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ABSTRACT 

 

Sjöblom, Anton (2014).  

 

Södertäljes regionala stadskärna – del-regional utveckling i en kommunal verklighet  

[Södertälje as a regional urban core – sub regional development in a municipal reality] 

 

Urban and Regional Planning, master exam in Urban and Regional Planning, 30 ECTS 

credits 

 

Supervisor: Peter Schmitt 

 

Language: Swedish 

 

Nyckelord: polycentricitet, del-regional utveckling, kommunal samverkan, kommunal 

konkurrens, regional stadskärna, Södertälje, Stockholmsregionen, funktionell region. 

 

Syftet med den här uppsatsen är belysa i vilken utsträckning planeringsprocessens 

kommunala och regional aktörer samverkar vid implementeringen av en del-regionalt 

syftande insats, samt vilken roll strategin om den regionala stadskärnan har i 

utvecklandet av del-regionen. En fallstudie har gjorts i Södertälje, där uppsatsen med 

hjälp av teorier kring polycentricitet och regional utveckling, samt en dokumentanalys 

och en intervjustudie undersöker vilka hinder och möjligheter som finns att arbeta i del-

regionala områden, samt hur detta kan utveckla arbetet med regionala stadskärnor. 

Följande frågeställningar har formulerats: 

Vilken roll har samverkan spelat och spelar i utvecklingen av den regionala 

stadskärna?  

Har strategin stärkt aktörernas intresse för utvecklingen av del-regionen? 

På vilket sätt kan strategin stärka den framtida utvecklingen i del-regionen? 

Vilka lärdomar kan den här studien ge strategin om regionala stadskärnor i Stockholm? 

Slutsatsen som sedan har dragits är att samverkan haft liten roll i implementeringen av 

den regionala stadskärnan. Vad gäller strategins möjlighet att stärka del-regionen har ett 

flertal aspekter lyfts fram som tillsammans och var för sig påverkar intresset för och 

utvecklingen; del-regionens varierande rumsliga indelning, synen på strategin, synen på 

planeringsprocessen och synen på Södertälje som kommun, har alla på olika sätt 

inverkat negativt på intresset för den regionala stadskärnan och del-regionen. Slutligen 

kan insikter om beaktande av målbilden för arbetet med den regionala stadskärnan, 

grundförutsättningarna hos en utpekad regional stadskärna, samt utvecklingsrelaterade 

konkurrens-aspekter, bidra till ökad kunskap kring hur strategin om regionala 

stadskärnor kan stärkas, både i Södertäljes kontext och i övriga regionala stadskärnor. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Utvecklingen i Stockholmsregionen har länge dominerats av utvecklingen i citykärnan i 

Stockholms stad. Tillväxten i regionen har vilat på utvecklingen i citykärnan där 

Stockholm haft karaktären av en monocentrisk, enkärnig struktur där majoriteten av all 

tillväxt och utveckling fokuserats till citykärnan. För att avlasta den hårt ansatta 

citykärnan och öka sammanhållningen i regionen initierades det i den Regionala 

Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) från 2001 en strategi om att bryta 

det här mönstret och anamma en polycentrisk, flerkärnig, struktur.  

 

På grundval av detta finns det idag åtta stycken yttre regionala stadskärnor i Stockholms 

län med syftet att avlasta Stockholms city och hjälpa till att sprida ut tillväxten i 

regionen. Dessa åtta stadskärnor har alla olika förutsättningar och möjligheter att 

utveckla en regional stadskärna. De ligger olika geografiskt, de styrs administrativt av 

olika kommuner och de har olika  platsspecifika grundförutsättningar. 

 

Samtidigt som dessa förutsättningar påverkar, påverkar också planeringssystemet 

möjligheterna att planera för såna här insatser. Strategin i sig pendlar mellan 

planeringsnivåerna, det är en regionalt initierad och anammad strategi som konkret ska 

planeras av en eller flera kommuner. Samtidigt som effekterna av strategin och 

insatserna sträcker sig utanför den kommunala gränsen i en form av del-regionalt 

syftande område. Ett område eller nivå som inte administrativt existerar i 

planeringsvärlden, utan den ligger mellan den kommunala och regionala nivån, vilket 

gör att den förutsätter samverkan över de administrativa gränserna.  

 

För utvecklingen av specifika regionala stadskärnorna kan detta problematisera 

möjligheterna att implementera insatsen. Något som kan problematisera och hämma 

möjligheterna att samordnat och stringent utveckla både regionen, del-regionen och de 

enskilda kommunerna för att skapa en hållbar, sammanhängande och globalt 

konkurrenskraftig Stockholmsregion.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka planerandet och implementerandet av den 

regionala stadskärnan i Södertälje. För att se hur Södertäljes roll i regionen och 

aktörernas syn på Södertälje och strategin påverkar förutsättningarna för att 

implementera strategin om Södertälje som en regional stadskärna. Detta görs för att se 

vilken roll samverkan har spelat för den här startegin och om strategin stärkt aktörernas 

intresse att agera del-regionalt. För att slutligen se vilka möjligheter och hinder det finns 

för del-regionalt arbete, samt hur strategin om regionala stadskärnor kan stärka del-

regional utveckling. För att utröna detta har följande frågeställningar formulerats:  

 

Vilken roll har samverkan spelat och spelar i utvecklingen av den regionala stadskärna?  

Har strategin stärkt aktörernas intresse för utvecklingen av del-regionen? 

På vilket sätt kan strategin främja och stärka den framtida utvecklingen i del-regionen?  

Vilka lärdomar kan den här fallstudien ge strategin om regionala stadskärnor i 

Stockholm?  
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2 Forskningsmetod  

2.1 Avgränsning 
Då den här studien initialt ämnar analysera administreringen av en regional 

utvecklingsstrategi, har fokus legat på att studera de offentliga aktörer som angränsar till 

Södertälje. Aktörerna har valts ut efter hur de bedöms ligga i förhållande till Södertälje, 

samt att de har en naturlig kontakt med planeringen och implementeringen av den 

regionala stadskärnan i Södertälje.   

 

Förutom Stockholms läns landstings Tillväxt, Miljö och Regionplanering (TMR) som 

initierade den här strategin i sin regionala utvecklingsplan RUFS och Södertälje 

kommun, som planeringsmässigt har den administrativa uppgiften att implementera den, 

har kommunerna i studien valts ut på grund av att de angränsar till Södertälje kommun.  

 

 
Figur 1: Södertälje kommun med omkringliggande kommuner 

Södertälje kommun, Översiktsplan 2013-2030. Sid 40 

 

Kommunerna som valts ut är Nykvarn, Salem, Botkyrka, Nynäshamn, Gnesta och 

Trosa. Syftet är att fånga de aktörer som bedöms ha geografiskt direkta band till den 

regionala stadskärnan och därigenom en del-region. För begränsningen av studien har 
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därför Strängnäs och Ekerö valts bort, då de har ganska svaga direkta geografiska 

kopplingar till Södertälje, då de båda gränsar över vattendrag.  

 

2.2 Val av studieområde 
Den här studien kommer att fokusera på att analysera en av de utpekade regionala 

stadskärnorna. Dessa stadskärnor har alla helt olika förutsättningar och möjligheter, de 

ligger olika rent geografiskt, de styrs administrativt av olika kommuner och de har olika 

grundförutsättningar vad gäller utveckling sett till innan de blev utpekade. Det är 

framför allt den sista punkten som gjort att valet för den här studien fallit på Södertälje. 

Övriga stadskärnor är, med visst undantag för Kista–Sollentuna–Häggvik, på sin höjd 

förortscentrum eller externhandelsområden, medan Södertälje har lite av en särställning 

i sin del-region och är en helt egen stad med tydlig stadskaraktär. På grundval av det har 

valet av fallstudieområde fallit på just Södertälje. För att se hur Södertälje anammat 

rollen som regional stadskärna samt hur de olika angränsande kommunerna 

kommunicerar och förhåller sig till den regionala stadskärnan.  

 

Då den regionala planprocessen kopplad till utvecklingsstrategin för regionala 

stadskärnor ämnas studeras, har nyckelpersonerna valts ut på grundval av deras roll i 

initierandet och implementerandet av såna här utvecklingsstrategier. Där det strikt talat 

är den regionala nivån, genom Stockholms läns landstings Tillväxt, Miljö och 

Regionplanering (TMR) som initierar insatsen och sen kommunernas ansvar att 

implementera insatsen. Fokus har lagts på kommunerna då de, genom det kommunala 

planmonopolet, är den implementerande styrnivån i den svenska planeringen.  

 

2.3 Val av metod 
Studien är uppdelad i två delar. Dels har en dokumentanalys utförts där regionala och 

kommunala strategiska dokument som diskuterar Södertäljes roll i del-regionen samt 

Södertälje som regional stadskärna studerats. Dels har en intervjustudie utförts med 

olika regionala och kommunala nyckelpersoner kopplade till Södertäljes roll i del-

regionen samt Södertälje som regional stadskärna.  

 

Dokumentanalys 

Det har utförts en kvantitativ innehållsanalys där analysen hamnar på utrymme genom 

hur stor textmassa som ägnas åt en innehållskategori (Esaiasson, 2012:197). Där 

texterna analyseras för att se hur stort utrymme begreppet regional stadskärna får i tid 

och rum samt vilken kontakt externa aktörer har till Södertälje som kommun. Samt en 

form av språkanalys kring hur begreppet faktiskt används av de olika aktörerna och hur 

de ämnar implementera konceptet.  

 

Dokumentanalysen behandlar också dokumenten ur två perspektiv beroende på vilken 

aktör det handlar om, det vill säga de regionala och de kommunala. Där de regionala 

aktörernas texter kommer att behandlas på två sätt, dels kommer de användas som en 

introduktion och presentation av begreppet och dels har det gjorts en analys kring hur 

begreppet används och implementeras. Medan de kommunala aktörernas texter kommer 

analyseras för att se hur de förhåller sig till och hur stort utrymme de ger strategin om 

den regionala stadskärnan. Samt vilken roll de ser sig själva ha i implementeringen av 

den regionala stadskärnan.  
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Då texterna är normativa dokument blir det intressant att se hur de förhåller sig till den 

konkreta utvecklingen av den regionala stadskärnan och del-regionen. För att se hur väl 

synen på aktiviteten och utvecklingen i del-regionen stämmer överens med utvecklingen 

av den regionala stadskärnan. 

 

Intervju-metod 

Intervjupersonerna har valts ut efter principen centralitet, där en studie startas med 

centralt placerade källor som sen efter ett snöbollsurval pekat ut andra informanter som 

är relevanta för studien (Esaiasson et al 2012:258). Intervjupersonerna som beskrivits 

har valts ut på grundval av hur väl de är kopplade till strategin om den regionala 

stadskärnan i Södertälje. Där primärt ansvarig tjänsteperson på TMR och en ansvarig 

tjänsteperson i Södertälje rådfrågats och där de som praktiker hjälpt till att pekat ut 

nyckelpersoner i initierandet och implementerandet av strategin om den regionala 

stadskärnan i Södertälje.  

 

En kvalitativ metod har valts ut som ett sätt att hålla en öppen hand mot studien och 

forskningsfrågorna, då det allt eftersom studien fortgår kan uppkomma nya 

frågeställningar och infallsvinklar som helt förändrar studien. Då Metodpraktikan 

exempelvis pekar på att utgångspunkten för exempelvis samtalsintervjuer kan vara att 

det på förhand inte går att veta exakt vilka de relevanta kategorierna är (Esaiasson, 

2012:253). Något som förväntas möjliggöra för att se aktörens perspektiv i frågan.  

 

Uppsatsen har använt sig av informantundersökningar i formen av samtalsintervjuer. 

Samtalsintervjuer har utförts som ett sätt att få intervjupersonen att berätta vad som är 

viktigt för dem, berätta sin historia, deras uppfattningar, och deras förståelse kring vad 

som händer i Södertälje och synen på Södertäljes regionala stadskärna. Vidare öppnar 

den här intervjuformen också upp för möjligheten att ställa följdfrågor (Esaiasson, 

2012:251). Något som bedöms som extra viktigt när en persons uppfattning kring ett 

skeende avhandlas, för att kunna fånga upp aspekter och nya perspektiv som uppstår i 

intervjusituationen.  

 

Studien har ämnat belysa aktörsperspektiv på utvecklingen i och av den regionala 

stadskärnan i Södertälje. Där fem teman kring frågorna har använts för få en stringens i 

samtal med olika aktörer, samt att intervjun skall kunna anpassas utefter respondentens 

roll i sammanhanget. De är synen på: Södertälje som kommun, Södertälje som regional 

stadskärna, Södertäljes roll i del-regionen och regionen, samarbete i del-regionen och 

den regionala planeringsprocessen. 

 

De har tagits fram för att samtalet skall kunna löpa relativt fritt och att respondenten 

själv ska ges möjlighet att kunna trycka på de aspekter som berör och är viktiga för just 

deras roll i det här sammanhanget. Detta görs för att förstå intervjupersonens roll och 

perspektiv i frågan, och trycka på de punkter de finner mest relevanta, genom att; 

”sträva att förstå världen som intervjupersonerna själva upplever den” (Esaiasson, 

2012:253). 

 

Med grund i att ett enkelt kännetecken på en bra samtalsintervju är korta intervjufrågor 

och långa intervjusvar (Esaiasson, 2012:264), har frågorna ställts utifrån vilken roll och 

professionell relation respondenten har till Södertälje och Södertälje som regional 

stadskärna. Alla har ett eget perspektiv och frågorna är ställda för att fånga hur 

respondenterna i sin professionella roll förhåller sig till Södertälje och Södertälje som 
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regional stadskärna. Vidare är strukturen på intervjun helt beroende på vilka frågor som 

ställs och vilka svar som förväntas komma. Begrundande av det kommer sen naturligt 

leda till en medvetenhet kring hur frågorna och intervjun struktureras (Berg, 2006:98).  

 

Ingen tjänsteperson, oavsett befattning kan anses vara helt värdeneutral och representera 

en ur sin kommun objektiv syn på kommunens arbete och roll i regionen. Alla har 

färgats av sin bakgrund och olika tjänstemän på samma förvaltning kommer att ha 

uppfattat olika skeenden och insatser olika beroende på dess egna subjektiva 

värderingar. Med detta i åtanke intervjuas respondenterna i sin roll som professionella 

nyckelpersoner som sitter på mandat att på olika sätt skapa, förändra och påverka 

utvecklingen i Stockholms-regionen och den här del-regionen.   

 

I analysen och diskussionen av det empiriska materialet har en princip som kallas för 

väsensmetoden använts. Där syftet är att fånga det centrala av en företeelse bland många 

sorters fall, i det här fallet intervjupersoner. Där en gemensam nämnare kring frågan 

urskiljs som fundamentalt viktig i förståelsen av problemet (Esaiasson, 2012:274). För 

att ytterligare komma ifrån respondenternas subjektivitet har de i presentationen av det 

empiriska materialet hållits anonyma. Respondenternas specifika åsikter kring de här 

frågorna har hållits anonyma, då syftet med intervjustudien inte varit att fånga en 

persons åsikter i frågan, utan snarare fånga en mer generell bild av hur aktörerna 

förhåller sig till ämnet. Anonymiteten är också ett försök att få aktörerna att  diskutera 

öppnare kring relationerna mellan de olika aktörerna. En aspekt som även ställer höga 

krav på hanteringen av data som framkommit i intervjuerna, att bilden som framställs 

inte bara är författarens/intervjuarens sätt att lyfta sina egna åsikter, utan är en objektiv 

analys av aktörernas samlade bild av det här ämnet. Syftar uppsatsen till att fånga en 

generell bild av situationen, minskar risken för att i bearbetningen av intervju-data lyfta 

subjektiva värderingar från intervjupersonerna och omvandla dem till en allmängiltig 

bild.   
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3 Visionen om Södertälje som regional stadskärna 

3.1 RUFS regionala stadskärnor 
Stockholm är till sin uppbyggnad monocentrisk med en stark kärna dit utveckling och 

tillväxt fokuserats (RUFS 2001:7). För att avlasta kärnan i Stockholm city och öka 

sammanhållningen i Stockholmsregionen initierades det i den Regionala 

Utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS) från 2001, en strategi med syfte att bryta det 

här mönstret och anamma en mer flerkärnig struktur. Där fler kärnor kan avlasta 

citykärnan och fungera som komplement till regionkärnan i Stockholm city (RUFS 

2001:133). Stärkta regionkärnor i alla regiondelar kan bidra till att skapa goda och 

jämlika levnadsvillkor i regionen (RUFS 2001:29).  

 

Tillsammans med Södertälje pekades 6 andra kärnor ut på grundval av att de hade 

marknadsmässiga förutsättningar och ett stöd från relevanta aktörer, samt att de hade 

god tillgänglighet (RUFS 2001:46). I nästa regional utvecklingsplan RUFS 2010 

utökades antalet kärnor till 8; Arlanda–Märsta, Barkarby–Jakobsberg, Kista–

Sollentuna–Häggvik, Täby centrum–Arninge, Kungens kurva–Skärholmen, 

Flemingsberg, Haninge centrum och Södertälje. 

 

 
Figur 2: Lokalisering av de regionala stadskärnorna 

TMR, Tätare regionala stadskärnor Analyser och scenarier för stadsutveckling i Stockholmsregionen. Sid 13 
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Strategin ämnar stödja en utveckling på respektive kärnas villkor vad gäller läge, 

storlek, omland, konkurrens med andra kärnor, mångsidighet och fysiska struktur, samt 

på de långsiktiga villkoren för olika kärnor sett ur ett marknadsperspektiv (RUFS 

2001:48). Samtliga stadskärnor har olika förutsättningar och möjligheter, de ligger olika 

rent geografiskt, de styrs administrativt av olika kommuner och de har olika 

grundförutsättningar. I en rapport från 2011 beskrivs förtätningspotentialerna som 

mycket olika mellan och inom olika utpekade regionala stadskärnor. Stadskärnor som 

redan är relativt täta så som Kista–Sollentuna–Häggvik och Södertälje bedöms ha goda 

möjligheter till fortsatt stadsutveckling (Stockholms Läns Landsting, Tillväxt, Miljö och 

Regionplanering [TMR], 2011:7).  

 

Generellt beskrivs dock strategin om flerkärnighet i breda termer i dokumenten från 

TMR, där hela systemet åsyftas. Mindre fokus läggs på den konkreta utvecklingen i 

respektive stadskärna, då huvudansvaret för det vilar på kommunerna (RUFS 

2010:102). Själva utvecklingen av specifika regionala stadskärnor beskrivs alltså inte i 

någon större utsträckning, utan den beskrivs i mer generella termer än i termer av 

konkreta insatser. Kommunerna pekas istället ut som ledare i arbetet med att stimulera 

utvecklingen av stadskärnor. Där arbetet ofta sker i partnerskap med privata aktörer och 

i samverkan med regionala och statliga organ. Det anses viktigt att anpassa planeringen 

efter varje stadskärnas unika villkor, samt att specifika utvecklingsprogram för den 

regionala stadskärnan kan hjälpa till att uppnå samsyn (RUFS 2010:102).  

 

Vad gäller samverkan med angränsande kommuner som befinner sig i samma del-

regionala kontext som stadskärnan nämns det i rapporten Regionala stadskärnor i 

Stockholmsregionen att kärnkommunerna bedömer att andra kommuner är viktigast 

som samverkanspartner när det gäller att utveckla de regionala stadskärnorna (TMR, 

2013:21). Rapporten belyser också att samtliga regionala stadskärnor berörs av 

samarbeten över kommun- eller länsgränserna (TMR, 2013:8). 

 

Den övergripande strategin för konceptet med regionala stadskärnor syftar till att: 

Eftersträva en koncentration av boende, verksamheter och funktioner genom en 

flerkärnig och tät region, såväl inom Stockholms län som i östra Mellansverige (RUFS 

2010:23). Där konceptet med flerkärnig stadsstruktur i Stockholms län också beskrivs 

som att ingå i ett större mer funktionellt sammanhang, att de ingår i ett övergripande 

stadsnätverk som omfattar städer och tätorter i hela östra Mellansverige (RUFS 

2010:101). Strategin ämnar alltså ingå i ett större regionalt sammanhang än Stockholms 

länsgräns.  

 

3.2 Södertäljes roll i regionen och omlandet 
Södertälje befinner sig i utkanten av de södra delarna av Stockholms län, precis på 

gränsen ut mot Södermanlands län och har en lång historia som nod i regionen. I de 

strategiska dokumenten från Södertälje ges regionala frågor stort utrymme. I 

Översiktsplanen för Södertälje (Södertälje kommun, 2013) sätts kommunen initialt 

tydligt i en regional kontext och visar prov på en regional medvetenhet i sitt sätt att 

förhålla sig som nod i Östra Mellansverige. I Översiktsplanen skrivs att; Den nya 

översiktsplanen ska placera Södertälje i sitt sammanhang. Det gäller framför allt den 

regionala planeringen och grannkommunernas, Södertörnskommunernas och 
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Sörmlandskommunernas utvecklingsplanering. (Södertälje kommun, 2013:8). Det finns 

alltså en ambition i Översiktsplanen att verka i ett regionalt sammanhang.  

 

Översiktsplanen menar att Södertälje har en strategiskt viktig roll i regionen som 

utpekad regional stadskärna. Den menar att Södertälje har en viktig roll både i 

Stockholmsregionen och i hela östra Mellansverige på grund av att den med sitt 

geografiskt strategiska läge, fungerar som port för omlandet till regionens centrum i 

Stockholm. Det finns god infrastruktur på väg, järnväg och vatten, samt en mycket stark 

ställning på den regionala arbetsmarknaden (Södertälje kommun, 2013:18). 

 

Hur Södertälje ska utvecklas, samt förhålla sig till de andra regionala kärnorna och 

regionen är en viktig fråga. En annan viktig fråga är hur Södertälje ska profilera sig 

gentemot övriga Mälarstäder och ett växande Södermanland. Genom sitt läge har 

Södertälje kommun stora förutsättningar att stärka sin position som ett starkt centrum i 

regionen (Södertälje kommun, 2010:6). 

 

Södertälje kommun i sig vill också främja kontakten med omlandet. I programmet för 

Södertäljes stadskärna pekar Södertälje på att de behöver stärka sin roll i regionen så att 

den blir det självklara valet som mötes- och handelsplats för kommunens och 

grannkommunernas invånare. Samt att stadskärnan måste utvecklas och att där krävs en 

attraktiv och god fysisk miljö (Södertälje kommun, 2010:22). Översiktsplanen pekar 

också på den regionala tyngden i Södertäljes starka arbetsmarknad, med närmare 45 000 

arbetsplatser och en stor arbetspendling till kommunen (Södertälje kommun, 2013:18). 

Med sin stora regionala arbetsmarknad har staden en stark ställning på den regionala 

arbetsmarknaden. Södertälje bedöms alltså ha en stark regional betydelse som nod i ett 

större regionalt mönster samt som nod för sitt direkta omland.  

 

3.3 Omlandets syn på Södertälje 
Det finns tydliga samband mellan Södertälje och de omkringliggande kommunerna. 

Vilket exempelvis gestaltas i kommunernas översiktsplaner. Samtliga Översiktsplaner 

nämner samband och frågor som på olika sätt kopplar dem till Södertälje (Botkyrka 

kommun, 2014:5, Gnesta kommun, 2003:59; Gnesta kommun 2008:9; Nykvarns 

kommun, 2014:33; Nynäshamns kommun, 2012:24; Salems kommun, 2006:16, Trosa 

kommun, 2010:30). Det går dock att utröna en skillnad mellan kommuner i Stockholms 

län kontra de utanför. Där Södertälje omnämns i snitt mer än dubbelt så många gånger i 

Översiktsplaner från kommuner innanför Stockholms län än de utanför. 

 

Arbetsmarknad i Södertälje diskuteras som viktig för de omkringliggande kommunerna. 

Generellt är Södertäljes arbetsmarknad särskilt viktig för de mindre kommunerna som 

Nykvarn, Salem, Trosa och Gnesta, kommuner med låg andel egna arbetsplatser men en 

stor andel arbetspendlare till Södertälje och arbetsmarknaden där (ex. Trosa kommun, 

2010:30; Nykvarns kommun, 2014:48). 

 

Vad gäller kommunikation och infrastruktur kopplat till Södertälje, diskuterar 

kommunerna generellt i sina Översiktsplaner vikten av bibehållningen och ökningen av 

goda kommunikationer till och igenom Södertälje, samt stärkt infrastruktur. Bland 

kommunerna både innanför och utanför Stockholms län är Södertälje viktig 

kommunikation och infrastruktur viktig.  
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Även om någon form av huvudfokus är infrastruktur och arbetsmarknad, ser relationen 

till Södertälje olika ut bland kommunerna. Där respektive kommuns plats och roll i 

regionen, det vill säga dess kontext och därigenom förhållande till Södertälje, 

bestämmer vilka frågor eller ämnen som diskuteras samt hur utförligt de diskuteras.   

 

Inom Stockholms län är det Södertörnssamarbetet som är plattformen för samverkan 

mellan kommuner i de södra delarna av Stockholm. Samtliga aktörer, både kommunala 

och regionala, pekar ut Södertörnssamarbetet som den plattform där majoriteten av all 

samverkan bland kommunerna inom Stockholms län sker. Bland kommunerna utanför 

Stockholms län är det istället andra typer av nätverk som mer syftar ut mot Mälardalen.   

 

Det är Södertörnssamarbetet som premieras mest vad det gäller samverkan och 

samarbete om vi ser ur Södertäljes perspektiv. Det är en sammanslutning av de 

kommuner i Stockholms län som ligger på Södertörn: Södertälje, Nykvarn, Salem, 

Botkyrka, Huddinge, Haninge och Nynäshamn. De här kommunerna har tagit fram ett 

gemensamt utvecklingsprogram med en vision om stärkt utveckling på Södertörn, där 

de fyra regionala stadskärnorna på Södertörn det vill säga; Södertälje, Flemingsberg, 

Kungens kurva-Skärholmen och Haninge, är en viktig bidragande orsak till stärkt 

utveckling(Södertörnssamarbetet, 2013). Ett tecken på att de regionala stadskärnorna 

bedöms som viktiga för att skapa samband och gemensamma hållpunkter i regionen. 

Generellt förs det ett mer tydligt resonemang kring konceptet med regionala stadskärnor 

inom Stockholms län kontra utanför Stockholms län (ex. Botkyrka kommun, 2014:5, 

Nynäshamns kommun, 2012:23).   

 

3.4 Stadskärnan i Södertälje 
Stadskärnan är viktig i Södertälje, stora delar av Översiktsplanen fokuserar mot just 

stadskärnan och en hållbar utveckling där. Utvecklingen av Södertäljes stadskärna är 

viktig enligt Översiktsplanen, där stadskärnan ges ett stort utrymme. Det har även ett 

separat utvecklingsprogram för stadskärnan. En stads centrum har alltid stor betydelse 

för invånarnas och besökarnas uppfattning om vilken identitet, karaktär och atmosfär 

staden har. Ett attraktivt centrum är därför viktigt för staden och kommunen som helhet 

(Södertälje kommun, 2010:6). Stadskärnans ges betydelse inte bara som centrum, utan 

ett högprioriterat mål är att stadskärnan inom en överskådlig framtid innehar en attraktiv 

och levande stadsbild. En stadsbild som inte bara är viktig för skull utan för hela 

Södertäljes (ibid). Stadskärnan blir till ett ansikte utåt för hela kommunen.  

 

Stadskärnan spelar en viktig roll i Stockholmsregionen och i östra Mellansverige på 

grund av sitt geografiska läge. Kommunen har en strategiskt viktig roll i regionen och 

styrker den genom att hänvisa till det regionala utpekandet av Södertälje som regional 

stadskärna i RUFS (Södertälje kommun, 2010:18). Det bedrivs ett arbete i Södertäljes 

stadskärna i form av där i form av genomförandet av det politiska program som finns 

för Södertälje stadskärna (Södertälje kommun, 2013:14). Det arbetet bedrivs dock  inte 

helt inom ramarna för vad som pekats ut för den regionala stadskärnan. Exempelvis är 

det olika gränsdragningar, där den regionala stadskärnan innefattar stationen i Södertälje 

Syd: 
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Figur 3: Till vänster gräns för den regionala stadskärnan, till höger gräns för stadskärnan. 

Södertälje kommun, Översiktsplan 2013-2030. Sid 15 & Sid 35 

 

Även om det finns relationer mellan Södertälje och omlandet, vilar ansvaret för 

utvecklingen av den regionala stadskärnan på Södertälje kommun. Då gränserna för 

själva kärnan i den regionala stadskärnan i Södertälje ligger inom Södertälje kommun. 

 

Södertälje beskrivs i en annan rapport som att de vill profilera sig som en internationell 

och storregional knutpunkt men också som regional stadskärna (TMR, 2013:130). Den 

regionala stadskärnan har ett stort omland och kommunen vill profilera sig i flera 

avseenden – gentemot övriga Mälarstäder och Sörmland, övriga kärnor på Södertörn 

och centrala regionkärnan Stockholm (TMR, 2013:132).  

 

Södertälje skiljer sig alltså från övriga yttre regionala stadskärnor genom att de centrala 

delarna av kärnan har tydlig stadskaraktär och kvartersstruktur. Området för den 

regionala stadskärnan beskrivs också som långsträckt och den inre strukturen präglas av 

olika delar som är dåligt sammanhållna och splittrade av stora vägar, järnvägar och 

industriområden. (TMR, 2013:130) 

 

Bilden som förmedlas blir lätt tudelad. Då det förs en diskussion kring utvecklandet av 

den regionala stadskärnan, där det upprepade gånger pekas på att kommunen har ett 

särskilt viktigt åtagande att utveckla sig som en regional stadskärna enligt RUFS 

(Södertälje kommun, 2004:12; Södertälje kommun 2013:14; Södertälje kommun, 

2010:6). Samt att mycket arbete pågår där i form av genomförandet av det politiska 

program som finns för Södertälje stadskärna (Södertälje kommun, 2013:14). Konceptet 

är viktigt för kommunen, det är exempelvis första prioriteringen i implementeringen av 

större utvecklingsinsatser från kommunens sida i Översiktsplanen är i första hand 

utvecklingen av regionala stadskärnan/stadskärnan (Södertälje kommun, 2013:24) Ändå 

finns det frågetecken kring förhållningen till begreppet. I Avsnitt 3.1 i ÖP där själva 

utvecklingen av staden beskrivs används inte en enda gång begreppet regional 
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stadskärna. Konceptet är närvarande i den beskrivande delen av kommunens utveckling, 

men när det kommer till den faktiska utbyggnaden av stadskärnan får det regionala 

begreppet litet utrymme till förmån för det mer kommun-nära begreppet stadskärna.  

 

I arbetet med stadskärnan är kontaktskapande generellt viktigt för kommunens 

utveckling av den. Det finns en stark tro på förtätning som ett hållbart steg framåt för 

kommunen. Planeringens mål beskrivs exempelvis som att det är att koppla ihop och 

binda samman existerande byggda miljöer till en helhet, vilket förväntas underlätta för 

mänsklig rörelse och möten (Södertälje kommun, 2010:7). I vissa fall pekas sambanden 

ut som svaga och dels är det inom stadskärnan, men framförallt är det kontakten med 

Södertälje Syd som behöver stärkas. För detta krävs en attraktiv och god fysisk miljö, 

god tillgänglighet och kontakter mellan platser, samt att mötesplatser och ett attraktivt 

kommersiellt och kulturellt utbud behöver skapas (Södertälje kommun, 2010:22).  

 

I programmet för Södertäljes stadskärna skrivs också att Södertälje behöver stärka sin 

roll i regionen så att den blir det självklara valet som mötes- och handelsplats för 

kommunens och grannkommunernas innevånare. Något som kräver utveckling på i stort 

sett alla plan som berör stadskärnan (ibid). Det är alltså en mängd utmaningar som 

kommunen står inför när stadskärnan i Södertälje ska stärkas. Utmaningar som i 

förlängningen kan leda till att platsen stärker sin lokala och regionala attraktionskraft 

och ytterligare stärker den som nod i Stockholmsregionen. 

 

3.5 Visionen om Södertälje som regional stadskärna 
Strategin i sig behandlar helheten av det urbana nätverk vars syfte är att stärka 

Stockholmsregionen genom att skapa fler kärnor som kan avlasta Stockholms centrala 

delar. Ansvaret för utvecklingen av de olika regionala stadskärnorna vilar på kommunen 

kärnan ligger i med angränsande kommuner som primära samverkanspartners, samt i 

partnerskap med privata aktörer och i samverkan med regionala och statliga organ. 

 

Vidare ges strategin utrymme i de olika kommunala visionsdokumenten som granskats i 

den här studien. Där det går att ana en form av konsensus kring att strategin är en del i 

utvecklingen av den här del-regionen. Speciellt dokumenten från Södertälje förhåller sig 

till begreppen och pekar på vikten av utpekandet som regional stadskärna. Även om 

begreppet fullt ut anammats i utvecklingsarbetet med stadskärnan i Södertälje.   

 

Dokumenten kan dock tolkas som att det saknas en begreppsmässig stringens kring 

utvecklingen av stadskärnan i Södertälje. I dem görs det skillnad på stadskärnan i 

Södertälje och den regionala stadskärnan i dokumenten från Södertälje. Exempelvis 

används begreppet Södertäljes stadskärna i diskussionen kring utvecklingen av de 

centrala delarna i Södertälje. Vilket kan tolkas som att regionen, genom TMR, inte fått 

helt genomslag för sitt begrepp i den kommunala utvecklingsplaneringen.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att visionsdokumenten från kommunen och regionen ser 

tydliga samband mellan Södertälje och dess omland. Det finns olika typer av 

funktionella samband som knyter samman Södertälje med omlandet, samt sätter 

kommunen i en form av del-regionalt sammanhang som infrastruktur och 

arbetsmarknad kopplat till Södertälje. Där kommunen redan har många av de 

karaktärsdrag som åsyftas i diskussionerna om utvecklingen av en regional stadskärna, 

platsen har en relativt stark betydelse i del-regionen kring Södertäljes centrala delar.   
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4 Tidigare forskning om regionala stadskärnor 

4.1 Polycentrisk urban utveckling 
Idén om flerkärnighet som introducerats i RUFS 2001 bygger på ett koncept inom 

samhälls- och stadsbyggnad kallad polycentricitet, som ordagrant betyder flerkärnig. Ett 

koncept som från början var ett beskrivande analysverktyg för urban utveckling, men 

som har blivit till en normsättande strategi att bemöta regionaliseringen och den urbana 

utveckling som följer i dess spår (Davoudi: 2003:994). Den normativa förståelsen för 

begreppet har på senare år också kommit att fokuserats mot stadsregioner och den 

rumsliga utvecklingen av urbana regioner (Schmitt 2013:401).  

 

Tidigare har polycentricitet behandlats som en rumslig, morfologisk förståelse av det 

aktuella området (Green, 2007:2083). Medan det nu för tiden gått från att konceptet 

behandlats som en morfologisk förståelse för olika former av polycentriska urbana 

system, till att diskuteras som en mer funktionell förståelse av urbana områden och 

system (Vasanen, 2013:410). Dock hela tiden med grundtanken att tillväxt och resurser 

inte ska fokuseras till en central kärna, utan spridas ut bland flera olika kärnor i ett 

sammanhållet urbant nätverk. Syftet med konceptet har enligt Cars & Olsson-Rader 

(2011) varit att skapa konkurrenskraft i ett utbrett urbant område, där utveckling och 

resurser riktas mot ett antal mindre urbana kärnor med relativt sett goda 

kommunikationer till centralkärnan och till de övriga mindre urbana kärnorna (Cars & 

Olsson-Rader, 2011:156). 

 

Det är dock inte bara konkurrensen och regionaliseringen i urbana områden som driver 

utvecklingen av en flerkärnig region. Det politiska och administrativa system i vilket 

regionen verkar kommer också ha betydelse för utvecklingen av den urbana regionen. 

(Cars & Olsson-Rader, 2011:169). Konceptet används och uttrycks olika på olika 

platser och i olika kontexter, men med en gemensam nämnare i att utveckla specifika 

kärnor inom större urbana områden, alternativt att med olika mål stärka en redan 

existerande polycentrisk struktur (Schmitt 2013:401). De här målen kan exempelvis 

vara att stärka sin ekonomiska konkurrenskraft, att motverka utglesning eller att skapa 

en bättre intra-regional samverkan och samarbete med policys, projekt och program 

(Schmitt 2013:401). Vidare konstaterar Cars & Rader-Olsson att flerkärnighet eller 

polycentricitet har presenterats och använts som ett sätt för städer och regioner att uppnå 

en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar urban utveckling (Cars & Olsson 

2011:155). Generellt behandlar polycentriska strukturer dock frågor av ekonomisk 

karaktär (Adolphsson 2009:20) men kan potentiellt handla om rumslig strukturering av 

egentligen vilken mänsklig aktivitet som helst (Klosterman & Musterd, 2001:623). 

Vilket gör att både det uttryck konceptet tar och de användningsområden det har blir 

mångfacetterade.  

 

Anledningen till att syftet med polycentricitet kan verka komplicerat, är att det finns en 

luddighet kopplad till begreppet polycentricitet om vad som menas och vad som avses 

(Vasanen, 2012:3639; Burger & Meijers, 2011:1127; Vasanen, 2013:422). En luddighet 

och komplexitet som i förlängningen kan beskrivas som en gestaltning av den 

komplexitet som omger städer (Kloosterman & Musterd, 2001:623). Det är svårt att 

definiera konceptet då förståelsen för urbana områden vilar på en komplex och 

tvärvetenskaplig grund.  
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Något som kan ses som både en styrka och en svaghet. En svaghet i det faktum att det 

öppnar upp konceptet för relativt fri tolkning, vilket kan leda till att bristen på tydlighet 

och konsensus kring konceptet underminerar och urholkar det. En styrka med den här 

luddigheten kan ses i det faktum att tolkningsutrymmet givit konceptet genomslagskraft 

hos planerare över hela Europa. Med det menat att konceptet kan frammana en ”positiv” 

bild av ett område, som i sin tur kan formuleras och omformuleras för att tjäna vilket 

syfte eller mål som än må ligga framför en (Davoudi, 2003:996).  

 

Komplexiteten gör det dock svårt att precisera användningen av polycentricitet som 

metod. Schmitt (2013) går så långt att kalla jakten på en stor allomspännande teori som 

helt förklarar begreppet polycentricitet i storstadsområden som orealistiskt. Genom att 

peka på de många olika dimensioner av polycentricitet som finns samt att dagens 

storstäder är allt för skilda i utvecklingsstigar och inre dynamik, som resultat av de 

historiska, geopolitiska och socio-ekonomiska kontexter de befinner sig i (Schmitt, 

2013:404). Vilket då leder till att polycentricitet bör hanteras ytterst kontext-baserad, 

beroende på hur situationen ser ut i det område den avser att appliceras på.  

 

Framtida analyser av appliceringen av polycentricitet som utvecklingsstrategi måste 

vara väldigt noga med vilken typ och form av polycentricitet som eftersträvas i det 

specifika storstadsområdet, vad de normativa syften och målen är för strategin, samt hur 

man konkret ämnar arbeta för att implementera strategin. Det bör också förstås som ett 

strategiskt koncept, något som ofta relaterar till andra planeringsmål som förtätning och 

att utveckla flerfunktionella stadskärnor (Schmitt: 2013:416).Fokus måste flyttas, då 

konceptet i sig inte är så viktigt, utan fokus måste ligga på de påstådda målen och 

vinsterna med polycentricitet, samt huruvida de vinsterna blir vad de beskrivs och 

förväntas bli (Burger Meijer 2011:1145).  

 

4.2 Kärnorna i en polycentrisk struktur 
När polycentricitet diskuteras handlar diskussionen oftast om olika typer av samband 

mellan olika noder i ett polycentriskt system, snarare än det individuella 

implementerandet av noden. Det är sällan litteraturen bryter ut olika kärnor. Tittar vi 

specifikt på de polycentriska eller flerkärniga strukturerna i sin tur indikerar de att en 

rumslig enhet utgörs av flera kärnor. Termen går dock inte specifikt in och pekar på vad 

de här olika kärnorna består av, om det handlar om transport, boende, handel eller 

industrier. En aspekt skulle kunna vara att det som Schmitt (2013:403) menar att det 

finns en stor variation kring vad det är som åsyftas i diskussioner kring polycentricitet. 

En aspekt som också gör det svårt att gå in specifikt i en kärna och diskutera dess 

förehavanden i generella termer, då de skiljer sig från fall till fall. Kärnorna i 

polycentriska nätverk existerar också i förhållande till varandra som en del av ett större 

urbant nätverk. Där det kan sägas att polycentricitet handlar om försörjning av 

ekonomiska och ekonomiskt relevanta funktioner i det urbana nätverket, på ett sådant 

sätt att den jämnar ut den urbana hierarkin och gör storstadsregionen mer geografiskt 

balanserad (Meijers et al 2007:17). En helhetssyn och ett kontextfokus som gör det svårt 

att teoretisera över utvecklingen i en specifik kärna.  

 

I kontexten av Stockholm och RUFS applicering av polycentricitet finns dock visst 

material för kärnutveckling. I en studie av trender i Stockholmsregionens byggda miljö 

mellan 1991 och 2004, är Södertälje en av de platser som bäst visar prov på att kunna 

utvecklas som en urban kärna i regionen (Adolphsson 2009:29). Södertälje skiljer sig 
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också på den här punkten från övriga regionala stadskärnor då den kan ses som en egen 

separat stad i Stockholmsregionen med separat karaktär och separata behov i 

planeringsprocessen (Schmitt et al, 2011:203). 

 

Cars & Rader-Olsson (2011) har gjort en fallstudie på en kärna i Stockholms-området, 

där de diskuterat kärnan och dess korrelation till omkringliggande kommuner och den 

kontext den befinner sig i. Det är från kärnan som strategin tar fart, det är i kärnan det 

faktiska konkreta, implementerande arbetet ska göras. Särskilt i en svensk kontext där 

kommunalt självstyre och kommunalt planmonopol har dominerande roller. Synen 

tycks vara att när den utpekade kärnan befinner sig inom ett specifikt administrativt 

område, anser de omkringliggande administrativa områdena att det inte är deras 

angelägenhet att lägga sig i planfrågor de inte har makt att styra eller påverka i någon 

större utsträckning (Cars & Olsson-Rader, 2011:162).  

 

Kommuner utan utpekade stadskärnor kan tjäna på en sån här flerkärnig struktur, då 

infrastruktur tillkommer som kan bidra till att höja tillgängligheten och attraktiviteten i 

omkringliggande kommuner. Där finns det ett relativt stort intresse från aktörerna att 

anpassa för nya vägar och kommunikationer (Cars & Olsson-Rader, 2011:164). I 

Schmitt et als (2011:208) studie konstateras också att de regionala kärnorna varit 

uppskattade av kommunala planerare, då de ger dem möjlighet att bemöta nuvarande 

och framtida tillväxtdynamiker.  

 

Cars & Rader-Olsson (2011:156) pekar också på en brist i litteraturen kring hur 

omkringliggande kommuner agerar och reagerar när ett urbant område pekas ut som en 

regional kärna. Dock har en studie utförd av Schmitt et al (2011) pekat på att arbete i 

specifika regionala kärnor kan initiera en större medvetenhet bland planerare och 

politiker, kring fördelarna och möjligheterna i att samverka över administrativa 

kommungränser (Schmitt et al, 2011:208). Ser vi däremot på viljan att anpassa lokala 

och kommunala planer till att stödja utveckling i den angränsande kärnan är intresset 

ganska litet för det (Cars & Olsson-Rader, 2011:164). Något som ytterligare bygger på 

bilden av den komplexitet som omgärdar teoretiserandet av det här begreppet.  

 

4.3 Sammanfattning 
Polycentricitet är ett väldigt brett begrepp med en mångfacetterad beskrivning och 

tolkning av begreppets innebörd. Begreppet omgärdas av en otydlighet och komplexitet 

som kan beskrivas som en gestaltning av den komplexitet som omger urbana områden 

(Kloosterman & Musterd, 2001:623). Kortfattat kan syftet med begreppet beskrivas som 

ett sätt för städer och regioner att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar 

urban utveckling (Cars & Olsson 2011:155). Detta leder till att tolkningen av begreppet 

blir till ett brett kontext-baserat förhållningssätt till appliceringen av polycentriska 

strukturer, där platsens förutsättningar styr formeringen av den polycentriska strukturen. 

Det finns helt enkelt en stor variation kring vad det är som åsyftas med polycentricitet 

(Schmitt, 2013:403). 

 

Polycentricitet försöker skapa en helhetssyn med syfte att jämna ut den urbana hierarkin 

och göra en urban region mer ekonomiskt och geografiskt balanserad (Meijers et al 

2007:17). Gemensamt är att med kärnorna skapa en struktur för utveckling genom att 

stärka de olika kärnorna, som ett sätt att ena aktörerna kring en gemensam syn eller mål 

kring tillväxt och utveckling i ett urbant området. En samsyn kring kärnutvecklingen 
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som riskerar att som i Cars & Olsson-Raders (2011) studie handla mer om visionär 

samsyn, medan det konkreta arbetet med lokala planer inom kommunerna påverkas lite 

av en polycentrisk ansats i regionen. En kärnutveckling som också, med den nämnda 

komplexiteten och kontext-mässiga synen på polycentricitet, blir svår att teoretisera 

kring. Då de dynamiker som styr utvecklingen av kärnorna blir så pass kontextbaserade 

och individuella i sina uttryck att de blir vaga och svårdefinierade. 
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5 Tidigare forskning om regional utveckling 

5.1 Samband i en region 
Som i fallet med förståelsen för polycentricitet, finns det en komplexitet i den regionala 

utvecklingen som kan sägas vara starkt kopplad till komplexiteten i regionens rumsliga 

och geografiska utformning, samt hur de gestaltas i de institutioner som har ansvar för 

den. Tosics (2007) refererar till (Parr, 2005) som menar att förståelsen för en region 

eller stadsregion är en ytterst komplex affär och kräver en tvärsektoriell ansats till 

ekonomiska, sociala, kulturella och historiska geografiska aspekter. Där storleken på en 

region eller stadsregion kan variera beroende på vilken av aspekterna det hänvisas till 

(Tosics, 2007:780). 

 

Vasanen (2012:3627) pekar i sin tur ut Parr, (2005) och Hall (2009) och menar att 

litteraturen kopplar samman de här frågorna med en bredare debatt kring förändringar 

inom det urbana fältet. Där städer och stadsregioner inte längre ses som fasta 

morfologiska enheter med tydliga gränser, utan som funktionella regioner som 

innefattar stora områden runt omkring den centrala stadskärnan. Ett påstående som 

också stöds av Andersson & Molina (2008) när de betonar att under 2000-talet har 

betoningen av funktionalitet kopplat till regionala frågor varit central. Istället för att 

fokus ska ligga på de administrativa regionerna har det istället kommit att handla om en 

regional indelning baserad på den aktuella frågans funktionalitet. De menar att urbana 

regioner finns där stadens ekonomiska, sociala och kulturella avtryck sträcker sig 

utanför dess administrativa gränser (Andersson & Molina 2008:125). Vad gäller själva 

storleken på den funktionella regionen menar Tosics att den är flytande och varierar 

beroende på vilken fråga som ligger som underlag för den. Exempelvis kan det 

ekonomiska avtrycket en region har skilja sig från exempelvis det sociala avtrycket 

(Tosics, 2007:780).  

 

Regionerna kan beskrivas som flytande med lite luddiga yttre gränser (Tosics, 

2007:780). Ett påstående som stöds av både Vasanens studie och andra studier kring 

den här frågan (Vasanen, 2012:3641). Nilsson (2006) beskriver problematiken som 

omgärdar regionen på följande sätt att: 

 

…en region inte är en organisation utan ett territorium vars utveckling bestäms 

av hur aktörer verksamma på detta territorium agerar. (Nilsson 2006:105) 

 

Det är alltså inte administrativa samband som styr regionformeringen, utan det är 

aktörernas aktivitet som styr formeringen av den. 

 

Den här synen på regionen som funktionell gör att när fokus lyfts och breddas till att 

angripa urban utveckling från ett regionalt perspektiv är det inte helt problemfritt. Det 

administrativa systemet kräver gränsdragningar, medan de faktiska funktionella 

förhållandena inte låter sig begränsas av sådana gränsdragningar. Ehinger-Berling 

(2006) menar att det i en svensk kontext råder ordning i systemet på ytan, men att 

utvecklingen visar på en annan verklighet. En verklighet med ett behov av att koppla 

samman strategiskt visionsarbete med den fysiska planeringen, samt behovet av 

samhällsplanering i större territorier (Ehinger Berling, 2006:76). Det här gäller dock 

inte bara i Sverige utan är internationellt gångbart. Utvecklingen ställer krav på 

flexibilitet och medvetenhet inom olika länder för att de ska kunna bemöta dem inom 

sitt eget lands administrativa och institutionella kontext. Länderna måste bli mer 
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administrativt flexibla och samverkan och utbyte måste byggas på ländernas 

förutsättningar, då de alla är olika ur ett politiskt, institutionellt, historiskt och kulturellt 

perspektiv (Tosics, 2007:776). Tosics kopplar det sen vidare till idéer om 

flernivåstyrning, och betonar vikten av samverkan, att det inte behöver syfta till att 

skapa nya administrativa nivåer, utan snarare om att se långsiktiga samband och 

samverkan för att stärka den regionala utvecklingen (Tosics, 2007:792). Där samverkan 

ses som en möjlighet att fånga de här dynamikerna, så att aktörerna kan bemöta den här 

utvecklingen.  

 

5.2 Regional planering i Sverige 
Trots att ett regionalt fokus anammats de senaste decennierna, gör den tidigare 

beskrivna luddigheten kring vad det faktiskt är som är en region, att utvecklingen och 

administreringen av en region blir problematisk. Den funktionella regionens 

komplexitet förser planeringen av den med en del dilemman kopplat till 

administreringen av de områden och frågor som behandlas. 

 

Administrativt består den svenska planeringen av tre nivåer, kommunal, regional och 

nationell. Där den svenska modellen beskrivits som ett timglas, med en stark nationell 

nivå, en svagare regional nivå och sen en stark kommunal nivå (Stegmann-McCallion, 

2008:2). Giersig (2008) beskriver det som att det går att beskriva den generella nordiska 

planeringen som att den bara finns i två nivåer, det vill säga den kommunala och den 

nationella. (Giersig, 2008:134). Dock skall sägas att exempelvis Andersson & Molina 

(2008:128) pekat på att Staten till viss del också fått ta ett steg tillbaka som drivare av 

den nationella utvecklingen och måste anpassa sig till internationella krav från 

marknaden och EU. Gemensamt är dock att den funktionella geografiska skalnivån inte 

är den nationella, utan snarare den regionala, då centralmakten lämnat över ansvar och 

befogenheter till aktörer på lägre skalnivåer. 

 

Det finns också en problematik kopplat till svag regional planering och den 

administrativa indelningen av urbana områden i Sverige. Då det finns brister i dagens 

länsindelning, som i Sverige idag är den som används som administrativ grund för 

regional utvecklingsplanering. Länens storlek är oftast för små eller för stora för att göra 

anspråk på de funktionella sambanden inom regionen (Ehinger Berling, 2006:77). Det 

finns alltså en problematik i regionplaneringen och regionutvecklingen där den 

administrativa indelningen av samhället inte överensstämmer med den funktionella 

verkligheten. Istället har nya mer informella samband tagits fram för att hantera 

funktionella regionala frågor. Hedlund & Montin (2009) menar att dagens politik, på en 

översiktlig nivå, formas och genomförs i nätverksliknande former i större utsträckning 

nu än tidigare i kommuner och regioner (Hedlund & Montin 2009:201). Där staten 

utvecklat medel för nätverksstyrning, en indirekt styrning som syftar till att möjliggöra 

samverkan mellan offentliga organisationer och styra villkoren för sådan samverkan 

(Gossas 2006:8). Vilket får till följd att samverkan fått en stark betydelse för att fånga 

upp de utvecklingsdynamiker som satt regionen i fokus. Dessa samverkansorgan, 

organisationer och nätverk, existerar dock utanför det formella politiska systemet, något 

som ger dem en starkt begränsad handlingskraft (Westholm et al, 2008:128).  

 

Vidare menar Westholm et al (2008) att det finns en form av nyregional paradox. Där 

det å ena sidan är så att regioner pekats ut som avgörande för den ekonomiska 

tillväxten. Medan det å andra sidan oberoende av vart mandatet ligger, eller hur det ser 
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ut, inte finns någon nivå som kan fånga upp det. De administrativa regionerna har svårt 

att fånga upp den komplexa geografiska verkligheten. Det finns en regional oordning i 

samhällsorganisationen som existerar för att den regionala nivån har liten makt över 

samhällsresurserna (Westholm et al, 2008:125). Administreringen av dagens 

funktionella samband på en regional nivå omgärdas alltså av en rad olika dilemman, 

som problematiserar arbete och samarbete i och med regionala frågor.  

 

5.3 Regional samverkan och konkurrens 
Den lite luddiga synen som den funktionella förståelsen för regioner för med sig, och 

den administrativa förståelsen av styrningen och formerandet av regionen, ger en insikt i 

betydelsen av samverkan. Där det i en svensk kontext är kommunen med sitt 

planmonopol som blir huvudsaklig drivare av den beskrivna regionala planeringen.  

 

Utvecklingen pekar på att kommunen som territoriellt avgränsat område och 

administrativ enhet för lokalt självstyre, kompletteras med gränsöverskridande 

samarbeten och samverkan som inte är lika tydligt geografiskt och juridiskt 

avgränsningsbara (Montin 2013:76)(Gossas, 2006). Den samverkan och samarbete som 

därigenom växt fram mellan kommuner är lösare former av samarbete, till exempel 

avtal, projekt och nätverk (Montin 2013:76). 

 

En samverkan som primärt sker med grannkommuner och inom länsgräns (Gossas 

2003:72). Det är också olika skäl till att samverkan sker. Ett starkt motiv till samverkan 

är en strävan efter minskade kostnader (Gossas 2006:76). Montin (2013) menar också 

att ett mellankommunalt samarbete kan ge stordriftsfördelar och därmed ett mer 

effektivt resursutnyttjande än om kommunerna skulle utföra uppgiften var för sig. 

Under senare tid har emellertid andra motiv börjat framträda allt tydligare som inte är 

lika handfast ekonomiska. Exempelvis stärka sin regions konkurrenskraft gentemot 

andra regioner, och om att forma en gemensam identitet som bygger på gemensamma 

värderingar (Montin 2013:76). Tosics (2007) menar att samverkan bör komma 

underifrån och baseras på frivillig samverkan mellan lokala planeringsaktörer i den 

aktuella urbana regionen eller området. Styrnivåer högre upp i planeringsstrukturen bör 

initiera och stödja den här typen av samarbeten, inte genom strukturella åtaganden, utan 

genom policy-arbete och ekonomiska åtaganden (Tosics, 2007:792). Något som kräver 

att aktörer är medvetna om sina beroendeförhållanden och är överens om de för- och 

nackdelar kring olika planfrågor kopplade till urban utveckling, samt klarar av att skapa 

institutionella former att enas om gemensamma beslut (Cars & Olsson, 2011:158).    

 

Gossas (2006) menar i sin tur att kommunala motiv till samverkan kan delas in i två 

kategorier; effektiviseringsinriktad respektive utvecklingsinriktad samverkan. Den 

första avser samverkan som syftar till effektivisering av obligatoriska kommunala 

uppgifter, medan den andra försöker öka kommunernas utvecklingsutrymme, genom att 

skapa konkurrenskraft och en gemensam röst för påverkan gentemot omvärlden (Gossas 

2006:42). Där det kan konstateras att samverkan oftast skapas i konkurrenssyfte för att 

stärka den egna rollen eller genom att skapa vinning för den egna aktören.  

 

Det går också att urskilja en diskrepans kring vilka frågor aktörerna är beredda på och 

intresserade av att samarbeta kring. Skillnad på intresse för frågor om ekonomiska 

aspekter kopplade till regionutveckling, kontra sociala frågor och frågor om miljö. 

Generellt är det lättare för aktörer att samarbeta kring ekonomiska frågor, där de vid ett 
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bra samarbete renderar snabb vinst till de inblandade aktörerna. De sociala och 

miljömässiga frågorna kan bli svårare då de på sin höjd kan generera vinst på längre sikt 

(Tosics, 2007:777). Vidare delger Cars & Olsson (2011) oss med en institutionell 

förklaring av problematiken kring samverkan. Där de pekar på hur planeringssystemet 

och det institutionella systemet i Sverige är uppbyggt, som förklaring till att vissa frågor 

är enklare än andra att samarbeta kring. Nyckelordet är konkurrens där aktörer inom 

vissa frågor kan se fördelar för egen del medan de i andra inte kan det (Cars & Olsson, 

2011:164). I deras studie var kommunala aktörer mer villiga att samarbeta i frågor om 

trafik och transport där det fanns ett för dem tydligt värde i att samarbeta, samt att deras 

eget självstyre inte heller ansågs hotat (Cars & Olsson-Rader, 2011:169). Vidare menar 

de att det finns en stark distinktion i en svensk kontext kring hur infrastrukturfrågor och 

markanvändningsfrågor bemöts. Transport och infrastruktur behandlas på en regional 

nivå, men finansieras på flera nivåer där den nationella nivån har en nyckelroll för 

planeringen. Därför menar de att det finns en stark motivation från kommunalt håll att 

skapa del-regionala samverkansorgan, för att nå en konsensus kring frågan för att 

tillsammans få den regionala och nationella nivån att stödja finansieringen av insatsen. 

Markanvändningsfrågor å andra sidan ligger i stort sett helt och hållet på kommunens 

bord, vilket gör att de istället har huvudfokus kring de här frågorna inom kommunen. 

Poängen blir då att de institutionella strukturerna för transport och infrastruktur skiljer 

sig från markanvändningsfrågor, något som kan problematisera och ifrågasätta ifall 

dagens institutionella system kan producera den typ av integrerade planering som 

behövs för att uppnå en polycentrisk rumslig struktur (Cars & Olsson-Rader, 2011:157).  

 

Det är också viktigt att vara medveten om att aktörer i den regionala planeringen och 

utvecklingen är både konkurrenter och samarbetande i regionala utvecklingsfrågor, 

genom deras försök och behov av att attrahera nya hushåll och företag till sina 

respektive administrativa områden (Cars & Olsson, 2011:158). Där samverkan har en 

viktig roll att spela, men det är också viktigt att förstå att aktörerna oavsett konstellation 

hela tiden balanserar mellan att vara samverkande och konkurrenter. Exempelvis manar 

Andersson et al (2008:286) till en försiktighet och reflektion över vad konkurrens i 

längden kan få för konsekvenser, i form av utslagning och stärkning av den egna rollen 

på bekostnad av andras. Samt vilka uttryck detta får i vardagsarbetet med planering 

kopplad till strategiskt utvecklingsarbete.  

 

5.4 Sammanfattning 
Litteraturen om regional utveckling av i första hand urbana områden, beskriver även här 

de områden som åsyftas som regioner som att de har otydliga eller luddiga gränser 

Tosics, 2007:780; Vasanen, 2012:3641). Gränser som inte nödvändigtvis korrelerar med 

de administrativa gränser som finns, utan snarare formeras de olika beroende på i vilken 

kontext de existerar och i vilket sammanhang de påkallas.  

 

Istället för att fokus ska ligga på de administrativa regionerna har det istället kommit att 

handla om en regional indelning baserad på den aktuella frågans funktionalitet, där 

urbana regioner finns där stadens ekonomiska, sociala och kulturella avtryck sträcker 

sig utanför dess administrativa gränser (Andersson & Molina 2008:125) Det vill säga 

utvecklingsarbetet och formerandet av en region styrs mer av den aktuella frågan än den 

administrativa gräns som satts upp. Något som exempelvis Tosics då menar ställer krav 

på flexibilitet hos och mellan de administrativa enheter som ansvarar för de här 
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områdena. Där samverkan då får en nyckelroll för att möta det funktionella uttryck de 

här frågorna tar (Tosics, 2007).  

 

I Sverige är den regionala nivån inom planeringen svag (Stegmann-McCallion, 2008; 

Giersig, 2008). Regionerna vilar oftast på länsindelningen, där länens storlek oftast är 

för små eller för stora för att göra anspråk på funktionella samband inom en region 

(Ehinger Berling, 2006:77). För att fånga de här funktionella sambanden arbetar 

kommuner och regioner översiktligt i nätverksliknande samverkansorgan i större 

utsträckning numera (Hedlund & Montin, 2009). Dessa olika typer av samverkansorgan 

existerar dock utanför det formella politiska systemet, vilket ger dem en starkt 

begränsad handlingskraft (Westholm et al, 2008). Samverkan blir alltså ett medel att 

fånga upp den här komplexiteten som omgärdar regioners formerande och ett sätt att 

överbrygga administrativa gränser för att komma åt regionala frågors komplexitet. 

Samtidigt som de här samverkansformerna i sig inte har något mandat att enhetligt 

genomföra åtgärder i det nya området, utan det är de olika delarna av den här 

samverkansformen som har det mandat.  

 

Detta kräver att aktörer är medvetna om sina beroendeförhållanden och är överens om 

de för- och nackdelar kring olika planfrågor kopplade till urban utveckling, samt klarar 

av att skapa institutionella former att enas om gemensamma beslut (Cars & Olsson, 

2011:158). Då det finns en komplex balansgång för aktörerna mellan viljan att 

samverka och att i den kommunala konkurrensen skapa egen vinning. Aktörerna bör 

reflektera över vad konkurrens i längden kan få för konsekvenser, i form av utslagning 

och stärkning av den egna rollen på bekostnad av andras (Andersson et al, 2008:286). 

Det här är en balansgång som är ytterst komplex, de administrativa ansvaren och 

marknaden gör att kommunerna gör bäst i att sätta sin egen kommun i första rum. 

Samtidigt som de frågor som behandlas rör sig funktionellt över administrativa gränser, 

vilket ställer krav på möjlighet och förmåga att samverka över dessa gränser. Forskare 

och planerare bör ställa tydligare frågor kring arbetsgången, för att se om det finns 

andra arbetssätt som tar tydligare funktionell än administrativ hänsyn i regional 

utvecklingsfrågor. 
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6 Praktikers syn på Södertälje som regional 
stadskärna 

 

I den här delen av uppsatsen sammanfattas vad de olika intervjupersonerna sagt i 

intervjuerna till den här uppsatsen, kring Södertäljes roll i regionen, regional planering, 

mellankommunal samverkan och arbetet med strategin om den regionala stadskärnan.  

6.1 Södertäljes roll i del-regionen 
I likhet med vad som står i visionsdokumenten går det att i intervjuerna skönja tre 

huvudspår i uppfattningen om Södertäljes roll i del-regionen. De är; rollen som stad, 

rollen som infrastrukturell knutpunkt, samt dess starka regionala arbetsmarknad. Det 

kan också noteras att några av de mindre kommunerna i viss mån använder sig av 

Södertälje när det kommer till handels- och serviceutbud, men de dominerande 

aspekterna är de tre som tidigare nämnts. Intervjuerna antyder att Södertäljes roll är 

stark ur de nämnda aspekterna, men samtidigt tvetydlig.  

 

Sett till stadskärnas tydliga stadsstruktur och historia borde Södertälje vara idealiskt 

som regional stadskärna, ändå upplevs det inte vara så robust som skulle kunna önskas. 

Södertälje upplevs vara en stad, men en stad som kanske inte riktigt lever upp till de 

förväntningar som ställs på en stad av dess paritet. Det går att skönja en allmän känsla 

från de intervjuade aktörerna från grannkommunerna att Södertälje stad och utbudet där 

borde vara mer och bättre än det är idag.  

 

Södertälje upplevs som en stark nod för infrastruktur. På det stora hela upplevs 

infrastrukturen som bra, men med problematiska aspekter. Exempelvis upplevs det att 

Södertälje lider av att inte ha tydlig spårtrafik genom centrum, utan istället stannar 

regionaltåg i Södertälje syd. Där det finns frågetecken kring kontakten mellan Södertälje 

syd och Södertälje C där stadskärnan ligger, samband som kommunen vill arbeta för att 

stärka. Där dubbelspår och resecentrum till och i Södertälje C efterfrågas. Som 

transportnod är aktörerna överens om att Södertälje är viktigt. Samtliga är dock även 

överens om att det inte handlar om möjligheten att ta sig till själva stadskärnan utan 

mest transporter igenom och förbi. Som en aktör uttryckte det: Södertälje är inte något 

du tar dig till, utan något du tar dig igenom och förbi. En situation som upplevs som 

svår för aktörerna i Södertälje, där spårtrafiken är särskilt problematisk som de upplever 

att de inte riktigt får gehör för och som problematiserar kommunikationerna till och från 

stadskärnan. 

 

Arbetsmarknaden i Södertälje är väldigt stor och bedöms av intervjupersonerna som 

viktig ur ett regionalt perspektiv, där en stor del av arbetstillfällena i kommunen går till 

individer som bor i andra kommuner. Södertälje har en relativt stor arbetsmarknad och 

de har en väldigt hög arbetsinpendling, vilket gör att de omkringliggande kommunerna 

har väldigt starka band till just Södertäljes arbetsmarknad. Det här är också en aspekt 

som gäller över länsgränsen, på båda sidorna är Södertälje en viktig arbetsmarknadsnod 

som stora delar av respektive kommuns befolkning arbetspendlar till. Det är dock inte 

helt och hållet ett problemfritt utbyte och en robust tillit till arbetsmarknaden i 

Södertälje och dess möjlighet och förmåga att säkerställa arbetstillfällen för invånarna i 

del-regionen. Det uttrycks en viss oro i att kommunen domineras av två av Sveriges 

största företag tillika arbetsgivare, där oron gäller vad som händer om företagen 

omlokaliseras, då ett av företagens forskningsavdelning nyligen flyttat. 
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Arbetsmarknaden är inte helt beroende av de här två företagen, men de är ändå två 

giganter som står för en väldigt stor del av arbetstillfällena i kommunen. Vad skulle 

hända med arbetsmarknaden och hur skulle en redan ansträngd kommun klara av en 

omlokalisering av ett eller båda av de här företagen, är frågor som uppkommit. Frågor 

som skapar osäkerhet och som kan skada tilltron till robustheten i Södertälje och i 

förlängningen del-regionen.  

 

Södertälje upplevs vara viktigt i ett regionalt perspektiv. Det finns goda förutsättningar 

för att vara en regional nod och vara till gagn för del-regionen. Förutsättningarna finns 

där men av olika anledningar upplever aktörerna det som att Södertälje inte når ända 

fram. Då kommunen omgärdas av problematik, främst kopplad till social oro och 

utanförskap samt ekonomisk oro i kommunen, men även inom de positiva sidorna av 

kommunen. Det finns en osäkerhet från grannkommunerna och från regionen kring 

möjligheterna att överbrygga den här problematiken. Egna bilden bland aktörerna från 

Södertälje är dock stark, eller åtminstone bilden de visar prov på i intervjuerna, där 

vikten av det regionala perspektivet lyfts. Något som inte stämmer med den bild som 

finns utifrån på ett svagt Södertälje med dålig självkänsla och ett ointresse att agera 

regionalt. Något som dock motargumenteras av intervjupersoner från Södertälje, med 

bland annat en ny politisk ledning och ny Översiktsplan som båda två sägs ha en 

tydligare regional medvetenhet.   

 

6.2 Synen på den regionala stadskärnan 
Likt hur den regionala stadskärnan hanteras i Södertäljes visionsdokument förhåller sig 

intervjupersonerna från Södertälje sig lite tvetydliga till begreppet. Intervjupersonerna 

från Södertälje upplever strategin som bra och ganska naturlig då de menar att de i sin 

roll som stad i den här del-regionen redan har rollen som regional stadskärna. Samtidigt 

kan det dock skönjas att de till viss del ser strategin som lite missvisande. Södertälje är 

mer än en regional stadskärna, Södertälje är en stad. Samtidigt är de också väl medvetna 

om betydelsen och vikten av ett regionalt utpekande, för möjligheten att ytterligare 

stärka sin position och roll i Stockholmsregionen. Vilket leder till en känsla av att 

intervjupersonerna från Södertälje både gillar och ogillar regional stadskärnekonceptet.  

 

Utpekandet anses bra men inte livsnödvändigt, men det skulle samtidigt problematisera 

om det försvann. En aktör uttryckte det som att: jag tror att det är så här att man kan 

inte bortse från att Södertälje är en regional kärna och då tror jag att det är viktigt att 

man blir utpekad som regional kärna, för när man då pratar regional utveckling då är 

Södertälje med! (…) För Södertälje är en regional kärna antingen Södertälje vill eller 

inte. På frågan om hur de skulle reagera om strategin togs bort eller Södertälje 

exkluderades ur strategin, av vilken anledning det än må vara. Menade aktören i 

Södertälje att om strategin skulle försvinna eller förändras så skulle det mötas av en 

ilska från Södertäljes sida. Vilket ger indikationer på att även om strategin inte 

högprioriteras och sätts i främsta rummet, har den en stor betydelse och ett starkt 

symbolvärde för Södertälje. Intervjupersoner i grannkommunerna, upplever sig ha ett 

relativt starkt intresse i Södertälje och vad som försiggår i stadskärnan.  

 

Vad gäller övriga kommuners syn på strategin om Södertälje som regional stadskärna, 

är också den allmänna känslan bland aktörerna i del-regionen att utpekandet är en 

styrka, samt kan leda till större regionalt intresse och samband till del-regionen. 

Aktörerna i de omkringliggande kommunerna ser en regional medvetenhet kopplad till 
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framförallt Södertäljes arbetsmarknad. Där de ser att det finns utrymme för stadskärnan 

att i framtiden utvecklas till en ännu starkare handels- och servicenod för sina 

kommuninvånare. De förstår den potentiella tyngden i det men känner samtidigt att de 

har lite eller inget att göra med arbetet med implementeringen av strategin. Den 

allmänna känslan från intervjupersonerna verkar vara att vad som sker i den regionala 

stadskärnan i Södertälje är upp till Södertälje.  

 

Vad gäller möjligheten att påverka utformningen av Södertäljes regionala stadskärna är 

de kommunala aktörerna överens om att den enda egentliga möjligheten att påverka 

utformningen av den regionala stadskärnan ligger hos Södertälje kommun. 

Kommunerna är väldigt medvetna om vart de kommunala gränserna går, vart 

planmonopolet börjar och slutar. De diskuter inte särskilt mycket kring den frågan, 

annat än att en utveckling där skulle kunna vara positiv för dem, då de upplever att de 

har väldigt lite att säga till om där. Det upplevs vara Södertälje kommuns sak att 

utveckla sin stadskärna. Den regionala stadskärnan är av intresse och arbetet med den är 

intressant för samtliga i den här studien. Men det konkreta arbetet upplevs vara 

Södertäljes uppgift.  

 

Generellt kan dock konstateras att det inte är någon aktör som motsätter sig strategin, 

men det finns ett, som en aktör uttryckte det, ljummet förhållningssätt till strategin 

bland de kommunala aktörerna. Strategin är bra men inte livsnödvändig. Det antyds 

också att det finns en viss skepticism mot Södertäljes förmåga att genomföra och 

utveckla en regional strategi. Aktörer utanför Södertälje pekar på en tuff ekonomisk och 

social situation i kommunen med en hög kommunal skuld och ett stort utanförskap. 

Stora och svåra frågor som då menas kunna påverka Södertäljes 

implementeringsmöjligheter negativt.  

 

6.3 Implementeringen av en regional stadskärna 
Som det antytts tidigare är aktörerna utanför Södertälje överens om att ansvaret för det 

faktiska implementerande arbetet vilar på Södertäljes axlar. Södertälje motsätter sig inte 

den bilden men en av aktörerna i Södertälje pekade också på vikten av regional hjälp 

med infrastrukturinvesteringar.  

 

När det kommer till implementeringen av utvecklingsstrategin spelar den regionala 

medvetenheten en stor roll i hur aktörerna ser på framtiden för Södertälje som regional 

stadskärna. De vill ha den där, men exakt hur den ska användas är inte fullt klarlagt. 

Strategin passar men upplevs inte ha en tydlig roll i planeringen.  

 

Rollen för samverkan har delvis därför varit relativt tillbakadragen. Aktörerna ser de 

regionala sambanden och ser en potentiell egen vinning i att Södertälje utvecklar en 

stark regional stadskärna. I planeringen och utpekandet har de genom remiss-utlåtande 

varit delaktiga, men i övrigt är det helt och hållet Södertälje som styr arbetet. Därför att 

frågan om den faktiska utvecklingen av den regionala stadskärnan lämnas till 

översiktsplaneringen i Södertälje.  

 

Ytterligare en aspekt av lite känsligare karaktär som lyfts återkommande på flera olika 

hålla av olika aktörer, är att det funnits en uppfattning om att Södertälje varit sig själv 

nog, att de i stor utsträckning arbetat på egen hand. Detta har från Södertäljes håll 

kopplats till att Södertälje känt sig åsidosatta i Stockholmsregionen. Det har uttryckts att 
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det funnits en känsla av att Södertälje har fått klara sig själv på många sätt, utan stöd 

från regionen. Att på grund av att Södertälje ligger perifert i Stockholms län har insatser 

och satsningar gjorts på andra håll i länet och Södertälje har hamnat utanför.  

 

Intrycket är att det är en ytterst komplex schism Södertälje befunnit sig i med ett stort 

antal nyanser, som gått bak långt i historien. En av intervjupersonerna menade att det 

till och med skulle kunna kopplas så långt bak i tiden som när Stockholm utsågs till 

huvudstad i Sverige istället för Södertälje på 1600-talet. Södertälje har sen dess 

historiskt dragit kortaste strået i en rad olika val kopplade till Stockholm och 

Stockholmsregionens utveckling. Har de inte gjort det har de fått kämpa för att inte bli 

åsidosatta. Södertälje har därför i mångt och mycket sett sig tvungna att arbeta på egen 

hand och klara sig själv, då stödet från övriga regionen inte varit vad de önskat.  

 

Utpekandet och tanken med strategin är bra, men i slutändan är det Södertälje kommun 

som styr arbetet med den regionala stadskärnan. Passar strategin in på arbetet som 

utförs är det bara bra, men de skulle inte aktivt förändra arbetssätt utefter strategins 

syfte. De upplevs nästan som två separata processer, en del är strategin och en är det 

kommunala arbetet som använder det när det passar. Det kan sägas att strategin är 

underordnad i arbetet med del-regionen. Där ett konkret exempel är synen på Södertälje 

som en stad. Det vill säga större än konceptet regional stadskärna. Där Södertälje 

kommun inte helt och hållet tagit det till sig och anammat det i praktiken. Då de ser 

konceptet regional stadskärna som underordnad rollen som stad. 

 

Även en del aktörer som pekat på att den regionala planeringen, genom TMR, skalats 

ner. Att de har mindre resurser och en därigenom svagare ställning än tidigare. Detta 

kombinerat med en generellt svag regional nivå inom den svenska planeringen 

problematiserar också det planeringen och implementeringen av en sån här insats. Trots 

denna något dystra beskrivning är den generella uppfattningen inom Södertälje att 

bilden av regionalt arbete förändrats. På senare år är den allmänna uppfattningen att 

Södertälje öppnat upp sig mot regionen och tydligare och i en större utsträckning börjat 

arbeta med och mot Stockholmsregionen. Där den nya Översiktsplanen beskrivs som ett 

gott exempel på en tydligare regional medvetenhet. Från kommunens sida är man 

väldigt noga med att trycka på just vikten av Översiktsplanen.  

 

6.4 Arbete och samverkan i del-regionen 
Synen på arbetet med den regionala stadskärnan blir talande för synen på regionalt och 

även del-regionalt arbete. Det vill säga, det är viktigt och av stort intresse, men så länge 

det sker på den egna kommunens villkor. Det samverkas inte för samverkandets skull, 

utan det ska bygga på egen vinning. De samarbeten och utbyten som finns upplevs inte 

som allomfattande, utan samarbeten sker oftast kopplat till en specifik fråga som 

behandlas för tillfället. Samarbete är väldigt beroende av vad de kan erbjuda varandra, 

samt vilka specifika geografiska områden som berörs. Samarbete sker där den egna 

kommunen behöver det.  

 

Vad gäller det konkreta utbytet och samverkan i del-regionen lutar sig aktörerna väldigt 

mycket mot Södertörnssamarbetet. Där det dock antyds att ambitionsnivån inom det här 

samarbetet varierar från kommun till kommun. Visionärt finns det en stor tilltro till del-

regionen och främst då genom Södertörnssamarbetet. Även om det är ett starkt 

samarbete är det den egna kommunala angelägenheten som går först i samverkan inom 
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Södertörnssamarbetet. Tilltron till Södertörnssamarbetet är relativt starkt, men fokus 

ligger på den egna kommunen. Samarbetet cirkulerar också mycket kring ämnes- och 

projektspecifika insatser. Där upplevelsen är att det kan finnas utrymme för utökat 

samarbete, men kommunerna är måna om att inte inskränka på sitt självbestämmande. 

 

Något som ytterligare problematiserar det här del-regionala arbetet med del-regionen 

genom Södertörnssamarbetet, är att Södertörnssamarbetet uteslutande riktar sig till 

kommuner inom Stockholms län. Länsgränsen blir i det här sammanhanget en 

skiljelinje för hur aktivt det arbetas mellan olika kommunala aktörer. Detta är något som 

aktörerna i de kommuner som ligger i Södermanlands län antytt, att båda två lider av att 

inte vara en del av Stockholms län. Det har också förts väldigt framskridna diskussioner 

i båda kommunerna om att bli en del av Stockholms län. Där det till och med varit uppe 

till folkomröstning om huruvida kommunen ska vara en del av Stockholms län eller 

inte. 

 

Betydelsen av den administrativa indelningen av Stockholmsregionen kan alltså inte 

underskattas. Länsgränsen verkar trots samarbetena väldigt viktiga för det regionala 

tänkandet och agerandet. De som befann sig inom länsgränsen upplevde sig ha väldigt 

mycket större möjlighet att påverka än de utanför. Det fanns en påtaglig vilja från 

Sörmlandskommunerna att få kontakt med inte bara Södertälje, utan också hela 

Stockholmsregionen. Så pass mycket att en av kommunerna till och med folkomröstat 

om att bli en del av Stockholms län, medan den andra kontinuerligt för en sån 

diskussion inom kommunen. I stort sett allt deras fokus ligger inåt mot Södertälje och 

mot Stockholmsregionen. Medan det från aktörerna i Stockholm, både regionala och 

kommunala, finns lite eller inget intresse mot kommunerna utanför. På regionalt håll är 

man medveten om betydelsen av funktionella samband i en region, men det sker mer på 

en övergripande nivå.  

 

Det som i litteraturen beskrivs som att den regionala nivån är en svaghet i det svenska 

planeringssystemet, bedöms per definition inte som en svag regional planering, utan ses 

mer som en verklighet inom planeringen. Som en aktör uttryckte det: den regionala 

planeringen i sig i Stockholmsregionen är lite för svag. Kanske inte planeringen, men 

väl implementeringen i största allmänhet! Det upplevs som att det även om systemet 

inte är optimalt, ändå går att planera regionalt i dagens system. Men att kommunernas 

egna frågor överordnas de regionala. Med kommuner med en regional medvetenhet som 

drivare av de konkreta frågorna kopplade till regional utveckling.  

 

Det finns en rollfördelning som återspeglas i mycket av vad de kommunala aktörerna 

tycker, att det som tidigare nämnts finns en regional medvetenhet, men som en aktör 

uttryckte det: jag tror att det finns ett artigt förhållningssätt till den här 

regionalplaneringen. Men det blir annorlunda, ju mer konkret det blir. Då blir det 

annat ljud i skällan, då blir kommunerna väldigt mycket sig själv nock, sig själv 

närmast. Det vill säga att synen på planeringsprocessen kring regional utveckling 

speglar i synen på styrkan i det kommunala planmonopolet. Bland aktörerna finns det 

en väldigt stor respekt eller kanske snarare medvetenhet kring styrkan i det kommunala 

självstyret och det kommunala planmonopolet. Det är så det fungerar, det är den 

verklighet aktörerna rör sig i och det är därför bara att anpassa sig till den.  

 

Ytterligare en aspekt är att mång av intervjupersonerna skönjer en regionförstoring i 

vardande, där kontakter och samband knyts allt tätare över längre avstånd. En aktör 
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talade till och med om möjligheten till en Svealandsregion. Aktörerna är kort och gott 

medvetna om den funktionella regionen och dess formerande, länsgränser fyller ett 

administrativt syfte, men de speglar inte den regionala vardagen vi lever i. Vilket också 

speglar en strävan utåt, att även om majoriteten av allt fokus som sker i regionen sker 

mot Stockholms city, finns det ändå en intention att se en regionförstoring och att 

försöka hitta sätt att bli delaktig och dra nytta av den processen. Om en sån process 

uppstår, så man inte hamnar utanför. 

 

6.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att intervjupersonerna har en tvetydlig bild över 

Södertäljes roll i regionen och del-regionen. Det finns tre aspekter som karaktäriserar 

Södertäljes relation till omlandet, de centrala delarnas stadsmässighet, arbetsmarknaden 

och infrastrukturen. Sammanlagda bilden från intervjuerna är att samtliga aspekter är 

både positiva och negativa, då aspekterna inte ses som att de odelat producerar en 

positiv utveckling i Södertälje. Utan de omgärdas alla av olika aspekter som 

tillsammans skapar en tvetydlig bild över hur starkt Södertälje är som nod i regionen.  

 

Det finns också en tvetydlig syn på strategin om en regional stadskärna i Södertälje. 

Samtliga kommunala aktörer ser positivt på ett regionalt utpekande, men exakt hur det 

här utpekandet ska implementeras i verkligheten är oklart. Aktörerna håller sig väldigt 

tydligt inom sitt administrativa ansvarsområde. Då det konkreta geografiska planområde 

som åsyftas i samband med den regionala stadskärnan uteslutande finns inom Södertälje 

kommun, vilar implementeringsansvaret helt och hållet på Södertälje kommun. Andra 

kommunala aktörer är väl medvetna om potentiella positiva effekter en väl fungerande 

regional stadskärna kan föra med sig, samt att det kan gynna den egna aktören, men i 

det faktiska planeringsarbetet är det deras övertygelse att det är Södertäljes fråga. 

Aktörerna från Södertälje driver i sin tur inte frågan fullt ut heller. Deras fokus ligger på 

att bygga en stad snarare än en regional stadskärna. Strategin upplevs alltså som ett 

positivt tillskott och det regional utpekandet är viktigt, men det finns ingen som riktigt 

driver frågan om hur den ska implementeras, och när det kommer till implementering 

går den egna agendan före den regionala.  

 

Ytterligare en aspekt som komplicerar frågan är relationen mellan aktörerna i 

Stockholmsregionen. Där platsspecifika och kontextbaserade frågor skapat problem 

mellan aktörerna. Dels handlar det om en historiskt problematisk relation mellan 

Södertälje och Stockholm som stad och region, dels en misstro utifrån mot kommunens 

förmåga att bemöta de sociala och ekonomiska problem som kommunen har. Komplexa 

aspekter som på olika sätt kan antas ha haft effekt på synen på Södertälje. Generellt från 

Södertäljes håll har dock en mer positiv bild inför regionalt arbete skildrats än vad 

nämnda aspekter antyder. Ny politisk ledning och ny Översiktsplan med tydligare 

regionalt fokus pekar mot en positiv syn på regionalt arbete. Exakt hur detta lyfts från 

visionsdokument för att implementeras konkret i verkligheten och vilken form det sen 

tar återstår att se.  

 

Sett till huruvida strategin stärkt intresset för del-regionen bland aktörerna, finns det ett 

intresse från samtliga aktörer för både strategin och del-regionen. Det finns dock inget 

som direkt tyder på att strategin stärkt aktörernas intresse i del-regionen. Det som 

attraherar nu är det som attraherat tidigare, arbetsmarknad, infrastruktur och 

stadsmässigheten, så även om strategin till viss del premierar detta verkar den inte ha 
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stärkt det nämnvärt. Som antytts tidigare är det här intresset heller inte särskilt starkt, 

utan regionalt utpekande och medverkan i regionala sammanhang ses generellt av 

aktörerna som något positivt, men inte livsviktigt. Strategin är där och den upplevs som 

positiv, men den används inte i någon större mer konkret utsträckning. Konkurrens-

tänket upplevs vara närvarande i den här kontexten. Regionalt arbete upplevs vara av 

godo så länge det gynnar den egna aktören.  
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7 Strategins möjlighet att stärka del-regionen 

7.1 Förutsättningarna för en regional stadskärna i Södertälje 
Generellt beskrivs strategin om flerkärnighet i breda termer i dokumenten från TMR, 

där hela systemet åsyftas, medan själva utvecklingen i stadskärnan är upp till 

kommunerna (RUFS 2010:102). Strategin ämnar stödja en utveckling på respektive 

kärnas villkor (RUFS 2001:48). Vilket ligger i linje med det litteraturen tar upp om 

polycentricitet som ett sätt att balansera ekonomiska ojämlikheter i en region (Meijers et 

al 2007:17).  

 

Ser vi till kärnutvecklingen har intervjupersoner i kommunerna utanför Södertälje varit 

tydliga med att det är Södertäljes sak att planera för och implementera den regionala 

stadskärnan. Även i Cars och Olsson-Raders (2011) studie av Täbys regionala 

stadskärna pekar aktörerna i studien på att, på grundval av att den administrativt ligger 

uteslutande i Täby kommun, är det Täbys sak, inte deras sak, att utveckla den regionala 

stadskärnan. Där de också pekar på planmonopolet som drivande i vem som har makt 

att utveckla. 

 

Strukturellt sett har Södertälje goda förhållanden för att strategin om den regionala 

stadskärnan ska implementeras. Speciellt med tanke på att den till skillnad från övriga 

regionala stadskärnor kan ses som en egen separat stad i Stockholmsregionen med 

separat karaktär och separata behov i planeringsprocessen (Schmitt et al, 2013), samt att 

den visat prov på hög möjlighet att utvecklas som en urban kärna i regionen 

(Adolphsson 2009). Södertälje har en stadsmässighet som i stor utsträckning saknas i 

andra utpekade regionala stadskärnor.  

 

Södertälje har med sin stadsmässighet i den här del-regionala kontexten haft en relativt 

stark ställning även innan den erhöll status som regional stadskärna. Några 

intervjupersoner har uttryckt det som att Södertälje redan var en regional stadskärna 

innan utpekandet. En aspekt som skulle kunna göra att de i en implementering av 

strategin om den regionala stadskärnan, har en fördel gentemot platser som inte har 

samma tydliga stadsstruktur från början. I Cars & Rader-Olssons studie av en annan 

kärna där den här stadsstrukturen inte är lika påpasslig, framgick det att kommunen med 

en regional stadskärna kände sig nödgade att ligga lågt kring deras status som regional 

stadskärna, då de riskerade att försämra relationerna med angränsande kommuner (Cars 

& Rader-Olsson, 2011:165). En aspekt som skulle kunna peka på betydelsen av vad 

som finns på platsen innan och vilken kontext platsen är i har betydelse för hur väl 

strategin mottages och sen implementeras. Något som rimligtvis borde tala till fördel för 

Södertälje. Då Södertälje konstaterats till viss del redan ha rollen av regional stadskärna 

och behöver därmed inte skapa en roll på bekostnad av någon annan.  

 

Bland intervjupersonerna är också tongångarna positiva till att utpekandet är en styrka 

och kan leda till större regionalt intresse och stärka det del-regionala området.  Trots 

positiva tongångar till utpekandet är intresset ändå inte speciellt stort för själva arbetet 

med den regionala stadskärnan. I slutändan blir arbetet med konceptet inte särskilt 

involverat i diskussionen kring utvecklingen i del-regionen. Det är dock ingen av 

aktörerna som ser något negativt med strategin, de anser att den vilar på en bra tanke om 

regional utveckling, den ger regionalt sammanhang och medvetenhet och visar på 

regional delaktighet. Ändå anammas strategin inte fullt ut, varken av aktörer i Södertälje 

eller i de omkringliggande kommunerna.   
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Det är många aspekter som spelar in på varför strategin om den regionala stadskärnan 

inte upplevs vara helt integrerad med utvecklingen i del-regionen. Exempelvis lider de 

aspekter som pekats ut som starka för Södertälje ur perspektivet av regional kärna; 

infrastrukturen och stadsmässigheten, av att de även kan tolkas negativt. God regional 

infrastruktur men svaga samband in till stadskärnan, samt stadsmässigheten må vara ett 

faktum men stadskärnan upplevs ändå inte som särskilt attraktiv. Detta kombinerat med 

stora sociala och ekonomiska problem i kommunen har skapat en viss misstro från 

övriga aktörer mot Södertäljes förmåga att implementera en sån här strategi. En misstro 

till Södertäljes kapacitet kan leda till att aktörer vänder blickarna åt andra håll när 

regionen förstoras och samband och avstånd till andra platser förminskas. För att vilja 

samverka måste du ha en god bild av din samverkanspartner. Annars är det inte lika 

intressant att samverka. Det finns även mer prekära aspekter kopplade till relationen 

mellan Södertälje och Stockholmsregionen. Insatser och satsningar har historiskt sett 

gått Södertälje förbi, vilket gjort att relationen mellan Södertälje och regionen historiskt 

varit frostig. Något som kan påverka även Södertäljes intresse för strategin och viljan att 

implementera den.  

 

Inte bara synen på Södertälje och dess roll i regionen som påverkar, utan även synen på 

konceptet i sig. Som nämnts är aktörerna generellt positiva till att Södertälje 

uppmärksammas i det här sammanhanget, att det finns ett viktigt symbolvärde regionalt 

i att Södertälje lyfts och pekas ut som viktig i Stockholmsregionen. Intervjupersoner 

från Södertälje är dock inte helt nöjda med strategin, utan pekar istället på att de är mer 

än en regional stadskärna, de är en stad. Att strategin i sig inte förändrar något då 

Södertälje redan har den här rollen. Det är inget förortscentrum eller tom plats som har 

pekats ut som stadskärna. Utan det är en faktisk stad, vilket betyder att den till viss del 

redan har de karaktärer som efterfrågas hos en regional stadskärna. Vilket fått några 

intervjupersoner att påstå att oavsett utpekandet eller ej så är Södertälje en regional 

stadskärna. 

 

Södertälje kommun bedriver ett omfattande arbete i sin stadskärna. Där stadskärnan och 

konceptet med den regionala stadskärnan vill samma sak, skapa en nod i regionen för 

kommunen och grannkommunerna (Södertälje kommun, 2010:22), kontra stimulera 

utvecklingen av stadskärnor (RUFS 2010:102) då samtliga regionala stadskärnor berörs 

av samarbeten över kommun- eller länsgränser (TMR, 2013:8). Trots det är de inte 

integrerade med varandra, varken hos intervjupersonerna eller i de kommunala 

visionsdokumenten.  

 

Strategin förutsätter ett bredare arbete. Oavsett formalia sträcker sig Södertäljes 

tentakler längre ut än sin formella gräns. I insatser syftade att stärka de sambanden 

krävs en tydligare dialog och ett tydligare utbyte om strategin ska kunna bidra till 

utveckling och tillväxt i del-regionen och förlängingen i Stockholmsregionen. 

Arbetet med en sån här strategi förutsätter en tro på strategins möjligheter för att det ska 

genomföras. Det krävs också ett tydligt arbete med strategin för att den ska kunna vara 

med och stärka utvecklingen i del-regionen. I det här fallet upplevs det som att strategin 

hålls åtskild från den konkreta diskussionen kring den utvecklingen.  

 

För implementeringen krävs en tilltro inte bara till strategin utan också till Södertälje 

som kommun. Då de har ansvaret för utvecklingen. Vidare kan också strategin ta 

formen eller tolkas som att vara relativt ordinär, eller i alla fall inte så spännande. Den 
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säger till aktörer i Södertälje som upplever sig vara en stad, men att Södertälje enligt 

den här strategin pekas ut som en regional stadskärna. Något som upplevs av aktörerna 

som en benämning som har lägre status och erkännande. Oavsett vilka värderingar som 

läggs in i det kan det tolkas som en visions-lös strategi, då den inte utmanar aktören att 

gå ett steg längre, utan då snarare ett steg tillbaka. Något som i förlängningen kan 

förstärka det mått av ointresse som upplevs komma från aktörerna, att de inte ser någon 

vinning i att arbeta mot ett mål de redan känner att de uppnått.  

 

7.2 Samverkan och konkurrens i del-regionen 
Generellt när det kommer till samverkan i svensk planering, sker det oftast med 

grannkommuner och inom länsgräns (Gossas 2003). Så även i den här kontexten. 

Samverkan inom det här del-regionala området är starkt kopplat till 

Södertörnssamarbetet där kommunerna utanför Stockholms län har liten eller ingen 

delaktighet. Men arbetet inom det samarbetet fluktuerar och det är väldigt styrt av 

länsgränsen. Det har blivit en mer generell metod eller forum för samverkan där frågor 

av olika karaktär lyfts bland aktörerna. Det skall dock sägas att Södertälje i sig också 

har samband och nätverksutbyte med kommuner i Södermanlands län också, då 

kommunen ligger precis på gränsen och har tydliga funktionella samband dit ut. 

Strukturen för samarbeten verkar vara väldigt kopplat till strukturen och funktionen av 

de respektive kommunerna. Då aktörer i det svenska planeringssystemet kan vara både 

samverkande och konkurrenter idag (Cars & Olsson-Rader, 2011). Där det som är bäst 

för den egna rollen styr vilken roll som antas. I det här fallet ligger intresset i Södertälje 

och den regionala stadskärnan i saker de kan dra nytta av för egen vinning.  

 

Trots vikten av samverkan i strategiska processer kring regional utveckling, pekas 

paradoxalt nog konkurrens ut som en stor drivkraft bakom samverkan, där aktörer 

samverkar med varandra för att stärka sin roll gentemot ytterligare andra aktörer 

(Montin 2013:76; Gossas 2006:42). Egen vinning är också en starkt bidragande orsak 

till vad det samverkas kring, Cars och Olsson-Raders menade att kommunala aktörer 

var mer villiga att samarbeta i frågor om trafik och transport, där det fanns ett för dem 

tydligt värde i att samarbeta, samt att deras egna autonoma självstyre inte heller ansågs 

hotat (Cars & Olsson-Rader, 2011:169). Samtidigt menar de att det är viktigt att vara 

medveten om dessa principer, att regionala aktörer är både konkurrenter och 

samarbetande i regionala utvecklingsfrågor i syfte att gynna den egna parten. (Cars & 

Olsson, 2011:158). Något som kräver att aktörer är medvetna om sina 

beroendeförhållanden och är överens om de för och nackdelar kring olika planfrågor 

kopplade till urban utveckling, samt klarar av att skapa institutionella former att enas 

om gemensamma beslut (Cars & Olsson-Rader, 2011:158). 

 

Det går också att urskilja en diskrepans kring vilka frågor aktörerna är intresserade av 

att samarbeta kring. Skillnad på intresse för frågor om ekonomiska aspekter kopplade 

till regionutveckling, kontra sociala frågor och frågor om miljö. Det som dominerat 

intervjuerna är just ekonomiska frågor, arbetsmarknad, infrastruktur och stadsutveckling 

i syfte att förse medborgarna med ett bredare utbud av kultur och shopping. Tosics 

(2007)  menar att det är lättare för aktörer att samarbeta kring ekonomiska frågor, där de 

vid ett bra samarbete renderar snabb vinst till de inblandade aktörerna. De sociala och 

miljömässiga frågorna kan bli svårare då de på sin höjd kan generera vinst på längre sikt 

(Tosics, 2007:777). Denna bild stämmer alltså in på de omkringliggande kommunernas 



32 

 

intresse i Södertälje och de frågor som generellt dominerar kring utvecklingen av den 

regionala stadskärnan.  
 

Den komplexa bild som målas upp av relationerna mellan de olika aktörerna i den här 

studien problematiserar arbetet med samverkan och samordning kring strategin. Ett 

arbete som är väldigt viktigt. Tosics (2007) diskuterar vikten av samverkan och samsyn 

som fundamental för implementerandet av en utvecklingsstrategi. Strategisk planering 

menar Tosics är tudelat, det kan ses som en av de viktigaste vinn-vinn-funktionerna i 

regional utveckling, därför att utan en strategisk samsyn kring nuet och framtiden i 

regionen, kan inte ett urbant område arbeta, samarbeta och bli konkurrenskraftigt. Det 

kan också ses i ljuset av att det oftast innefattar lösa överenskommelser om framtiden, 

utan allt för mycket tryck på dagens beslutsfattande på lokal nivå (Tosics, 2007:788). 

De blir till informella samverkansorgan utan någon direkt handlingskraft (Westholm et 

al, 2008). Det är lösa informella nätverk som styr samverkansinsatserna och samtliga 

syftar till att samverkansparterna ska generera en egen vinning genom insatsen.  

 

I själva strategin är upplevelsen att det är svårt att samarbeta. Både på grund av 

förutsättningarna i Södertälje och vad gäller synen på strategin. Aktörer utanför 

Södertälje har pekat på funktionella samband till Södertälje och den regionala 

stadskärnan. Därför blir de en del i den och därför bör de involveras mer i arbetet med 

den. Trots det vilar utvecklingen av strategin på Södertäljes axlar. Orsaken stavas 

planmonopolet, då det är inom Södertäljes administrativa zon som planområdet finns 

för den regionala stadskärnan. Därför vilar planeringsansvaret på Södertälje.  

 

Regionalt arbete upplevs vara viktigt så länge det sker på egna villkor. Kommunerna 

styr sig själva och sin utveckling. Länsgränsen är väldigt viktig, Södertälje dock 

medvetna om och måna om kontakten mot Södermanland, aktörerna visar upp en 

regional medvetenhet. Aktörerna är väl medvetna och instämmer om vikten av regionalt 

arbete, men kontentan är dock att det alltid är den egna rollen som är viktigast. Detta 

blir problematiskt för arbetet, då aktörerna för att hänga med i konkurrensen måste ha 

ett regionalt agerande, inte bara en regional medvetenhet, annars riskerar de potentiellt 

att bli åsidosatta i framtida regionförstoringar. Rent krasst uttryck kan sägas att den 

vinning aktörerna gör genom den regionala stadskärnan, är att i framtiden inte bli 

ifrånsprungna av andra aktörer och samverkansnätverk som stärkt sin roll och tillväxt 

gentemot den egna aktören. 

 

7.3 Strategin och intresset för del-regionen 
Strategin syftar inte bara till en kommun, utan ett del-regionalt område som sträcker sig 

över både kommun och länsgränser (TMR, 2013:8). Det är funktionella samband 

snarare än rent administrativa som styr regional och del-regional utveckling (Andersson 

& Molina 2008:125; Vasanen 2012:3627). Detta gestaltas i problematiken kring den här 

strategin. Då Södertälje uteslutande har ansvar för implementeringen av strategin, blir 

den därigenom också i första hand en kommunal angelägenhet. Den administrativa 

gränsen råder här över de rent funktionella sambanden som åsyftas för den regionala 

stadskärnan. Regionalt arbete blir nedprioriterat i konkreta insatser, då regionen är svag 

i den svenska planeringen. Som Westholm et al uttryckte det, regionen är där tillväxt 

skapas, men det finns ingen nivå eller form som kan fånga upp den idag (Westholm, 

2008). Den del-region som den regionala stadskärnan ämnar verka i blir i sin tur också 

ett relativt begrepp. Då den inte finns som administrativt avgränsat område får den ett 
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vagt uttryck och förstås inom ramarna för den regionala stadskärnan som administrativt 

avgränsad till Södertälje kommun.  

 

Det här får till följd att intresset för strategin blir lidande. Det finns en syn på intresset 

för den här insatsen, som speglar den generella bilden av samverkan mellan en eller 

flera kommuner. Den styrs av konkurrens och vilka formella möjligheter aktören har att 

påverka både planering och implementering av insatsen. Men strategin i sig ändrar inte 

på så mycket, den roll som åsyftas finns redan i viss mån i den här delen. Då 

implementeringen vilar på Södertälje kommun är det deras val och avgränsningar som 

styr arbetet. Alltså är det kommunens val och förmodade vinster som styr användandet 

och utvecklandet av konceptet. 

 

Strategin påverkar del-regionen men är i sig inte synonymt med del-regionen. Då 

strategin i den här kontexten syftar till att stärka en kärna inom den här del-regionen. 

Aktörerna har en inställning till begreppet där strategin inte blir övergripande för 

utvecklingen av del-regionen. Utvecklingen av den regionala stadskärnan betyder alltså 

inte nödvändigtvis utveckling i del-regionen. Intresset för strategin och intresset för del-

regionen blir nästan två olika saker. Det saknas en sammanhållen struktur för arbetet 

med det del-regionala område som påverkas av den regionala stadskärnan. Samtidigt 

saknas en diskussion mellan aktörerna kring potentialerna och arbetet med en sån här 

insats, då frågan ägs av Södertälje.  

 

Det är flera aspekter som påverkar den här bilden av intresset för del-regionen. Dels är 

det själva synen på strategin om en regional stadskärna, där aktörerna helt enkelt har ett 

ganska lågt intresse för strategin. Det är bara en av aktörerna som kan arbeta med 

strategin och den aktören är inte överdrivet engagerad i strategin. Vidare påverkar också 

den generella synen på Södertälje som kommun och dess förmåga att som centralort 

agera motor i den här del-regionen. Där det går att ana en viss misstro mot positiv 

utveckling i Södertälje och dess stadskärna. Slutligen påverkar också synen på 

planeringsprocessen, att en stadskärna styrs av markanvändningsfrågor och de frågorna 

är det uteslutande Södertälje som har mandat att påverka.  

 

De här olika aspekterna kombinerat gör att utvecklingen i Södertälje, och indirekt i del-

regionen, och utvecklingen av den regionala stadskärnan upplevs löpa bredvid varandra 

istället för tillsammans. Där den största problematiken för strategin är att den hålls 

åtskild från det faktiska arbetet med utveckling i Södertälje. Vilket gör att exakt vad 

som ska uppnås och hur det ska uppnås blir otydligt.  

 

Enligt den här studien har inte intresset för del-regionen stärkts nämnvärt av strategin 

om Södertälje som regional stadskärna. Orsakerna till detta kan kategoriseras in i tre 

olika punkter som tillsammans upplevs påverka intresset för den regionala stadskärnan 

och i förlängningen del-regionen. Det är som tidigare nämnts: synen på strategin, synen 

på Södertälje och synen på planeringsprocessen. Där sambanden mellan de här tre 

punkterna skapat en miljö där konceptet med en regional stadskärna i Södertäljeupplevs 

som relativt ointressant.   

 

7.4 Potentialen för strategin och del-regionen 
Trots allt har ändå undersökningen pekat på att det finns en medvetenhet och ett stöd för 

en starkare utveckling i den här delen av Stockholmsregionen. Samtliga aktörer är 
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införstådda med att det finns fördelar med att vara en utpekad regional stadskärna. Där 

Södertälje stad blir till en stark regional stadskärna med syfte att stärka del-regionen och 

därigenom Stockholmsregionen. En sådan utveckling ser samtliga aktörer som positiv, 

exakt hur den ska uppnås ställer sig dock många frågande till.  

 

Synen på strategin är alltså att den har potential men exakt vem som ska genomföra den 

känns oklart. Om strategin ska uppnå sitt syfte bör den tydligare koppla till arbetet med 

Södertäljes stadskärna och basen för den bör breddas så att fler aktörer i del-regionen 

kan vara med och bidra till utvecklingen på olika sätt. I viss mån kan strategin här tolkas 

som ett sätt att testa, utmana och ifrågasätta de strukturer som styr både planering och 

implementering av regionala och del-regionala områden. Strategin behöver dock sikta 

högre. Det är en strategi som saknar visionär tyngd, saknar utmaning och mål för 

kommunen att arbeta mot. Därför är intresset relativt lågt. Strategin ger inte kommunen 

Södertälje något att bita i. Detta kan spela mot den regionala svagheten, TMR har helt 

enkelt inte mandat nog att peka ut en strategi med lite mer utmanande visioner. 

 

En idé skulle vara att formulera om utnämningen, så att Södertälje klassas högre än 

andra utpekade regionala stadskärnor, alternativt en mer individbaserad formulering. 

Det ger en större vision för strategin, större utmaning kan skapa större medvetenhet om 

potentialen här. Vilket kan stärka intresset för strategin och dess mål om att stärka 

utvecklingen i del-regionen. Då det finns utrymme att trycka ytterligare på 

möjligheterna till bredare samverkan och ännu hårdare på Södertäljes ansvar som 

kontaktyta mot söder och väster och som kärna i Mellansverige. Intresset kan sen leda 

till en del-regional samsyn och bredare krafthämtning bland aktörerna för att stärka de 

strukturella problem som finns.  

 

Synen på Södertälje påverkar också strategin och utvecklingen av del-regionen. Där det 

kommer bli intressant att se vilken effekt den mer positiva och regionvänliga tonen i 

Södertäljes nya Översiktsplan får för effekt på omlandets syn på kommunen och dess 

förmåga. För det finns ett stort intresse bland aktörerna i att det ska finnas en stad och 

regional stadskärna här. Där det som finns idag inte anses leva upp till den kravbild som 

invånare och tjänstepersoner har på en stad av Södertäljes storlek.   

 

En nyckelaspekt är konkurrens och egen vinning. Anledningen till att omlandet bör visa 

ett mer aktivt intresse för Södertälje, är att de vinner på ett Södertälje med en tydligare 

och starkare regional stadskärna. Ett starkt Södertälje gynnar deras medborgare, med 

bredare arbetsmarknad och andra mer kulturella upplevelser en stad kan bjuda på. I en 

ökad regional konkurrens där kontaktytorna mellan olika regioner stärks och restider 

förkortas är det viktigt för kommuner att hävda sig i den konkurrensen. Stärka den egna 

ställningen mot andra blir då viktigt och tillsammans är kommunerna starka. Då behövs 

gemensamma grepp mot konkurrens utifrån för att tackla en sån regionförstoring. 

 

I relation till det här och om aktörerna alla bestämmer sig för att satsa på den här 

strategin för att stärka sambanden och utvecklingen i del-regionen, dyker ändå frågan 

upp om huruvida Södertälje klarar av detta, om den regionala stadskärnan ändå inte 

byggs av fina ord och drömmar om tillväxt. Aspekter som var för sig och tillsammans 

utgör hinder för en robust och hållbar utveckling i Södertälje och del-regionen.  
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8 Regional utveckling genom regional stadskärna? 
 

Inledningsvis har den här studien funnit en rad aspekter som styr över samverkan och 

implementerandet av den regionala stadskärnan i Södertälje. Dels är det synen på 

planeringsprocessen, att kommunen styr det som ligger inom dess administrativa 

område. Samverkan är inte främmande för kommuner, men den sker oftast om de måste 

eller kan vinna något på det. Som det ser ut i den här studien är strategin för knuten till 

Södertälje kommun för att andra aktörer ska kunna vara en aktiv del i den. Vidare är 

också synen på strategin i sig viktig, det är bara Södertälje som kan påverka, samtidigt 

som strategin initierats av en annan aktör, TMR. Där det kan tolkas som att kommunen 

känner att en annan aktör klivit över deras självstyre, vilket gjort intresset för strategin 

relativt ljummet från de inblandade aktörerna.  

 

En annan aspekt är att synen på del-regionen både som område och hur strategin ämnar 

verka i den också påverkar intresset för strategin och del-regionen. Det geografiska 

område som strategin om den regionala stadskärnan syftar till varierar beroende på 

vilken fråga som behandlas. Sambanden i och till kärnan ser olika ut beroende på vilken 

aktör som beskriver dem, vilket problematiserar en administrativ helhetssyn för 

strategin bland kommuner.  

 

För att plocka in ytterligare en dimension i problematiken som påverkar är aktörernas 

syn på Södertälje och även Södertäljes syn på regionalt arbete. Där Södertälje historiskt 

haft ett skeptiskt förhållningssätt till regionalt arbete, samtidigt som regionala och 

kommunala aktörer, trots grundförutsättningarna, haft en viss misstro mot Södertäljes 

förmåga att genomföra strategin. Då Södertälje tampats med sociala och ekomiska 

problem, samt en upplevd historia av att inte arbeta speciellt aktivt med regionala 

frågor. Upplevs det som att detta kan problematisera möjligheten att implementera en 

strategi tänkt att stärka utvecklingen i ett del-regionalt område.   

 

De här uppräknade aspekterna och det komplexa samspelet dem emellan påverkar både 

intresset för och utvecklingen av den regionala stadskärnan. Vilket gör att även om 

Södertälje är stadsmässigt och aktörer i viss mån anser att det redan är en regional 

stadskärna, finns det aspekter som gör att intresset för den här strategin och i 

förlängningen även del-regionen blir lidande. Enligt den här studien har därför inte 

intresset för del-regionen stärkts nämnvärt av strategin om Södertälje som regional 

stadskärna. Den sammanfattande bilden är att det är ett flertal aspekter som direkt och 

in-direkt hämmar utvecklingen och intresset för utvecklingen i den regionala 

stadskärnan i Södertälje. 

 

Det går att dra lärdomar av det här inför det fortsatta arbetet med utvecklingen av 

Södertäljes regionala stadskärna. Det går att bygga på den regionala medvetenheten och 

förståelsen för potentialen i den regionala stadskärnan. Att det i Södertälje och i den 

regionala stadskärnan finns material att bygga en robust och hållbar plats som kan 

stärka utvecklingen och tillväxten för samtliga aktörer i del-regionen. Södertälje har 

visat upp ett positivt regionalt mönster på senare år, något som tillsammans med 

strategin kan hjälpa till att stärka bilden av Södertälje och i förlängningen del-regionen. 

Vidare måste aktörerna våga tro och satsa på strategin, med vetskap om att en positiv 

utveckling i den regional stadskärnan har potential att gynna parterna genom stärkt 

tillväxt i del-regionen. 
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Det behövs breda överenskommelser mellan aktörerna i del-regionen och tydligare 

diskussioner kring vad den regionala stadskärnan är för något samt hur den här strategin 

bäst gynnar aktörerna. Överenskommelser som ser en del-region, inte bara 

kommungränser. Där Södertälje har ett särskilt ansvar i att öppna upp diskussionen till 

att inkludera fler aktörer, samt att det finns en diskussion kring vad Södertälje får i 

utbyte av att öppna upp diskussionen. Strategin behöver också vara mer flexibel för att 

bli visionär och intressant. Begreppsformuleringen kan också omformuleras, att den 

tydligare pekar mot en stad samt platsens betydelse i östra Mellansverige, så strategin 

inte faller på att aktörerna upplever den som för ordinär. Att den vision den visar upp 

ger aktörerna en utmaning och motivation på aktörernas egna villkor.  

 

Då strategin inte bara handlar om en kärna, utan omfattar hela systemet, går det också 

att i den här fallstudien kring utvecklingen av Södertälje som regional stadskärna, dra 

lärdomar om implementeringen av samtliga utpekade regionala stadskärnor i 

Stockholmsregionen. Där tre stycken punkter lyfts med syfte att stärka utvecklingen i en 

specifik regional stadskärna; beaktandet av grundförutsättningarnas inverkan på 

strategins implementering, ett generellt beaktandet av målbilden för strategin, samt 

beaktandet av samverkan kontra konkurren.  

 

Beakta grundförutsättningarnas inverkan på strategin handlar om att den kontext en 

utpekad kärna befinner sig i styr väldigt mycket av hur kärnan agerar. Strategin är vag i 

sitt utpekande över vad som ska ske, det överlämnas till kommunerna. En intressant 

ansats vore att utreda möjligheterna för att anpassa terminologin så att den bättre 

överensstämmer med de olika platserna, så att den inte riskerar att felkategorisera 

områden. Kanske till och med att kärnan själv genom aktörerna i del-regionen ges 

möjlighet att bestämma arbetsnamn på den regionala stadskärnan, sett till vilka 

förutsättningar som finns och vilken funktion platsen väntas ha.   

 

Strategin behöver beakta målbilden för de olika kärnorna, samt vilken aktör som ska 

driva arbetet och hur det ska drivas. I Södertälje är inte den bilden helt klar. Om inte 

arbetet får en tydligare struktur riskerar begreppet att försvinna ut i periferin bland de 

kommunala utvecklingsvisionerna i Stockholmsregionen. Det behövs en tydligare 

målbild där berörda aktörer sätter sig ner och frågar sig själva vad det är de vill uppnå 

med strategin och hur det ska uppnås.  

 

Beakta konkurrensen kontra samverkan handlar om att diskussionen kring de här 

insatserna oftast handlar om samverkan, medan samverkan i sin tur styrs av konkurrens, 

konkurrens mellan administrativa områden. Konkurrens är en problematisk aspekt då 

den enligt den här studien går att härleda till nästan allt agerande kopplat till den 

regionala stadskärnan.  Vilket gör den till en aspekt som styr en stor del av det 

kommunala agerandet. Oavsett om det handlar om aktörer inom kärnan, mellan kärnor 

eller vilken konstellation det än må vara, förutsätter alltid konkurrens en motpart, någon 

att konkurrera med, vilket oftast leder till att någon av konkurrenterna förlorar. 

Administreringen och ansvaret för strategin behöver breddas så att det omfattar fler 

aktörer och därigenom stärker en bredare, del-regional förankring för strategin.  

 

Dessa punkter kan tillsammans hjälpa till att tydliggöra och underlätta för hur det 

faktiska arbetet med de regionala stadskärnorna bör gå till. Något som har potential att 

bli en bidragande orsak till att utvecklingen av de regionala stadskärnorna stärks och 

därigenom stärker tillväxten och ökar sammanhållningen i Stockholmsregionen.   
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