 och Strategi för
boende och byggande, har jag tillsammans med den demografiska undersökningen och
resultatet av mina kartor analyserat för att uppnå den andra delen av mitt syfte som var
att utforska hur Södertälje kommuns bostadsplanering beaktar den demografiska
utvecklingen.

I min textanalys av de ovan nämnda dokumenten tycker jag mig ha funnit en trend som
går mot en ökad medvetenhet om befolkningsfrågor. Exempel på detta finns i
Översiktsplan 2004 där kommunen framhäver tankar i enlighet med life course teorin då
de påpekar att olika bebyggelse ger möjlighet att bo kvar i området genom livets
växlande bostadsbehov.

I det senaste dokumentet som är kommunens strategi för boende och byggande har jag
dock funnit argument som jag anser vara motsägelsefulla. För att kunna erbjuda unga
och studerande den typ av bostad de efterfrågar, det vill säga bostad till en låg kostnad,
är en möjlighet, enligt kommunen, att de flyttar till äldre bostadsrätter som blir lediga
tack vare att de som bott där söker sig till bostäder av högre kvalitet. Eftersom gamla
bostadsrätter ofta är billigare än nya hyresrätter är detta även ett argument för att inte
satsa så mycket på hyresrätter under de närmaste åren utan mer på bostadsrätter av hög
kvalitet och småhus. Samtidigt vill kommunen locka dit nya invånare i och med dessa
nya bostäder av högre kvalitet. Då det inte skapas några nya lägenheter inom
kommunen eftersom de som flyttar till de nya bostäderna kommer utifrån ser jag här ett
exempel på att kommunen planerar sin bostadsförsörjning för dem de vill ska bo där
snarare än för de som redan gör det. Samtidigt förutsätter bostadsrätter ett kapital vilket
inte alla unga har. Det är också svårt att låna om man inte har fasta inkomster.

Samrådet, kommentarerna, förslagen, översiktsplanen och strategin genomsyras av en
tanke att kommunens status kommer att bli bättre genom en satsning på attraktiva
bostäder som riktar sig till en köpstark grupp. Detta går även att läsa ur kartorna, endast
ett av de flerbostadshus som färdigställts består av hyresrätter. Jag ser detta som
ytterligare ett exempel på att kommunen planerar sin bostadsförsörjning för framtida
invånare. Min studie omfattar dock bara nybyggnation varför det kan vara så att
kommunen gör andra insatser, som till exempel renovering eller förbättringar i den
fysiska miljön kring boendet som inverkar positivt för de boende i befintliga
bostadsområden. I kommunen är det vanligare att bygga om och rusta upp befintliga
bostäder och bostadsområden än att bygga nytt. Svaret på min fråga Planerar
kommunen för dem som bor där eller för dem de vill ska bo där? blir därför att sett till
nybyggnation har jag sett exempel på kommunens planering för en önskad befolkning.
Jag vill också poängtera att det inte är direkt negativt att planera bostäder för att locka
till sig en viss grupp, i detta fall en köpstark grupp. Samtidigt som det kan finnas en risk
i och med detta. Denna risk ligger i att de önskade invånarna inte flyttar dit och att de
nybyggda bostäderna inte efterfrågas. Lyckas kommunen med sina planer kan det få
positiva effekter för kommunens samtliga invånare då denna köpstarka grupp bidrar
med skattepengar.
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Jag ser inga hinder för att metoden för min undersökning inte skulle kunna appliceras på
Sveriges samtliga kommuner. Däremot kommer ju resultatet att variera varför jag anser
att metoden för min uppsats har hög generaliserbarhet men inte resultatet.

Enligt teorin kring life course släpar effekterna från livets dynamiska händelseförlopp
efter något i tiden. Ett exempel är det positiva sambandet mellan hög utbildning och
efterfrågan på bostad av hög kvalitet där sambandet ökar med stigande ålder. För att
veta vilken typ av bostäder som efterfrågas idag bör man alltså enligt denna teori ha
kunskaper om befolkningen som går några år bakåt i tiden samtidigt som det är viktigt
att statistiken uppdateras för att kunna ligga steget före och undvika underskott på
bostadsmarknaden i framtiden.
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