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1. INLEDNING
 
Befolkningstillväxt har blivit någon form av ett ideal som kommuner anstränger 
sig för att öka genom att försöka attrahera nya invånare till sina orter och städer. En 
förutsättning för detta kan vara att till exempel kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer 
med nybyggda och fräscha bostäder. Frågan är dock vilka är förutsättningarna för 
att en stad ska vara attraktiv? (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), 2010).

Det finns en mer eller mindre omfattande etnisk segregation i olika delar av samhäl-
let i de flesta länder som har en etniskt blandad befolkning. Sverige är inget undan-
tag för detta fenomen. Etnisk segregation ger intrycket att människor med olika et-
nisk bakgrund ofta bor åtskilda, jobbar på olika arbetsplaster, går i olika skolor och 
umgås i olika kretsar. För Sverige har befolkningsutvecklingen snabbt förändrats. 
Utvecklingen är en följd av omfattande invandring, som ligger bakom den största de-
len av befolkningstillväxten i landet. Den invandrande befolkningen har inte bara 
blivit allt större – utan också allt mer varierad. Invandring har en tendens att kopplas 
till segregation (SNS Välfärdssrapport, 2009). Vad innebär egentligen segregation?

Genom att fokusera studien på Örebro, en kommun som förväntar en be-
folkningstillväxt, är syftet att generera ett intressant exempel – snara-
re än att utforma en teori som är generell för landets samtliga kommuner

. 

1.1 SYFTE
Syftet med detta kandidatarbete har dels varit att undersöka befolkning-
sutvecklingen och dess följder i form av segregation. Det har också handlat om 
att studera kommunens roll och vilka styrmedel kommunen har egentligen. 

1.2  PROBLEMFORMULERING
Idag är det mycket fokus på befolkningstillväxt i landets kommuner och städer. Många kom-
muner arbetar hårt för en tillväxt då orten/staden i fråga ofta anses bli positivt influerad av en 
befolkningsökning. Alla kommuner ska arbeta för ett tillväxtmål men alla kommuner kan 
inte uppnå ett sådant mål av diverse anledningar (Westholm, 2004).  Statistiska data (SCB) 
används ofta för att förutspå den kommande befolkningsökningen som sedan kan användas 
som underlag inför till exempel planering av nybebyggelse av bostäder eller en ny översikt-
splan för kommunen. Hur ser befolkningsutvecklingen  egentligen ut, åt vilket håll går den?  
Det finns en mer eller mindre omfattande etnisk segregation i olika delar av samhället i de 
flesta länder som har en etnisk blandad befolkning (SNS Välfärdsrapport, 2009). Då invan-
dringen är stor och blir allt större i Sverige finns segregation i många av landets samhällen. 

Med ovanstående problemformuleringen som utgångspunkt har ett antal forsknings-
frågor tagits fram. Frågorna är tänkta att utgå från en mer generell grund för att sedan 
specificeras på Örebro kommun. 

Vad innebär demografins utveckling och vad beror befolkningstillväxten på?
- Vilka positiva respektive negativa konsekvenser har segregation? 

Hur ställer sig Örebro kommun till den förväntade befolkningstillväxten?
- Vilka styrmedel har kommunen?

1.3 AVGRÄNSNING OCH DISPOSITION
Detta arbete är uppbyggt på fyra delar. Arbetet inleds med en beskrivning av syfte och 
problemformulering för studien. I den andra delen behandlas forskningsöversikten som 
besvarar en stor del av uppsatsens forskningsfrågor. Den tredje delen behandlar Örebro 
kommun och hur hanterar den förväntade befolkningstillväxten. Den fjärde och sista de-
len av detta arbete är en avslutande del där resultatet av forskningsfrågorna sammanfat-
tas. I denna del finns också en diskussion kring ämnet utifrån studien och författarens 
egna reflektioner. Avslutningsvis finns även en beskrivning av kritik mot detta arbete. 
För att syftet med arbetet ska kunna uppnås och för att få en hanterlig om-
fattning av arbetet måste det ske en avgränsning. Först och främst sker det en ge-
ografisk avgränsnings där fokus ligger på Örebro kommun. Detta innebär att 
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studien inte kommer att jämföra landets olika kommuner. Det sker även en sak-
lig avgränsning utifrån de forskningsfrågor som valts. Det finns varken tid eller 
utrymme för att diskutera alla de ekonomiska och politiska aspekterna på djupet. 

1.4 METOD OCH MATERIAL 
Detta arbete utgår från litteratur- och rapportstudier i syfte att studera hur frågor kring be-
folkningsutvecklingen och dess drivkrafter i växande städer behandlas i tidigare forskning. 
Utifrån det insamlade materialet och dess sammanställda slutsatser kan ett resultat tilläm-
pas på fokusområdet Örebro stad. Den beräknade befolkningsökningen kommer ifrån 
den aktuella översiktsplanen, som i sin tur kommer från Statistiska centralbyrån (SCB). 

För att förstå hur Örebro kommun ställer sig till tillväxten och dess följder genom-
förs en dokumentstudie i form av genomgång av översiktsplanen, visioner och an-
dra relevanta dokument gällande Örebro (se 1.4.2 Dokumentstudie). För att 
komplettera dokumentstudien har en intervju ägt rum med planeringschefen på Stads-
byggnadskontoret på Örebro kommun i 18 maj, 2012.  Denna intervju har främst varit 
ett redskap för mig som författare att tyda översiktsplanen på rätt sätt (se 1.4.3 Intervju).

Genom att studera Örebro kommun som enskilt fall kan man skaffa sig insikter som kan få 
vidare konsekvenser som troligtvis inte skulle belysas om man jobbade med flera fall på en 
och samma gång. Målet med att använda sig av ett fall är att belysa det generella genom att 
titta på det enskilda (Denscombe, 2009). Johansson (2005) skriver att det finns olika men-
ingar om vad en fallstudie är. Det finns dock en gemensam förklaring på fallstudiens inne-
börd – den ska fånga komplexiteten i ett enskilt fall, som ska vara en fungerande enhet. Med 
flera metoder ska fallets studeras i sitt naturliga sammanhang. Trots att fokus ligger på ett 
specifikt fall så ska dess kontext tas med. Då kommer många variabler och egenskaper med 
(Johansson, 2005). Johansson menar, vilket även Denscombe är inne på, att valet av fall kan 
väljas utifrån intresse i det specifika fallet vilket innebär att forskaren inte är intresserad av 
att generalisera sina resultat utan fokuserar på att förstå fallet i sig. Dock finns det möjlighet 
att dra vissa generella slutsatser om fallet är rikt på information, unikhet, kritiskhet och 
extremhet. Enligt Johansson är generalisering den komponent av fallstudiemetoden som 
varit mest omdiskuterad. Utifrån fall är generaliseringar analytiska och inte statistiska. 

Det finns olika sätt att generalisera:
- genom deduktion som innebär att en hypotes eller teori testas. För teorin är va-
let av fall avgörande. I det deduktiva fallet görs generalisering inom teorin.

- genom induktion så ger fallet upphov till en teori. Man utgår från information från fal-
let för att skapa en teori.

- genom abduktion som innebär att man hittar oförutsedd information vilken man 
tillämpar en regel på och får ett möjligt fall.

Det är vanligt att i en fallstudie använda flera sorters generaliseringsmetoder (Johansson, 
2005). I detta arbete sker generaliseringen främst genom induktion då fallet Örebro kom-
munen studerades och teorin utgick från den information som studerandet av fallet gav.

1.4.1 LITTERATUR- OCH RAPPORTSTUDIE
För att kunna stödja dokumentstudien behövs det i det här fallet en mer generell under-
sökning om sådan information som finns att tillgå gällande tidigare nämnda frågeställn-
ingar. Genom att studera tidigare forskning inom det beskrivna ämnet i denna uppsats har 
en uppfattning kring omfattningen kunnat erhållas. Då detta arbete handlar om befolkn-
ingstillväxt till stor del behövs en analys av befolkningsutvecklingen i Sveriges kommuner. 
Denna analys utgår från statistik från SCB och ger en överblick över tillväxtfördelningen.

Den segregerade staden (2011) är skriven av Elisabeth Lilja och studerar tre in-
nerstadskvarter i Stockholm som genomgått påtagliga förändringar mellan 1995-
2005. Författaren menar också att det finns olika typer av segregation och att äm-
net ofta fokuserar på förorter där många invandrare och personer med låga 
inkomster bor. Trots att Liljas studie främst behandlar Stockholm och dess stadsde-
lar har delar av hennes slutsatser varit generella och kunnat användas i detta arbete. 

Tillväxtanalys är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Organisationen är 
världsomfattande och har verksamheter i Stockholm Brasilien, Peking, Tokyo, New Delhi 
och Washington D.C. Organisationen samarbetar med andra myndigheter och förutsätter 
ett mycket nära samarbete med Regeringskansliet. De har regeringens uppdrag att belysa 
de områden som har störst betydelse för tillväst och arbetar med utvärderingar, analyser 
och statistik i ett brett svenskt och internationellt perspektiv. Utifrån Denscombes (2009) 
kriterier gällande tillförlitliga källor har detta verk valts ut för att användas i detta arbete. 

SNS Välfärdsrapport Segregation i storstäderna (2009) är en rapport framtagen 
av SNS.. Rapporten beskriver hur den demografiska strukturen förändrats i Sver-
ige under de senaste 50 åren. Här beskrivs segregationen på bostads- och arbets-
marknaden, inom skolan och inom familjebildningen i de tre storstadsregionerna. Det 
har skett omfattande befolkningsmässiga förändringar och stora ekonomiska och so-
ciala omvälvningar under de senaste två decennierna vilket rapporten också tar upp. 
SNS som står för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är en politiskt oberoende ideell 
förening som bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan 
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fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. Detta genom forskn-
ing, möten och bokutgivning. SNS samarbetar med många; akademiker, företagsledare, 
politiker, media i både den privata och den offentliga sektorn. Det är en medlemsbase-
rad organisation som drivs utan vinstsyfte och säger sig stå fri från politiska partier och 
intresseorganisationer. Trots SNS egna beskrivningar av organisationen bör man inneha 
ett kritiskt synsätt både som författare och läsare (Denscombe, 2009). Välfärdsrapporten 
om segregation har valts ut som en intressant och inledande grund för uppsatsens syfte. 

Boverket har varit en grundläggande källa på det allmänna och generella för en 
stor del av resultatet, särskilt boendeplaneringsfrågor och även en del gällande de-
mografisk utveckling i Sverige. Mycket av Boverkets statistik kommer från Statis-
tiska centralbyrån (SCB) som beskrivs nedan. När det gäller boendeplaneringsfrågor 
är Boverket ofta en källa man vänder sig till till en början. Bara för att Boverket är en 
förvaltningsmyndighet behöver det inte betyda att tillförlitligheten ska till verket 
ska vara hundra procent. Som Denscombe (2009) skriver har statliga publikationer 
och officiell statistik blivit en nyckelkälla till skriftlig information. Frågan är dock hur 
pass auktoritativa, objektiva och faktabaserade dessa källor är (Denscombe, 2009).

Socialt hållbar stadsutveckling (2010) är en rapport från Boverket som presenterar 
en kunskapsöversikt med fokus på socioekonomiska aspekter av hållbar stadsutveck-
ling. Fokus ligger på resurssvaga bostadsområden och på hur man med åtgärder inom 
ramen för den fysiska samhällsplaneringen och boenderelaterade återgärder kan 
motverka segregation och främja integration. Denna forsningsrapport är baserad på 
litteraturstudier, aktuella översiktsplaner och andra kommunala strategidokument. 

Statistik och demografiska uppgifter har främst hämtats från SCB. När det gäller tillförlit-
ligheten av SCB statistik skriver dem i Beskrivning av Sveriges befolkning att den statistik 
som baseras på uppgifter från registret över totalbefolkningen har allmänt sett god kvalitet. 
Det har gjorts kontrollundersökningar genom åren som visat att tillförlitligheten är god i de 
allra flesta statistikredovisningarna. Det finns dock en del tillförlitlighetsproblem i och med 
övertäckning, detta i framför allt i redovisningen av utrikes födda. Lägre tillförlitlighet kan de 
uppgifter ur folkbokföringen som används sällan i samhället ha än de variabler som används 
frekvent av många myndigheter. Exempel på detta är uppgifter om adopterade som inte är 
lika allmänt använda (Statistiska centralbyrån, Beskrivning av Sveriges befolkning, 2009).

1.4.2 DOKUMENTSTUDIE
Denscombe (2009) skriver att dokument kan betraktas som datakällor – till och med 
som ett alternativ till frågeformulär, intervjuer och observationer. Man får aldrig ac-
ceptera dokumentära källor ”som de är” när det gäller forskning (Denscombe, 2009). 
Validiteten måste snarare fastställas än tas för givet. Dokumenten bör utvärderas i 
förhållande till fyra grundläggande kriterier: autenticitet, trovärdighet, representa-
tivitet och innebörd. Det finns en del frågor man bör ställa sig själv när man använder 
dokument som källor i sin forskning; Är dokumentet äkta och ursprungligt? Är inne-
hållet riktigt? I vilket syfte skrevs dokumentet och vem skrev det? Är dokumentet full-
ständigt eller har det redigerats? Finns det en tydlig innebörd? (Denscombe, 2009) 

Både rapport- och dokumentstudierna valdes utifrån dessa kriterier. Dokumentstudierna 
i detta fall har inneburit en genomgång av det material som Örebro kommun har tillgäng-
ligt på sin hemsida. Det finns både för- och nackdelar med att använda sig av detta mate-
rial. Eftersom det är kommunen själv som valt ut och publicerat materialet på hemsidan så 
får man en insyn i vad dem själva utgår ifrån när dem arbetar med till exempel planerings-
frågor, vilket innebär att en sådan dokumentstudie kräver ett kritiskt förhållningssätt (Den-
scombe, 2005). Dock betyder det inte att man som sökande får rätt information då kom-
munen kan ha valt att inte publicera sådan information som kan minska trovärdigheten. 

Nedan sammanställs de två dokument som använts i detta arbete gäl-
lande Örebro kommun.  Det har skett en genomgång av flera doku-
ment än dessa två som dock inte var relevanta för arbetets syfte. 

Översiktsplanen för Örebro kommun har använts för att undersöka hur kommunen ställer 
sig till den förväntade befolkningsökning i kommunen. Det är fördelaktigt att planen är aktuell. 

Boendeplanering i Örebro kommun till år 2020 - med utblick mot 2035 är en läges-
rapport om kommunens bostadsförsörjning och boendeplanering inför de kom-
mande tio åren. Vid framtagningen av detta dokument har syftet varit att informera 
om kommunens bostadsförsörjningsplanering genom att presentera vilka mål och 
ställningstaganden som finns. Målgruppen är politiska beslutsfattare, fastighetsä-
gare och företag inom bostadssektorn. I detta arbete har dokumentet använts för 
att förstå Örebro kommuns framtida boendeplanering och undersöka om kom-
munen planerar något särskilt inför den förväntade befolkningsökningen. Dock var 
inte skillnaderna jämfört med vad översiktsplanen uttryckte kring bostadsbyggan-
det stor eftersom större delarna av detta program använts även i översiktsplanen. 
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1.4.3 INTERVJU
Vid intervjuer ansikte mot ansikte, förväntar sig forskaren ibland mer detaljerade och 
fylliga data och själva kontakten ansikte mot ansikte erbjuder vissa omedelbara möjli-
gheter att bekräfta dem. Vid den här typen av intervju kan forskaren känna av om han/
hon får oriktig information vilket inte är lika tydligt vid enkäter eller telefonintervjuer. 
Vid direkt kontakt med måste forskaren vara tillräckligt skicklig för att respondenten 
ska vilja samarbeta. Dessa intervjuer kan ta mer tid i form av att man ibland behöver 
ta kontakt i förväg per telefon eller mail för att boka in en intervju (Denscombe, 2009). 

Till detta arbete gjordes endast en intervju som behövdes för att reda ut en 
del funderingar som tillkom under genomgången av översiktsplanen för 
Örebro kommun. Denna intervju finns således inte med i själva uppsat-
sen som en del för sig då den främst var till för att förstå översiktsplanen. 

1.5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I detta avsnitt är syftet att ge en förståelse av befolkningstillväxt i kommuner och 
städer utifrån ett antal olika begrepp. Dessa nyckelbegrepp som presenteras nedan har 
noga blivit utvalda med utgångspunkt i tidigare forskning där tillväxt varit centralt. 

Då denna studie behandlar begreppet tillväxt till stor del är det relevant att förklara be-
greppet. Tillväxt syftar oftast till ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt är positiv och 
viktig för att bevara välfärden i ett samhälle. Välfärden handlar om hur vi människor le-
ver, under vilka förhållanden. En god välfärd innebär att samhället inte avstannar. Istäl-
let sker en utveckling framåt och förhoppningsvis ökar välfärden (Tillväxtfakta, 2010). 

I denna studie kommer tillväxt att handla om befolkningstillväxt – vilket innebär att 
befolkningen växer. Dessa två skilda begrepp hör trots allt ihop genom att människor 
väljer att bo där det är ekonomiskt lönsamt att bo. Detta kallas för ekonomiska aktiv-
iteter i tillväxtanalys som innebär att sådan aktivitet ökar fördelarna att hitta rätt ar-
bete, driva företag och att konsumera. Dessa fördelar avgör tillväxtens storlek. Om 
dessa aktiviteter är stora – kan tillväxten förväntas bli stor (Tillväxtfakta, 2010).

1.5.1 UPPSATSENS NYCKELBEGREPP
Detta arbete bygger på ett antal oika nyckelbegrepp. Dessa begrepp har valts 
ut utifrån tidigare forskning som behandlat dem här begreppen som cen-
trala gällande arbetets ämne. I detta avsnitt ges en kort redogörelse av ny-
ckelbegreppen som sedan i forskningsöversikten genomgås mer ingående. 

Demografi betyder befolkningslära och innebär studier av befolkningen, dess 
storlek, sammansättning och förändring. Demografin har i uppgift att beskri-
va befolkningen till antal och sammansättning och dess utveckling över tiden. 
Utöver det kan befolkningens sammansättning beskrivas genom variabler som 
civilstånd, familje- och hushållstillhörighet, medborgarskap och födelseland 
(www.demografi.se, 2012-09-05). I detta arbete har ett antal källor använts för 
att beskriva demografin och dess utveckling i Sverige (se Forskningsöversikt). 

Segregation är ett centralt begrepp i detta arbete. Begreppet har valts ut av den anled-
ningen att befolkningsökningen i Sverige till större delen beror på invandringen och in-
vandring i sin tur har en tendens att kopplas till segregation. Man kan urskilja tre typer av 
segregation, men i det här fallet är det fokus på boendesegregationen. Anledningen till 
detta är att det främst är boendesegregationen som kan påverkas med fysisk planering. 

Attraktivitet handlar i detta arbete om att redogöra för vad det är som attraherar män-
niskor till en viss stad. Olika teoretiker har gett sin förklaring till fenomenet. Till ex-
empel Gehl (2011) beskriver en attraktiv stad som en stad där människor uppehåller 
sig. Ofta används begreppet funktionsblandad stad som en synonym till attraktiv stad 
(Gehl, 2011). En attraktiv stad ska enligt många människor ha kultur, charm, själv, 
vackra och trygga stadsmiljöer, tilltalande boendemiljöer, etc. Det handlar också my-
cket om att en attraktiv stad ska kunna erbjuda arbete - som i sin tur kan ge välstånd 
samt tillgång till varor och tjänster av olika slag, till exempel utbildning, sjukvård och 
transporter. Dessutom bör inte de sociala klyftorna vara för stora (Andersson, 1998). 
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Detta kapitel har i syfte att redogöra för den forskning som använts för att besvara ar-
betets frågeställningar och förklara uppsatsens nyckelbegrepp mer genomgående. 
Avsnittet inleds med en beskrivning av demografins trender i Sverige och den de-
mografiska utmaningen vi står inför. Eftersom demografins utveckling visat sig in-
nebära allt större invandring och flyttningar i landet beskrivs begreppet segregation 
där boendesegregationen är central. Hit hör även den fysiska strukturen och den byg-
gda miljön. Kapitlet avslutas med att redogöra för kommunens olika verktyg och sty-
rmedel som kan användas för att skapa en så hållbar stadsutveckling som möjligt. 

2.1 DEMOGRAFINS GENERELLA TRENDER
Som verkligheten ser ut idag sker en befolkningsminskning på många håll i Sverige och 
denna minskning förväntas fortgå (Westholm, 2004). De som ökar i befolkning är stor-
stadsregionerna med drygt 16 procent (Glesbygdsverket, 2007). Inom storstadsregioner, 
Stockholm, Göteborg och Malmö, beror befolkningsökningen på regionala omflyttningar. 
Människor från mindre orter flyttar till de större städerna inom regionen ofta av den anled-
ningen att mindre orter och städer inte kan växa på samma sätt som en större stad. Företag 
har ofta större chans att utvecklas i en större stad än vad de har i en mindre (Westholm, 2004). 

2.1.1 SVERIGES DEMOGRAFI DÅ
Sverige, som tidigare varit ett jordbruksland har gått till att bli ett tätortssamhälle. Till en 
början bodde endast nio procent av befolkningen i städerna. Mälardalen hade den lägsta 
befolkningstillväxten medan kolonialiseringen av Norrland pågick. Tack vare industrialis-
mens genombrott i slutet av 1800talet skedde en övergång till ett mer tätortsinriktat samhälle 
vilket ledde till att antalet flyttningar ökade. En fjärdel av befolkningen i landet bodde i städer 
eller tätorter år 1900 då nya industri- och stationssamhällen växte fram. Genom tillväxt av 
städer och tillkomst av nya tätorter framskred urbaniseringen. Flyttströmmarna går från 
mindre tätorter via större städer och universitetsstäder till storstadsregionerna efter 1980 
och befolkningen i städer och tätorter var cirka 83,1 procent. Denna andel ökade till 84,4 
procent år 2005. Befolkningen minskar mest i glesbygdskommunerna där utflyttningen 
varit större än inflyttningen. Detta har varit en stadig minskning sedan början av 1970talet 
(med undantag för år 1989 och 1990 (Statistiska centralbyrån, Inrikes omflyttning, 2011). 

Flyttningarna är dominerade av unga vuxna. Oftast hör flyttningarna ihop med studier 
eller byte av arbete. Det är också vanligt med flyttningar av familjeskäl, så som familjebild-
ningar, bostadsbyten vid växande familj samt separationer. Unga och barnfamiljer med 
små barn är de två kategorier som flyttar mest. Unga män har inte samma benägenhet 
att flytta som unga kvinnor vilket kan leda till kvinnounderskott i utflyttningsbygder. Ett 
vanligt flyttscenario kan se ut så här: i åldrarna 19-23 är det många ungdomar som flyt-
tar till universitets- eller högskolestäder för att studera. Efter utbildningen i åldern 24 till 
28 flyttar de färdiga studenterna till storstäderna för att arbeta och strax efter 30 flyttar 
en stor del ut från storstäderna till förortskommunerna för till exempel familjebildning. 
Övriga åldrar är inte lika intressanta då de inte påverkar befolkningsutvecklingen särskilt 
mycket på grund av att flyttströmmarna är så små. Unga människor är inte bara benägna 
att flytta mest, de flyttar också längst. Enligt SCB (Statistiska centralbyrån, Inrikes om-
flyttning, 2011) är det vanligast att flytta inom kommunen. Under år 2012 registrerades 
att var tredje flytt skedde över kommungränsen där knappt hälften av dessa flyttningar 
gick utanför länet. I slutändan bor de flesta kvar i, eller har återvänt till, det län där de 
är födda - trots att vi flyttar allt mer. Hela 74 procent av den svenskfödda befolkningen 

FORSKNINGSÖVERSIKT



17FORSKNINGSÖVERSIKT16 FORSKNINGSÖVERSIKT

bodde år 2010 kvar i sitt födelselän (Statistiska centralbyrån, Inrikes omflyttning, 2011).

Gunnar Westerberg studerar demografin i boken Efter fyrtiotalisterna (2008) där han me-
nar att på grund av årskullarnas olika storlek sätter dess svängningar spår i hela samhäl-
let. Det är skillnad på ett decennium med några 24 åringar respektive ett med många 
50 åringar (Wetterberg, 2008). Wetterberg skriver också att det är befolkningstillväxten 
som möjliggjort mycket av de senaste århundradenas utveckling mot ett mänskligare sam-
hälle. Till exempel infördes folkundervisningen under 1800talet, även sjukvården byggdes 
ut, de första socialförsäkringarna infördes. Detta ledde till att 1900talet blev välfärdens 
sekel. Medellivslängden ökade från 55 år till 80 år på ett århundrade (Wetterberg, 2008).

2.1.2 SVERIGES DEMOGRAFI NU
Det bor cirka 9,42 miljoner människor i Sverige och siffran ser ut att öka varje år. Dock 
är befolkningstillväxten ojämnt fördelad över landet. Befolkningen ökade i 149 kom-
muner och minskade i 140 kommuner medan endast en kommun hade oförändrad 
befolkning. Det är främst storstadsregionerna Malmö, Göteborg och Stockholm som 
ökar i befolkning. Detta har lett till ett befolkningsmässigt ökande glapp mellan stor-
stad och landsbygd. I storstadsregionerna och de större högskoleorterna bor unga män-
niskor medan den äldre befolkningen bor i de mindre kommunerna. Generaliserat bor 
40 procent av befolkningen i någon av ovanstående storstadsregioner, cirka 30 procent 
i en kommun med högskola utanför någon av de tre storstadsregionerna och rester-
ande 30 procent bor i de övriga kommunerna. Detta innebär att så många som 75 pro-
cent av Sveriges 290 kommuner har mindre än 10 000 invånare (Boverkets hemsida).

Befolkningsutvecklingen som sker i landet medför en stor utmaning för alla kommun-
er oavsett storleken på tillväxtgrad. Kommunen med länets största stad står oftast för 
majoriteten av befolkningsökningen och omgivande kommuner för minskningen. In-
vandringen är en stor bidragande faktor till befolkningstillväxten (Boverkets hemsida).

2.1.3 DEMOGRAFISK UTMANING
Den demografiska utmaningen som Sverige har att göra med då befolkningen blir allt 
äldre kan delvis lösas genom invandring. En relevant skillnad mellan infödda svenskar 
och utrikes födda är åldersammansättningen där det är fler av de utrikes födda som är i 
förvärvsarbetande ålder. I genomsnitt är utrikes födda yngre än den inrikes födda befolk-
ningen och de största arbetsgrupperna bland invandrare är alltså i arbetsför ålder. I Sver-
ige föds det för få barn per kvinna i dagens läge vilket leder till att det är nästintill omöjligt 
att reproducera befolkningen utan invandring enligt studier. Det krävs en summerad 
fruktsamhet på 2,1 barn/kvinna för att befolkningsstorleken ska upprätthållas. Därför är 

landet och de flesta kommunerna beroende av invandring för att öka befolkningstillväx-
ten. Sveriges totala befolkning hade minskat de senaste årtiondena utan invandringen. 
Detta gäller främst mindre kommuner i norr som inte klarar befolkningstillväxten utan 
invandring men även större städer som Göteborg och Malmö skulle troligtvis upplevt en 
befolkningsminskning om det inte vore för invandringen (Migrationsinfo.se/demografi).

Befolkningsprognoser för 2010 och framåt är relativt osäkra och är mycket beroende av 
både fruktsamheten och invandringens storlek. Att invandringen spelar och kommer 
fortsätta spela en viktig roll i den demografiska utvecklingen är dock tämligen säker, enligt 
SCB. Prognoserna visar att invandringen till Sverige kommer att minska från 100 000/år till 
70 000/år på lång sikt. Istället kommer troligtvis utvandringen att öka från 45000/år under 
2010 till 58 000/år år 2060 (Migrationsinfo.se/demografi). Det scenario som SCB utgår från 
visar också att landet kommer att uppleva ett födelseunderskott år 2033 och på grund av den 
kommer all ökning därefter bero på ett invandringsöverskott. Det kommer komma 3,15 
miljoner invandrare till Sverige från och med år 2010 fram till år 2050. Skulle invandringen
avstanna skulle befolkningen stället minska från dagens cirka 9,42 miljoner in-
vånare till 7,58 miljoner år 2050 (http://www.migrationsinfo.se/demografi/be-
folkningstillvaxt/). Det finns också andra prognoser som SCB kommit med som 
visar att Sveriges totala befolkning förväntas vara 10 miljoner år 2021 vilket in-
nebär en ökning med nästan 520 000 invånare (SCB Befolkning, SCB Prognos).

2.2 SEGREGATION
Sveriges demografi och demografiska utmaning innebär att sven-
ska samhällen kommer att påverkas både positivt och nega-
tivt. Segregation är en möjlig negativ följd av befolkningstillväxten. 

Begreppet segregation betyder åtskillnad. Det kan betyda både ett tillstånd och en pro-
cess (Socialt hållbar stadsutveckling, 2010). SNS använder sig av Nationalencyklope-
dins definition av begreppet: ”det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper”. Utför-
ligare handlar det om att individer med en viss typ av egenskaper eller karaktäristika i 
någon utsträckning är separerade från personer som inte delar den aktuella egenskap-
en. Utgångspunkten är en generell definition där rummet kan variera och definieras på 
olika sätt. Egenskapen som definierar befolkningsgruppen är heller inte låst. Dock an-
vänds begreppet segregation på annat sätt i dagligt tal – segregation kopplas oftast till 
bostadsmarknaden och etnicitet/utländsk bakgrund. Ibland kan även segregation an-
vändas som ett samlingsbegrepp för arbetslöshet, trångbeboddhet och bidragsberoende. 
I sådana fall refereras det till invandrande eller deras barn. Hittills har forskningen 
dominerats av studier av boendet och oftast utifrån ett ras- och/eller etnicitetsperspek-
tiv, vilket även gäller för Sverige av den anledningen att den svenska (och europeiska) 
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forskningen har hämtat mycket inspiration från amerikanska studier där segregationen 
mellan svarta och vita är väl känd och dominerande (SNS Välfärdsrapport, 2009).  

2.2.1 BOENDESEGREGATION
Begreppet boendesegregation innebär att olika befolkningsgrupper bor fysiskt åtskilda 
från varandra. De vanligast förekommande dimensionerna av boendesegregation är: 

- Etnisk segregation som innebär segregering mellan grupper med olika nationaliteter, 
religion eller etnisk härkomst. 

- Socioekonomisk segregation som innebär segregering mellan olika inkomst-, yrkes- el-
ler socialgrupper. 

och 

- Demografisk segregation som innebär segregering mellan olika hushållstyper, ålders-
grupper eller kön (Socialt hållbar stadsutveckling, 2010).

Ofta används begreppet ”segregerade bostadsområden” synonymt med ”utsatta” eller 
”marginaliserade” bostadsområden. Denna användning blir fel då det i själva verket är 
staden som är segregerad och inte själva områdena. Detta av den anledningen att det inte 
bara är de ”utsatta” bostadsområdena som bidrar till segregationen. Till exempel är de 
etniskt homogena och resursstarka villaområdena mer ensidiga när det gäller befolkn-
ingssammansättningen än vad de mångetniska förortsmiljöerna. Denna skillnad bidrar 
alltså i högre grad till åtskillnaden i boendet (Socialt hållbar stadsutveckling, 2010).

Boendesegregationen växer och att motverka den har länge varit en politisk 
strävan (Lilja, 2011). Den är enligt Lilja (2011) ett brännande problem och en 
stor utmaning för politiker och andra ansvariga. Hon menar att det idag finns ty-
dliga sociala och rumsliga gränser mellan olika förorter och mellan förorterna 
och innerstaden. Avstånden, både de mentala och känslomässiga, mellan män-
niskor blir allt påtagligare och leder till att segregationen fördjupas (Lilja, 2011). 

2.2.2 POSITIVA OCH NEGATIVA KONSEKVENSER
Boendesegregationen kan innebära både positiva och negativa konsekvenser. Boende-
segregationen kan ge en känsla av trygghet att bo bland människor som är i ungefär 
samma situation som en själv. Detta leder ofta till att det blir lättare att förstå var-
andra, hitta vänner och knyta kontakter. Detta beskriver en positiv konsekvens (So-
cialt hållbar stadsutveckling, 2010). En negativ konsekvens av boendesegregationen 

skulle kunna vara att om människor med olika bakgrund och erfarenheter bor åtskil-
da sker det inga naturliga möten mellan dessa. Brist på naturliga möten leder till en 
ökad risk för intolerans och konflikter mellan olika befolkningsgrupper i samhället. 
Det finns också en tendens att boendesegregationen resulterar i att de mest resurssva-
ga hushållen koncentreras till de minst attraktiva bostadsområdena. I dessa områden 
får de en betydligt sämre välfärdsutveckling än vad invånare i andra delar av staden 
får. Även detta kan ge upphov till konflikter (Socialt hållbar stadsutveckling, 2010). 

Segregationen av staden och det offentliga rummet kan ses som ett hot både mot det so-
ciala livet i staden och mot tilliten i samhället. Lilja (2011) beskriver det som en kamp om 
rummet och rätten till staden, både vad gäller privata och offentliga rum. Hon menar att 
staden och dess offentliga rum är en arena av stor betydelse för det moderna samhället och 
demokratins fundament så som tolerans, jämlikhet, acceptans och delaktighet. En grundläg-
gande förutsättning för demokratin är möjligheter att fritt och öppet röra sig genom det 
offentliga rummet. I det offentliga rummet kan möten ske som kan ge upplevelser av ”den 
Andre” och det som är annorlunda - till exempel olika befolkningsgrupper (Lilja, 2011).
Varför har förorterna blivit mer segregerade än andra stadsdelar? Liljas (2011) un-
dersökning av olika stadsdelar visade att de förorter som blivit mer segregerade 
har en stor dominans av hyresrätter. Det är anmärkningsvärt att en ensidig be-
byggelsestruktur med mest lägenheter i flerbostadshus framhållits som en vik-
tig orsak till den negativa utvecklingen. Detta innebär alltså att ju större inslag av 
lägenheter i kommunala bostadsföretag en kommun har desto större är andelen in-
vånare med utländsk bakgrund. Det blir tydligt att skillnader i kommunernas mar-
kanvändnings- och bostadsbyggnadspolitik är viktig för segregationen (Lilja, 2011). 

Den fysiska miljön är en viktig faktor bakom flyttningar. Hela tiden väljs vissa stadsdelar 
och områden bort av dem som har möjlighet. Oftast är det de hushåll som är ekonomiskt 
starka som kan välja sin bostad. Detta är ett mönster som visade sig i tidiga studier från 
1970-talet. I första hand valdes grannskapsförorter från 1950- och 60-talet och miljon-
programmets förorter bort (Lilja, 2011).  Enligt Lilja (2011) var flykten från miljonpro-
grammet i sig segregerande. De som blev kvar var grupper som inte hade de ekonomiska 
resurserna att flytta – men också de som inte var intresserade av att flytta till eget hus 
exempelvis. Dessa grupper var oftast äldre människor, ungdomar eller ensamstående. Vad 
dessa grupper ofta hade gemensamt var låga inkomster. I de lediga lägenheterna flyttade se-
dan de nya invandrargrupperna in. Då var områdena redan socioekonomiskt segregerade. 
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2.2.3 SEGREGATION OCH FYSISKA STRUKTURER
Som ovan nämnt har dagens segregation en tydlig koppling till den byggda miljön och be-
byggelsestrukturen. Under efterkrigstiden har planeringen och utbyggnaden av den mod-
erna staden varit inriktad på att bygga förorter och bostadsområden som avgränsade stads-
delar enligt ett slags ö-princip som Lilja (2011) kallar det. Principen innebar att nya färdiga 
förorter, bostadsområden och grannskap åtskiljs från tidigare bebyggelse. Detta fenomen 
framträder tydligt i Stockholmsregionens nuvarande fysiska struktur där den rumsliga 
och sociala åtskillnaden med gränser mellan innerstaden och segregerade respektive icke-
segregerade förortsmiljöer blivit allt påtagligare. Sådan planering har skapat en splittrad 
och segregerad stad. Segregationen har uppstått genom att den byggdes in i den fysiska 
strukturen från början och har med tiden förstärkts genom in- och utflyttning. Segregerat 
boende är mest påtagligt i ”småstäder” där de flesta upplever en tydlig förankring i olika 
delar av staden mot norr eller söder, västerut eller österut. Denna upplevelse ser ut att sam-
manfalla med rörelsemönstret som i sin tur oftast är inom ett mycket begränsat område, i 
till exempel sin stadsdel. Det kan verka som att det finns osynliga gränser, särskilt mellan 
olika förorter (Lilja, 2011). Alla har dock ett gemensamt område som alla har en relation till 
– innerstaden – som får en speciell betydelse och laddning. Innerstaden står för nöjen och 
möjligheter till möten och kontakter och är den integrerade mötesplatsen idag (Lilja, 2011). 

2.2.4 INTEGRATION
Integration är inte motsatsen till segregation trots att det ibland kan verka som det. Integra-
tion betyder att skilda delar förenas till en större helhet och kan också beteckna både ett till-
stånd och en process. Begreppet innebär att människor inkluderas och blir en del av samhäl-
let. Oftast syftar det till den process där invandrare etablerar sig i det svenska samhället och 
där det svenska samhället anpassas efter den förändring i befolkningssammansättningen 
som invandringen innebär vilket innebär en ömsesidig anpassning. Men det kan också syfta 
på olika minoriteter, så som fattiga eller arbetslösa (Socialt hållbar stadsutveckling, 2010).

Som tillstånd innebär integration att alla har samma grundläggande rättigheter, skyldi-
gheter och möjligheter – oavsett var man bor och vem man är i grunden.  Till exem-
pel på boendemarknaden kan integration innebära att alla upplever att de har samma 
möjligheter som andra att etablera sig på en bostadsmarknad och utifrån sina ekono-
miska förutsättningar skaffa sig en bostad som passar de behov man har. Sådan integra-
tion bidrar till integration i samhället i stort genom att om man har en egen bostad i 
en välfungerande boendemiljö ökar möjligheterna att klara av andra viktiga delar 
av livet, så som arbete, utbildning och fritid. (Socialt hållbar stadsutveckling, 2010).

2.3 ATTRAKTIVITET
Vad kännetecknar en attraktiv stad egentligen? Gehl (2011) menar att en attraktiv stad är 
en stad där människor gärna uppehåller sig. Ofta används begreppet funktionsblandad 
stad som en synonym till attraktiv stad (Gehl, 2011). En attraktiv stad ska enligt många 
människor ha en del särskilda egenskaper, så som: charm, själ, vackra och trygga stads- 
och boende miljöer. Många menar också att en attraktiv stad ska kunna erbjuda arbete - 
som i sin tur kan ge välstånd samt tillgång till varor och tjänster av olika slag, till exempel 
utbildning, transporter och sjukvård. De sociala klyftorna bör inte vara allt för stora heller 
(Andersson, 1998). 

Tillväxtfakta (2010) beskriver attraktivitet som kompetens och tillgänglighet. Regional at-
traktivitet innebär att, som tidigare nämns, att allt fler människor flyttar till de stora tätort-
sområdena. En sådan urbanisering behöver inte betyda att flyttningarna endast sker till stor-
städerna – det handlar även mycket om omflyttningar och befolkningskoncentration inom 
regionerna. Regioner och även kommuner kan arbeta med att höja attraktiviteten för att dra 
till sig kapital, arbetskraft och besökare. Frågan är då vad som är attraktivt? Tillväxtfakta
(2010) menar att det kan vara allt från naturgivna tillgångar till god service 
och infrastruktur. För en kommun kan attraktivitet handla om att hävda sig i 
konkurrens med andra kommuner genom att attrahera företag och investerin-
gar till sin kommun och på så vis locka till sig nya invånare eller besökare (Tillväx-
tfakta, 2010). Det är då viktigt för kommunen att beskriva varför just de är en at-
traktiv kommun. Ofta lyfts ett antal faktorer fram som anses vara lockande, så som 
tillgång till natur, god kvalitet på skolor och högskolor, utbyggda infrastruktursystem, etc.

När befolkningen växer beror det på flera faktorer. En utav dem är hur stor attrak-
tionen är men större delen beror på invandringen. Dock är förutsättningarna för till-
växt olika i olika delar av Sverige och därför är inte utvecklingen densamma i alla re-
gioner eller kommuner. Ofta spelar den ekonomiska aktiviteten stor roll – den ger 
fördelar för att hitta rätt arbete, driva företag och konsumera. Detta innebär att en stor 
del av befolkningen i Sverige väljer att bosätta sig i städerna. Idag bor nära hälften av 
Sveriges befolkning i någon av de tre storstadsregionerna (Tillväxtanalys, 2011a, b, c). 
Positiv befolkningsutveckling, så kallad befolkningstillväxt, sker framförallt i de re-
gioner med över 100 000 invånare. Detta innebär att mindre regioner generellt sett 
avfolkas. För att behålla sin folkmängd är regioner och i sin tur kommuner beroende 
av inflyttning vilket beror på den demografiska utvecklingen – Sveriges befolkn-
ing blir allt äldre samtidigt som barnafödandet är för lågt (Tillväxtanalys, 2011a, b, c).

Lilja (2011) beskriver attraktiviteten och marknadsföringen av städer med hänvisning till 
utbud inom specifika områden. Dessa områden kan till exempel vara konst, teater, mat, 
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mode och musik och tillhör den kulturella konsumtionen. Det är ofta tillväxten av just 
kulturella konsumtionen som göder städers symboliska ekonomi. Ett ekonomiskt värde 
har bevarandet av äldre byggnader och mindre delar av staden som representerar stadens 
förflutna. Kommersiella aktiviteter så som festivaler, sportevenemang och shoppingcenter 
kopplas samman med kultur. Detta kan få konsekvenser för frågor om identitet och social 
kontroll då stadens kulturella utbud har kommersialiserats. Kulturen kopplas allt tätare 
till konsumtion och det är framför allt högutbildade människor som blir attraherade av 
platser som erbjuder ett stort utbud av barer, kaféer, specialbutiker, bibliotek och liknande 
konsumtionstjänster.  Det hela handlar om en slags upplevelsekonsumtion där kulturen 
blir ett medel som används för att kommunicera sin livsstil och plats i staden (Lilja, 2011). 

I allmänhet kännetecknas växande ständer idag i stor utsträckning av att det är de nya 
näringarna inom servicesektorn samt forskning, utbildning och informationsteknolo-
gi som står för tillväxten. Vad kan segregationen ha för effekter på dessa nya näringar? 
Segregation i sig skulle kunna vara hämmande för utvecklingen och stöta bort dem 
som är aktiva i nya näringar om de anses föredra integrerade städer med livligt ut-
bud av kultur och restauranger. Men det finns också forskning som tyder på motsats-
en. Istället kan de nya företagen ses som rotlösa och hellre etablerar sig i nya miljöer. 
Det viktigaste för dessa företag är istället tillgången till mark och moderna kommuni-
kationer. Enligt denna uppfattning har segregationen ingen betydelse (Lilja, 2011). 

Dock lyckas inte alla städer lika bra med att attrahera den nya urbana eliten. Unga män-
niskor tenderar att vilja bo i integrerade urbana kärnor samtidigt som äldre människor, 
eller de med familj, dras mot homogena områden längre från den urbana kärnan. Bör 
städerna vara måttligt segregerade för att dra till sig nya ekonomiska aktiviteter? Är kraft-
igt segregerade städer mindre attraktiva att leva i och undviks av människor som behöver 
närheten till den växande urbana scenen? Kanske är det så att kraftigt segregerade och 
mindre integrerade städer inte passar den nya tidens önskade urbana profil (Lilja, 2011). 

2.4 KOMMUNENS VERKTYG
För att skapa en så hållbar stadsutveckling som möjligt har kommunen tillgång till en del verk-
tyg att använda som styrmedel. Dessa verktyg innebär både möjligheter och begränsningar.  

2. 4.1 ÖVERSIKTSPLANERING SOM STYRMEDEL 
Enligt Plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell kommuntäckande över-
siktsplan. Översiktsplanen ska tydligt presentera kommunens ställningstagande och 
prioriteringar gällande sin långsiktiga utveckling. En inaktuell översiktsplan bris-
ter i sin funktion som ett vägledande dokument. Den påverkar också arbetet med 

regionala utvecklingsprogram då till exempel mark- och vattenfrågor prövas en-
ligt andra lagstiftningar än PBL. Det är en förutsättning för kommunens planmo-
nopol att kommunen har en aktuell översiktsplan. Sveriges utveckling till ett mod-
ernt välfärdssamhälle beror till stor del på kommunal planering i kombination 
med en nationell samhällsbyggnadspolitik (Engström, Fredriksson & Hult, 2010). 

Översiktsplanering är en omständig process vilket märks tydligt då en hel del kom-
muner har föråldrande och inaktuella planer. 156 av landets 290 kommuner hade 
kommuntäckande översiktsplaner från 2001 eller tidigare år 2007. Av dessa var 108 
upprättade under 1990-1995 vilket var under första generationens översiktsplan-
er. Det är inte lika många planer som faktiskt antas med tanke på hur mycket över-
siktsplanering som pågår runt om i landet (Engström, Fredriksson & Hult, 2010). 

Översiktsplanen ska omfatta hela kommunens yta. Syftet med översiktsplanen är att ge vä-
gledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den byg-
gda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även redovisa hur kommunen 
avser att tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer. Planen är vägledande vid up-
prättandet av detaljplaner och områdesbestämmelser och vid bygglovsprövningar enligt 
plan- och byggplagen. En översiktsplan är dock inte juridiskt bindande (Boverkets hemsida).

Avvägning mellan olika allmänna intressen ska tydligt redovisas i översiktsplanen och 
dess innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas i planhandlingarna. Det är även vik-
tigt att miljökonsekvenserna redovisas enligt bestämmelser i miljöbalken. Konsekven-
sbeskrivningens syfte är att förstärka planens funktion som beslutsunderlag. Det är viktigt 
att översiktsplanen är aktuell då förändringar i samhället sker allt snabbare. Ändringar 
och kompletteringar underlättas om det sker arbete med fördjupningar och tillägg till den 
kommunomfattande översiktsplanen. På så vis behöver inte heller hela planen göras om vid 
ändringar. Aktualitetsprövning ska ske minst en gång per mandatperiod. Detta innebär att 
kommunfullmäktige ska ta ställning till om planen är aktuell eller inte (Boverkets hemsida).

PBL beskriver också översiktsplanen som ett slags visionsdokument vilket inne-
bär att översiktsplanen inte kan förutspå vad framtiden har att komma med när det 
gäller problem och osäkerheter (PBL 3 kap 2§). Definitionen av vision (Wikipedia):

”En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och be-
höver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet”.
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2.4.2 DETALJPLANEN SOM STYRMEDEL
Kommunen avgör om, när och hur en detaljplan ska tas fram. Detaljplanen bestämmer hur 
ett visst markområde ska användas – är det till för bostäder eller verksamheter, antal vån-
ingar, etc. Detaljplanen kan också reglera indelning i fastigheter, typ av bostadsbebyggelse, 
antal lägenheter och i viss utsträckning storlek på lägenheterna. Detaljplanens begränsn-
ing ligger i att upplåtelseformer inte kan styras (Socialt hållbar stadsutveckling, 2010).

Till skillnad från översiktsplanen är detaljplanen juridiskt bindande och det är mot 
den som frågan om bygglov avgörs. Dock tas detaljplaner numera fram i direkt 
anslutning till ett aktuellt byggprojekt och det är vanligt att den aktuella byggher-
ren tar initiativ till planläggningen och ombesörjer utarbetande av planförslaget (So-
cialt hållbar stadsutveckling, 2010). Även detta skulle kunna ses som en begränsning 
då det i sådana fall inte är kommunen själva som tar fram detaljplanen utifrån kom-
munens eget intresse trots att kommunen har det formella ansvaret för planproces-
sen och beslutsfattandet. Det blir än mer problematiskt när detaljplanerna allt of-
tare avgränsas snävt till att inte omfatta mer än det aktuella projektet. Detta gör det 
svårare för kommunen att ta ett samlat grepp om sambandet mellan den aktuella byg-
gnaden och omgivande områden och stadsdelar(Socialt hållbar stadsutveckling, 2010). 

2.4.3 ANDRA KOMMUNALA DOKUMENT SOM STYRMEDEL
Utöver översikts- och detaljplanen har kommunen till-
gång till andra dokument som kan användas som styrmedel. 

För att arbeta emot boendesegregationen till exempel kan riktlinjer för bostadsförsör-
jningen användas genom att kommunen tydliggör viljeriktningen och ambitioner-
na gällande utvecklingen av det både befintliga bostadsbeståndet som nybyggandet av 
bostäder. Bostadsförsörjningslagen säger att kommunen ska skapa förutsättningar för 
alla människor att leva goda bostäder. Dessa riktlinjer ska behandlas och antas av kom-
munfullmäktige (minst en gång per mandatperiod) men är inte juridiskt bindande. 
De utgör dock ett av underlagen för den översiktliga planeringen. Bostadsförsörj-
ningens riktlinjer kan anges i ett särskilt program men även i översiktsplanen vilket 
många kommuner väljer att göra. Många kommuner har inte utarbetat några riktlin-
jer och de som finns är av varierande kvalitet (Socialt hållbar stadsutveckling, 2010).

Kommunen kraftfullaste styrmedel är ett strategiskt markinnehav. Om kom-
munen äger marken i planerade exploateringsområden har de möjligheten att kun-
na styra stadsutvecklingen. En förutsättning för detta är att markinnehavet kom-
bineras med politiska ambitioner och en väl genomtänkt markpolicy. Fördelen med 
att kommunen äger planområdet är att kommunen då kan använda sig av mar-

kanvisningstävling för att nå sina syften. Ett civilrättsligt avtal (s.k. markanvisning-
savtal) fungerar på så sätt att den kan binda en exploatör vid en viss utformning och 
på så vis påverka exempelvis upplåtelseformen (Socialt hållbar stadsutveckling, 2010).

Om en kommun har stor efterfrågan på byggbar mark har de relativt stora möjli-
gheter att ställa krav på innehåll och utformning av ett planområde, vilket kom-
muner med liten efterfrågan på byggbar mark inte har i lika stor utsträckn-
ing. De har då ett sämre förhandlingsläge i förhållande till byggherren och 
behöver äga marken för att kunna ställa krav (Socialt hållbar stadsutveckling, 2010).

Ett annat verktyg som kan användas för att motverka boendesegregationen är en 
kommunal bostadsförmedling. Detta genom att förmedlingen förmedlar bostäder 
efter kötid och behov och på så vis arbetar emot den del av boendesegregationen 
som bottnar i diskriminering av vissa grupper på bostadsmarknaden. En bostads-
förmedling är också positiv genom att bostadskön kan de information om läget på 
bostadsmarknaden i olika delar av kommunen och om vilka grupper som har sär-
skilt svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Tyvärr är det inte många kom-
muner som har en bostadsförmedling (Socialt hållbar stadsutveckling, 2010).

En annan typ av bostadsföretag är de allmännyttiga bolagen. De allra flesta kommuner 
har ett allmännyttigt bostadsbolagen vilket ökar möjligheterna att agera, till exempel vid 
brist på bostäder för särskilda grupper och inte minst i samband med stadsdelsförnyelse. 
De allmännyttiga bolagen kan bidra till att främja integration, till exempel genom att 
komplettera med hyresrätter i områden med ensidigt utbud av äganderätter. Det finns 
även möjligheter att tillföra bostadsrätter i bostadsområden som domineras av hyreslä-
genheter genom ombildning av allmännyttiga bostäder till bostadsrätt (Socialt hållbar 
stadsutveckling, 2010). En förutsättning för detta är att det finns ett intresse och en betal-
ningsförmåga bland dem som bor där.
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Detta kapitel syftar till att presentera kommunens översiktsplan och hur befolkningstillväx-
ten planerar att hanteras. Det är dock inte meningen att återge hela översiktsplanens inne-
håll utan endast sådan information som är relevant för detta arbete. Det är också intressant 
att undersöka huruvida de nyckelbegrepp som tidigare beskrivits finns i översiktsplanen. 
Inledningsvis följer en kort bakgrundspresentation av kommunen och Örebro stad. 

 

                                                                                             Bild 1. Karta över Örebro kommun

3.1 BAKGRUND
Idag är Örebro Sveriges sjunde största kommun befolkningsmässigt med cirka 135 000 in-
vånare. Inom kommunen bor det människor från cirka 150 olika länder. Kommunen har 
ett centralt läge i landet där avståndet till Stockholm är cirka 20 mil och ungefär 30 mil till 
Göteborg. Tågtrafiken ombesörjer trafiken på Mälarbanan, Svealandsbanan, Bergslagsba-
nan och söderut. Örebro Airport har charter-, reguljär- och godstrafik till Sverige och ut till 
övriga Europa. Dessa avstånd och möjligheter till resande är fördelaktigt för Örebro. Även 
Europavägarna E18 och E20 samt Riksväg 50 är viktiga färdalternativ för människor och gods.
Den lokala arbetsmarknaden är stor och privata arbetsgivare som Atlas Cop-
co Rock Drills AB, DHL, Nobina Sverige AB och Suzuki Garphyttan AB är vik-
tiga för staden. De största offentliga arbetsgivarna i kommunen är Örebro kom-
mun, Universitetet, Polismyndigheten, Örebro läns landsting och SCB. Till det 
värdefulla näringslivet hör även handel, logistik, avancerad tillverkningsindustri och 
måltid. Tillsammans är detta ett resultat av cirka 12 000 registrerade företag i Öre-
bro vilket innebär en väldigt stor lokal arbetsmarknad (Örebros hemsida, 12-03-12). 

Örebro slott är från 1200-talet men själva staden är drygt 700 år gammal. Slottet erb-
juder förutom vacker arkitektur och historia även konferenslokaler, restaurang och så 
klart landshövdingens bostad. Örebro är också känt för sitt universitet med cirka 14 500 
studenter. Naturen är en viktig del av Örebro och det finns en del värdefulla naturup-
plevelser, till exempel; naturreservatet Oset och Rynningeviken intill Hjälmaren som är 
landets fjärde största sjö, Kilsbergen med sina skogar, sjöar och vandringsleder/skidspår 
och Tysslingen och Kvismaren som är lite av ett fågelparadis. Örebro kan sägas vara en 
cykelstad då det finns cirka 22 mil cykelvägar i staden (Örebros hemsida, 12-03-12).

3.2 ÖVERSIKTSPLAN ÖREBRO KOMMUN
Örebro kommuns översiktsplan ”Vårt framtida Örebro” antogs av kommun-
fullmäktige 24 mars 2010 men vissa kartor har uppdateras sedan dess. Öre-
bro kommuns översiktsplan är tänkt att ge vägledning vid planering av bostäder, 
industriområden, handelscentrum, gator och vägar, åkermark, naturom-
råden, ge bygglov etc. Tidsperspektivet i kommunens översiktsplan är 25 år. 

3.2.1 ÖREBRO KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER
En av de utgångspunkter som Örebro kommun utgått ifrån har varit att skapa ett socialt 
hållbarhetsperspektiv vilket innebär att kommunen vill bygga upp ett långsiktigt stabilt 
och dynamiskt samhälle med jämlika och goda levnadsförhållanden. Förutom bostad och 
mat handlar det också om fred, demokrati, jämlikhet, individuella valmöjligheter, tillgång 
till utbildning, kultur, gemenskap, trygghet, hälsa och psykiskt välbefinnande (Örebro 
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kommun översiktsplan, 2010).  Översiktsplanen beskriver några av de perspektiv som är 
viktiga att tänka i i kommunal planering. Till exempel beskrivs Integration och mångfald. 

3.2.2 BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I ÖVERSIKTSPLANEN
Den aktuella översiktsplanen för Örebro beskriver befolkningsutvecklingen utifrån 
demografiska fakta som finns tillgängligt idag. Det är meningen att kommunen ska
utforma handlingsberedskap samtidigt som det finns mycket annat som påverkar
befolkningsutvecklingen. Dock är det viktigt att påpeka att kommunen inte formulerar
några särskilda egna mål om tillväxten då dem endast är ute efter att skapa
beredskap för den förväntade befolkningsökningen (Örebro Översiktsplan, 
2010). Befolkningen förväntas öka från cirka 132 000 (år 2008) invånare till
någonstans mellan 150 000 och 170 000 invånare år 2035, enligt en riks-
prognos. Detta leder till att kommunen behöver ordna med cirka 15 000 
- 25 000 nya bostäder i översiktsplanen (Örebro Översiktsplan, 2010). 

Befolkningsprognoserna har visat att det blir allt fler äldre människor i kommunen trots 
att kommunen faktiskt har en relativt låg medelålder jämfört med andra kommuner i 
samma storlek. Dessutom kan livslängden förväntas öka något. När det gäller boende så 
har ensamhushållen ökat och utgör över hälften av alla hushåll. Detta leder till att barn-
familjen inte kan vara den enda normen för bostadsplaneringen då det finns betydligt fler 
hushållstyper. Beroende på livssituationen finns det olika behov av olika lägenhetstyper. 
Behovet av mindre lägenheter förväntas öka och behovet av småhus förväntas minska 
framåt år 2020 (Örebro Översiktsplan, 2010). Dock har boutrymmet per person ökat de 
senaste trettio åren! Benägenheten att flytta har ökat vilket lett till att människor flyttar 
allt oftare. Flyttningen sker oftast från mindre till större regioner och det är oftast yngre 
högutbildade personer som flyttar. En regionförstoring och längre arbetspendling skulle 
kunna stabilisera boendet. Olika resultat befolkningsprognoser bygger mycket på in- och 
utvandringen. Extrema klimatförändringar skulle kunna trigga igång migrationen. I Öre-
bro finns det människor från hela världen, det finns fler än 150 olika nationaliteter. I 
princip var femte örebroare har utländsk bakgrund vilket är något mer än i hela landet. 
Minst 80 procent av de senaste årens folkökning består av personer med utländsk bakgr-
und och denna andel ökar stadigt. Idag finns det alltså 20 procent örebroare med utländsk 
bakgrund och år 2035 förväntas siffran öka till 30 procent (Örebro Översiktsplan, 2010).

3.2.3 BOSTADSPLANERING I ÖVERSIKTSPLANEN
Eftersom befolkningen förväntas öka i kommunen behöver det skapas planbered-
skap för nya bostäder. Kommunen räknar med att det behövs beredskap för cirka 15 
000 nya bostäder där en del av dessa kan förväntas tillkomma i de mindre tätorterna 
och på landsbygden genom nybyggnation och omvandling av fritidshus till perma-

nenta boenden. Dock förväntas huvuddelen av nybyggnationen ske i Örebro stad. 

För att minimera behovet av transporter tar översiktsplanen ställning till en förtät-
ning. En förtätning är ett bra sätt att försöka arbeta emot den så kallade ö-planer-
ingen där stadsdelarna låg spridda utanför innerstaden (Lilja, 2011). Ett av målen 
i dokumentet Transportplanen är att tätorten ska förtätas så att det bor 25 in-
vånare per hektar mark år 2015. År 2004 bodde det 22,6 invånare per hektar mark. 

Som tidigare nämnt är många bostadsområden i Örebro ensidiga och erbjuder endast en 
upplåtelseform och byggnadstyper. Lundby är ett områden som nästan enbart består av 
villor medan till exempel Varberga endast består av hyreshus. Översiktsplanen tar även här 
ställning till boendesegregationen och menar att bristen på variation i Örebro är en bidra-
gande orsak till boendesegregering. Variationsfattiga områden kan prioriteras i arbetet med 
att skapa en sammanhängande stad med trygga och gestaltningsmässigt goda yttre miljöer, 
god kommunal service, hög standard på kollektivtrafiken, goda möjligheter för bostadsnära 
rekreation etc.  Genom att planera för en variationsrik boendemiljö med stadsdelar som in-
nehåller många olika funktioner och mötesplatser skapas förutsättningar för att fler männi-
skor, gamla som unga, med olika etnisk bakgrund, olika socioekonomisk bakgrund och sys-
selsättning, träffas i närmiljön i anslutning till bostaden och det offentliga rummet i staden. 

I översiktsplanen ger kommunen exempel på hur de kan skapa en bättre boendemiljö för 
alla. De menar att sammansättningen av människor i varje stadsdel eller tätort bör motsvara 
sammansättningen i hela kommunen, socioekonomiskt, åldersmässigt och etniskt vilket 
kan åstadkommas genom att man verkar för en blandning av byggnadstyper och upplåtelse-
former samt att man skapar arbetsplatser. Vissa stadsdelar (t ex Adolfsberg, Lillån, Varberga 
och Vivalla) är särskilt utsatta och kan uppnå en större variation genom kompletteringsbe-
byggelse. Kommunens ambition vid försäljning av kommunal mark inför exploatering ska 
vara att fördela marken på ett sådant sätt att upplåtelseformerna i stadsdelen eller tätorten blir 
en blandning av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Funktionsblandning är också en del 
av kommunens ambition, genom att blanda arbetsplatser och bostäder där det är lämpligt. 

Örebro kommuns boendeplanering handlar också om att göra det möjligt för människor 
att bo kvar i sitt närområde i livets olika skeden. Det behövs till exempel lägenheter för ung-
domar som vill flytta hemifrån i stadsdelar eller tätorter som idag domineras av villor.  Även 
äldre ska ha den möjligheten att flytta till något mindre. På så vis kan det uppstå flyttkedjor. 
Till exempel kan en flyttkedja innebära att en äldre människa flyttar ifrån sin villa dit en barn-
familj flyttar in, ett yngre par flyttar ihop i barnfamiljens gamla lägenhet och på så vis finns 
det stora möjligheter till att en eller två mindre lägenheter frigörs. Det ska också vara möjligt 
att kunna flytta från lägenhet till radhus eller villa i närområdet utan att behöva byta stadsdel. 
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Behovet av mindre och billiga lägenheter med närhet till service kommer att bli allt större 
med tanke på att de stora procentuella befolkningsökningarna i Örebro kommun ligger 
inom åldersgrupperna 64 och äldre. Det är viktigt att tillgodose människors olika behov av 
anpassade bostäder. Det är inte bara äldre som behöver tas hänsyn till, det är även männi-
skor med funktionsnedsättningar och studenter. En del av kommunens mål med boende-
planeringen är också att öka studenternas integration i staden genom att studentbostäder 
skapas i flera olika stadsdelar. För att möta till exempel äldres behov ska nybyggnation 
av små lägenheter prioriteras i servicenära lägen med god kollektivtrafik. Andra senior-
boenden bör också lokaliseras nära kollektivtrafik med närhet till service och grönområden. 

3.2.4 SEGREGATION I ÖVERSIKTSPLANEN
Som ovan nämnt beskrivs perspektiven Integration och mångfald. Örebro kommun 
skriver att integration och segregation är begrepp och företeelser som hänger sam-
man. Trots att de hänger samman betyder det inte att de automatiskt följer av varan-
dra, vilket klargjordes även i ovanstående forskningsöversikt (avsnitt 2.4.4). Översik-
tsplanen menar att segregation framför allt är en fråga om boende medan integration 
är en vidare fråga om delaktighet i samhället. Översiktsplanen menar att det är viktigt 
att olika befolkningsgrupper som är socioekonomiskt, åldersmässigt och etniskt olika, 
har möjlighet att mötas i det vardagliga livet (Örebro kommun översiktsplan, 2010).  

Kommunen beskriver i tidigt skede att även om integration handlar om mycket mer 
än boende och mötesplatser så det just dessa två som kan påverkas med fysisk plan-
ering. Problemet idag är att många områden i Örebro erbjuder bara bostäder av en 
byggnadstyp och upplåtelseform, t ex hyresrätter i flerbostadshus eller villaboende 
med eget ägande. Istället vill kommunen att människor ska ha möjlighet att väl-
ja var de vill bosätta sig. Vidare skriver kommunen att detta kan uppnås på lång sikt 
med hjälp av en aktiv bostadspolitik och en spridning av olika upplåtelseformer och 
byggnadstyper i kommunens olika delar.  (Örebro kommun översiktsplan, 2010).  

För att minska effekterna av boendesegregationen vill kommunen loka-
lisera bra mötesplatser, god tillgång till fritidsaktiviteter, möjligheter 
och närhet till arbete samt frånvaro av mentala och fysiska barriärer. 

3.3 ÖREBRO KOMMUNS BOENDEFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Örebro kommun har tagit fram ett boendeförsörjningsprogram där kom-
munens bostadspolitiska mål beskrivs. Mycket av det som beskrivs i det-
ta program finns också i översiktsplanen och har redogjorts för ovan. 

De främsta målen med detta program är:

 

Bostadsmarknaden avreglerades i början av 90-talet och för kommunen är det viktigt att 
skapa goda förutsättningar för en utveckling i önskad riktning. Viktigt att ha i åtanke är att 
Örebro kommun inte bygger några bostäder vilket innebär att det måste finnas intresse-
rade byggherrar som ser ett långsiktigt intresse i att investera i nya bostäder. Därför är 
det av stor betydelse att kommunen har en god dialog med bostadsmarknadens aktörer. 

3.3.1 ÖREBRO KOMMUNS VERKTYG  
För att Örebro kommun ska kunna påverka och ge förutsättningar för bostadsförsör-
jningen använder dem sig av ett antal verktyg. Utöver dessa verktyg som beskrivs 
nedan är samverkan och förtroendefulla relationer avgörande faktorer. Verktygen 
som Örebro kommun använd er sig av  är de styrmedel som beskrivits i forskningsö-
versikten (avsnitt 2.4). Här  ges dock en tydligare bild av vad kommunen själva anser 
sig kunna göra med verktygen. 

En viktig förutsättning för att uppnå önskat byggande är kommunens planmonopol och god 
planberedskap. Kommunens verktyg är översiktsplanen där utvecklingsinriktningen för 
bostadsplaneringen kan anges på en strategisk nivå.  Ett annat verktyg som Örebro kommun 
beskriver är detaljplaneskedet som ger möjlighet till förverkligande. Viktigt för kommunen 
är ett bredare utbud av byggbar mark och en god detaljplaneberedskap. Med hjälp av exploat-
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eringsavtal kan kommunen styra inriktningen på byggandet. Det är också möjligt att ange 
önskad upplåtelseform och villkor om miljövänligt byggande om kommunen äger marken. 

Örebro kommun har möjlighet att genom det allmännyttiga bolaget, Örebrobostäder 
AB (Öbo), påverka produktion och förvaltning på den lokala bostadsmarknaden. Detta 
bolag kan kommunen till exempel använda för att säkerställa produktionen av hyresrätter. 

I bostadsförsörjningsprogrammet är boendesegregationen återkommande. 
Den etniska boendesegregationen har visat sig öka mellan åren 1997 till 2009. 

Örebro kommun har tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilket är en av 
de verktyg som kommunen har tillgång som beskrivs i forskningsöversikten un-
der avsnitt 4.3. Dessa riktlinjer är uppdelade i: Grunddrag för landsbygden, Grund-
drag för de mindre tätorterna, Om bostäder och Boende i olika skeden i livet. Dessa 
riktlinjer ingår i översiktsplanen och har till viss del beskrivits ovan (se avsnitt 3.1.4) . 
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I denna del kommer frågeställningarna att besvaras kort utifrån ovanstående delar
för att sedan diskuteras under punkt 4.2. Avslutningsvis sker en redogörelse av kritik
mot arbetet. Diskussionen utgår från författarens egna tankar kring studiens resultat.

4.1 SLUTSATS
I detta kandidatarbete har det gjorts studier i försök att besvara arbetets frågeställn-
ingar. Nedan följer en summering av arbetets resultat utifrån respektive fråga. Det är 
viktigt att förtydliga att detta är en summering av Forskningsöversikten och Örebro 
kommuns-översikt och inte egna reflektioner. En diskussion sker i nästa avsnitt Re-
flekterande diskussion.

Vad innebär demografins utveckling och vad beror befolkningstillväxten på?
- Vilka positiva respektive negativa konsekvenser har segregation? 

Demografins utveckling i Sverige kan sägas både växer och minskar. Det sker först 
och främst en befolkningsminskning i stora delar av landet, särskilt i de mindre re-
gionerna och kommunerna. Dock visar demografiutvecklingen att det sker en be-
folkningstillväxt i storstadsregionerna (Stockholm, Göteborg, Malmö). Detta beror 
på regionala omflyttningar där människor från de mindre orterna och kommunerna 
flyttar till de större städerna inom regionen. Befolkningstillväxten är ojämnt fördelad 
över landet vilket lett till ett befolkningsmässigt ökande glapp mellan storstad och 
landsbygd. Denna utveckling innebär att det främst är den äldre befolkningen som 
bor i de mindre kommunerna medan unga människor främst bosätter sig i storstad-
sregionerna och de större högskoleorterna. Befolkningsutvecklingen medför också en 
stor utmaning för alla kommuner!  Utmaningen ligger i att Sveriges befolkning blir 
allt äldre. Detta behöver dock inte vara ett problem då det delvis kan lösas genom in-
vandring. Befolkningstillväxten i Sverige beror även idag till stor del av invandringen. 
SCB menar att invandringen spelar och kommer att fortsätta spela en viktig roll i den 
demografiska utvecklingen. Utan invandring hade Sveriges totala befolkningsmängd 
minskat. 

Sveriges demografi och demografiska utmaning innebär att svenska samhällen kom-
mer att påverkas både positivt och negativt. Den typ av segregation som detta arbete 
behandlat är boendesegregationen som innebär att olika befolkningsgrupper bor fy-
siskt åtskilda från varandra. Det är viktigt att förtydliga att det inte är områden som är 
segregerade, det är städerna då det inte endast är de så kallat ”utsatta” bostadsområde-
na som bidrar till segregationen. Jämförelsevis är till exempel etniskt homogena och 
resursstarka villaområden mer ensidiga när det gäller befolkningssammansättningen 
än vad de mångetniska förortsmiljöerna är. 

Boendesegregationen behöver inte endast innebära negativa konsekvenser. Forskning 
har visat att boendesegregation kan ge en känsla av trygghet att bo bland människor 
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som är i ungefär samma situation som en själv. På så vis underlättas förståelsen för 
varandra och möjligheten att knyta kontakter. 

En negativ konsekvens av boendesegregationen kan exemplifieras av att om männi-
skor med olika bakgrund och erfarenheter bor åtskilda sker det inga naturliga möten 
i vardagen mellan dessa människor. Bristen på naturliga möten kan leda en ökad risk 
för intolerans och konflikter mellan dessa olika befolkningsgrupper i samhället. 

En annan negativ konsekvens är att boendesegregationen har en tendens till att de 
mest resurssvaga hushållen koncentreras till de minst attraktiva bostadsområdena där 
de får sämre välfärdsutveckling vilket i sin tur också ökar risken för intolerans och 
konflikter. 

Hur ställer sig Örebro kommun till den förväntade befolkningstillväxten?
- Vilka styrmedel har kommunen?

Örebro kommun väljer att utformar planberedskap för den förväntade befolkn-
ingstillväxten. Kommunen formulerar inte egna mål gällande tillväxten då dem 
endast är ute efter att skapa beredskap för cirka 15 000 – 25 000 nya bostäder. Pre-
cis som i resten av Sverige blir även Örebro kommuns invånare äldre trots att 
kommunen egentligen har en relativt låg medelålder jämfört med andra kom-
muner i samma storlek. Örebro kommun vill bereda planberedskap för olika sort-
ers bostadsbehov då alla människor inte har samma livssituation och behov. 
Bostadsplaneringen är en stor del av Örebro kommuns översiktsplan. Huvud-
delen av nybyggnationen förväntas ske i Örebro stad medan en del nybyggna-
tion kan tillkomma i de mindre tätorterna eller en omvandling av fritidshus till 
permanenta boenden. Kommunen har även som mål att förtäta staden en del. 

Örebro kommun beskriver själva i Översiktsplanen och Bostadsförsörjningspro-
grammet att boendesegregationen ökat. För att motarbeta denna vill kommunen 
planera för en variationsrik boendemiljö med stadsdelar som i innehåller mån-
ga olika funktioner och mötesplatser skapas förutsättningar för att fler människor, 
gamla som unga, med olika etnisk bakgrund, olika socioekonomisk bakgrund och 
sysselsättning, träffas i närmiljön i anslutning till bostaden och det offentliga rum-
met i staden. Kommunens mål att skapa en bättre boendemiljö för alla handlar om 
att sammansättningen av människor i varje stadsdel eller tätort bör motsvara sam-
mansättningen i hela kommunen, socioekonomiskt, åldersmässigt och etniskt. 

Kommunen har ett antal styrmedel som kan användas för att skapa en hållbar stad-
sutveckling. Dessa är främst översiktsplanen, detaljplanen, riktlinjer för bostadsförsör-
jningen, strategiskt markinnehav, kommunal bostadsförmedling och de allmännyttiga 
bolagen. Tillsammans är möjligheterna till att skapa en starkt hållbar kommun stora. 

4.2 REFLEKTERANDE DISKUSSION
Befolkningstilläxten beror som sagt till stor del på invandringen. Utan den skulle 
Sveriges befolknings minska med stor sannolikheten. Förutom invandringen beror 
befolkningstillväxten i landet på omflyttningar mellan olika regioner och städer. Vad 
betyder egentligen en befolkningsökning i en kommun där ökningen till stor del 
beror på omflyttningar inom länet? Örebro län som förväntar en befolkningstillväxt,  
attraherar till stor del invånare inom det egna länet. Detta leder ju till att länets be-
folkingsmängd är densamma men att själva kommuneras befolkningsmängd ofta är 
föränderlig. Är detta då en positiv befolkningsökning - eller är det snarare en negativ 
trend för länet i sig? Det är ju trots allt ofta sådana liknande omflyttningar som sker 
i landet. Örebro kommun är exempelvis den största kommunen i Örebro län och det 
är inga konstigheter att många, särskilt unga människor, gärna bosätter sig i Örebro 
stad. Skulle det vara fördelaktigt att arbeta i “större” omfattning - genom att till ex-
empel arbeta utifrån ett läns-perspektiv och inte rikta in sig på den egna kommunen? 

En annan reflektion kring denna studie är attraktivitetens makt och hur tillväxten, 
både den befolkningsmässiga och den ekonomiska gynnas av att en kommun el-
ler stad har stark attraktivitet. Genom att en stad är attraktiv kan den locka till sig 
nya invånare och företag. När företag söker en marknad att etablera sig på finns det 
studier som visat på att en viktig faktor är att det finns tillgång till arbetskraft och 
bra kommunikationer. Det mest logiska vore ju då att nya företag gärna etablerar sig 
i redan större städer där det finns störst utbud av arbetskraft. Dock borde konkur-
rensen bland företag rent logiskt vara högre i de större städerna, vilket innebär att 
det kanske kan vara gynnsamt att etablera sig i en mindre stad. På samma sätt dras 
människor till städer där det finns möjlighet till arbete. Till en början kanske det sker 
en pendling till det nya arbetet men om attraktiviteten är stark nog kan pendlaren 
lockas till att bosätta sig i arbetsorten. Precis som Jan Gehl beskriver det, så är en 
attraktiv stad en stad där man gärna uppehåller sig och där andra människor redan 
finns. Detta kan jämföras med uteserveringar om somrarna - de uteserveringar där 
det sitter flest människor anses ofta som populärast och man försöker gärna få en 
plats tillsammans med alla andra. En tom uteservering är mindre attraktiv. 
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Resultatet av denna studie får mig att fundera över om det verkligen går att bryta 
boendesegregationens mönster helt och hållet och om det verkligen är önskvärt? Det 
verkar som att det ofta är upp till människorna själva att bryta den egna boende-
segregationen genom att flytta till andra stadsdelar. Dock behöver det då finnas ett 
ekonomiskt stöd vilket alla inte har tillgång till. Trots att kommunen kan planera 
bättre boendemiljöer genom att variera bostadsformerna går det nog inte att bryta 
mönstret utan en stark bostadspolitik. Studien har också visat på att det finns män-
niskor som trivs i de områden som sägs vara boendesegregationen - man känner en 
slags gemenskap med de som bor i området vilket gynnar ens självsäkerthet för att 
knyta kontakter. Varför skulle man då vilja flytta - och ser man då sig själv som ett 
offer för boendesegregationen?

Eftersom det inte finns tillräckligt med svensk forskning kring ämnet kan problema-
tiken kring boendesegregationens mönster tyckas vara större än vad den egentligen 
är. En enkel lösning skulle till exempel kunna vara placera ut de nyanlända flyktin-
garna exempelvis i homogena områden som behöver en varierad befolkningssam-
mansättning. Detta av den anledningen, som även visats i detta arbete, att om män-
niskor med olika bakgrund inte möts finns det risk för ökad intolerans och konflikter 
mellan olika befolkningsgrupper. Istället placeras dessa människor ut i områden där 
större delen av de boende har utländsk bakgrund. Trots att variationen är rik mellan 
utländska födda (Örebro kommun har till exempel 150 olika nationaliteter) kan det 
vara betydelsefullt för stadens både sociala och fysiska struktur att till exempel plac-
era en nyanländ familj i ett villaområde  liknande Adolfsberg. 

Många av kommunens styrmedel är ofta antingen frivilla eller inte juridiskt 
bindande. Det vore intressant att se hur kommunen skulle planera och arbeta om 
även andra dokument blev juridiskt bindande för att öka kommunens drivkraft till 
att arbeta fram lösningar som faktiskt genomförs. 

Det är också intressant hur många kommuner inte bygger nya bostäder på sin egna 
mark. Istället krävs utomstående byggherrar som vill investera och satsa på att bygga 
nya bostäder. Många nybyggnationer är ibland inte alls vad kommunens invånare eft-
erfrågar. Byggherrar och arkitekter satsar ibland på att bygga något “mäktigt” snarare 
än  att se till efterfrågan på bostadsmarknaden. Frågan är hur det skulle se ut om det 
faktiskt var kommunen byggde nya bostäder, istället för att auktionera ut mark till 
högstbjudande. Trots att kommunen sägs ha det formella ansvaret för detaljplaneläg-
gandet vid nybyggnationer kan dem vara beroende av byggherren i allt för stor 
utsträckning för att kunna säga nej till de krav som ställs av byggherren. 

4.3 KRITIK MOT ARBETET
Det finns alltid något man som författare önskar att man gjorde annorlunda när det
gäller ens eget arbete. Vanligtvis handlar det om tiden. ”Om jag bara hade en vecka till” 
brukar det låta. Men det betyder inte att resultatet skulle bli bättre av en veckas extra tid.

Tidspress kan vara bra och förhoppningsvis presterar man bättre under så-
dan pre Dock finns det självklart annat som kunde förbättrats, vilket pre-
senteras här nedan.På grund av tidsbegränsning och oerfarenhet av ak-
ademiskt uppsatsskrivande finns det en del brister i denna uppsats. 
Dessa brister kan mycket väl påverka val av metod och empiri och i sin tur resultatet.

Uppsatsen kan troligtvis läggas upp på fler sätt än det valda. Denna struktur
kändes dock lämplig för detta ämne och för mig som oerfaren författare av 
denna typ av skrivande – att gå från det generella (forskningsöversikten)
mot det mer specifika (Örebro kommun). Anledningen till att det i resultatdelen
(del 2 och 3) inte finns några egna tolkningar och diskussioner är helt enkelt
bristen på erfarenhet av sådant skrivande och därför underlättade det för
mig som författare att tolka och diskutera i uppsatsens avslutande diskussion.
Insamling av material är tidskrävande och därför har det under denna tidbegränsade
period inte hunnits med att samla och studera mer än det som slutligen valdes med
i denna uppsats. 

Empirin kan troligtvis förbättras men forskningsfrågorna har ändå kunnat bes-
varas. Om fortsatt forskning på detta ämne skulle ske, kan det säkert komma 
fler resultat som skiljer sig mot mina. I denna uppsats har jag valt att inte lägga
för mycket tid på att ta reda på hur andra kommuner, regioner och länder hanterar en
befolkningstillväxt av den anledningen att det hade blivit för stort. Örebro kommun
växer men i jämförelse med till exempel Stockholm är tillväxten inte särskilt stor.
När det gäller intervjuer så gjordes endast en intervju med planeringschefen för Stads-
byggnadpå Örebro kommun. Då det visade sig under intervjun att Örebro kommun
inte formulerar några egna befolkningsmål så kanske det hade varit intressant att
undersöka och jämföra med någon annan kommun som gör det och hur det fungerar
för dem. Men då det funnits en tidsbegränsning fanns det ingen tid för detta. Jag valde
dock att inte använda mig av intervjun särskilt mycket i denna uppsats då arbetet
ändrats en del under tidens gång vilket gjort att intervjun inte är relevant längre.
Dock fanns en del funderingar kring översiktsplanen som tydliggjordes under intervjun
vilket hjälpte mig som författare av denna uppsats att förstå översiktsplanen.



4140

TRYCKTA KÄLLOR

Andersson, Roland (1998) 
Attraktiva städer: en samhällsekonomisk analys 
Stockholm: Byggforskningsrådet

Cars & Engström (2008:1)
Stadsregioners utvecklingskraft – trender och perspektiv
Forskningsprogrammet Stadsregioner och utvecklingskraft (STOUT)
Institutionen för samhällsplanering och miljö
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Denscombe, Martyn (2009)
Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Den goda staden (2007)
Plattform för samverkan, Banverket, Boverket, Vägverket, SKL samt Jönköpings,
Norrköpings & Uppsala kommun
 
Engström, Fredriksson & Hult (2010:1)
ÖP – RUP - från svag länk till plattform för utvecklingskraft
Forskningsprogrammet Stadsregioner och utvecklingskraft (STOUT)
Institutionen för samhällsplanering och miljö
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Gehl, Jan (2011)
Life Between Buildings: using public space
København: The Danish Architectural Press

Glesbygdsverket (2007)
Kartläggning av strategier för att öka befolkningen i kommuner och regioner.
Östersund

Khakee, Abdul (2000)
Samhällsplanering: nya mål, perspektiv och förutsättningar.
Lund: Studentlitteratur

Lilja, Elisabeth (2011)
Den segregerade staden: tre kvarter i Stockholms innerstad
Stockholm: Stockholmia
Socialt hållbar stadsutveckling (2010) 
Boverket

Segregation i storstäderna 
SNS Välfärdssrapport (2009)
Stockholm: SNS Förlag

Staden i fokus – Fysisk samhällsplanering i praktik, utbildning och forskning (2010)
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Tio tankar om tillväxt (2004)
Stockholm: Landstingsförbundet.
Westholm, Erik (2004)

Att leva med befolkningsförändringar: en översikt: demografiska utmaningar och
kommunernas handlingsutrymme.
Stockholm: Svenska kommunförbundet.

Wetterberg, Gunnar (2008)
Efter fyrtiotalisterna
Höganäs: Kommunlitteratur

INTERNETKÄLLOR

Demografi
http://www.demografi.se/php/kategori7.php 
(2012-09-05)

Migrationsverkets hemsida
http://www.migrationsinfo.se/valfard/boende/effekter-av-boendesegregation/
(2012-03-12)

KÄLLFÖRTECKNING



42

Tillväxtanalys (2011a)
Orter med befolkningsökning: exempel på attraktiva orter peri¬oden 2000-2019
http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_
2011_11.pdf
(2012-05-30)

Tillväxtanalys (2011b)
Regional tillväxt 2011: en rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges FA-regioner
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0036.html
(2012- 05-30)

Tillväxtanalys(2011c)
Städer och deras tillväxtförutsättningar: en beskrivning av olika städer och deras
förutsättningar för tillväxt
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/rapportserien/article0037.html
(2012- 05-30)

Tillväxtanalys och Tillväxtverket (2010)
Tillväxtfakta – Så växer Sverige och dess regioner
http://www.tillvaxtanalys.se/sv/publikationer/tillvaxtfakta/article0002.html
(2012-05- 30)

Urban utveckling
urbanutveckling.se/ordlista/stu/segregation
(2012-03-12)

Örebros hemsida
http://www.orebro.se/430.html
(2012-03-12)

Översiktsplan för Örebro kommun (2011)
http://www.orebro.se/5617.html
(2012-02-25)

Översiktsplanering
http://www.boverket.se/Planera/Kommunal-planering/Oversiktsplanering/
(2012-03-15)

BILDKÄLLOR

Bild 1. Karta över Örebro kommun, s.26 
http://kartor.orebro.se/epos/#0&0;0&0&1474115.81178;6567511.06599&-1&& 

43


