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Sammanfattning 
 
Temat för denna studie är tätorters utveckling och regionala rumsliga inordning. Med 
utgångspunkt i det amerikanska begreppet sprawl, som brukar användas för att beskriva hur 
framför allt nordamerikanska städer har utvecklas, har statistik över tätorter i Örebros lokala 
arbetsmarknadsregion bearbetats och analyserats. Syftet med undersökningen har varit att 
relatera begreppet sprawls innebörder till de befolknings-, yt- och täthetsmässiga förändringar 
som tätorterna i Örebros lokala arbetsmarknadsregion genomgår under perioden 1980-2005 
och den rumsliga formering som härmed genereras baserat på dem. Genom att utforska vad 
som avses med begreppet sprawl erhålls en tämligen klar bild av den stadsutveckling som 
begreppet beskriver. Denna beskrivning ligger sedan till grund för hur det statistiska 
materialet kan analyseras. Som sprawl förstås i denna undersökning befolknings- och 
yttillväxt i en central större ort där befolkningstätheten huvudsakligen kommer att öka, samt 
att närliggande system av tätorter också ökar sin befolkning och yta. Sammantaget ger detta 
en typ av sprawl som är rumsligt diskontinuerlig till sin karaktär genom att den består av flera 
från varandra fysiskt åtskilda platser som skiljer ut sig från andra tätorter genom att de ökar 
både sin befolkning och yta, alternativt har en variabel oförändrad medan den andra ökar. 
Analysen av det statistiska materialet över tätorterna i Örebro LA visar att sprawl förstådd på 
detta sätt återfinns i och runt Örebro tätort, medan mönstret inte går att finna hos övriga större 
tätorter i regionen.  
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1. Inledning  
 
1.1 Problembakgrund 
 
Amcoff och Stenbacka konstaterar i sina undersökningar av landsbygdens bosättning att det 
finns två huvudsakliga befolkningsströmmar i vårt land under senare tid, en som går in mot 
våra storstadsområden från landets perifera delar och en annan som leder ut på landsbygden 
från tätorter. Den senare befolkningsomfördelningen sker främst genom den yngre 
befolkningen, framför allt barnfamiljerna. Som de stora förlorarna anses de perifera tätorterna 
vara, där befolkningen ävenledes blir äldre.1 En fråga som delvis uppenbarar sig i ljuset av 
dessa befolkningsströmmar är hur befolkningsutvecklingen ser ut i det övriga tätortssystemet. 
Att större städer, vanligen regionala centra och/eller universitetsorter, genomgår positiva 
befolkningsförändringar framförs2. Om dessa tätorter inte ses som ingående i 
storstadsområdena finns det därmed även en befolkningsström som kommer regionala centra 
och/eller universitetsorter till del. Det finns mot denna bakgrund ett antal städer i Sverige som 
har växande befolkningar. Var någonstans och på vilket sätt växer dessa städer? Finns det 
växande tätorter som inte är regionala och/eller universitetsorter och var någonstans och på 
vilka sätt växer de? Dessa frågor formuleras mot bakgrund av hur städer och landsbygden 
utvecklas, framför allt med befolkningen och dess förändring som utgångspunkt. Huruvida det 
finns andra sätt att fånga stadsutveckling är en annan fråga som uppenbarar sig här, och svaret 
är att det finns flera olika sätt. 
 
Föreliggande studie kommer att uppehålla sig kring hur städer utvecklas, hur befolkningen 
växer och fördelar sig. Studien kommer därtill att pröva att kombinera befolkningsaspekter på 
stadsutveckling med andra utgångspunkter. I Förenta staterna finns det sedan länge en 
diskussion om hur städer växer som kretsar runt begreppet sprawl. Denna utveckling beskrivs 
ofta, men inte uteslutande, som negativ. Att städer växer ytmässigt ses exempelvis som 
problematiskt eftersom det skapar fysiska avstånd i staden som måste överbryggas med större 
användning av trafiksystem, skapar större sociala avstånd mellan stadens olika 
samhällsgrupper samt i vissa avseenden kan vara konfliktskapande i fråga om hur marken ska 
användas alternativt lämnas orörd.3 Att enbart beskriva sprawl som något negativt för 
stadsutvecklingen ger däremot inte en komplett bild av fenomenet. Det finns element i sprawl 
som anses som positiva4. Ambitionen här är att ringa in begreppet sprawl och åstadkomma en 
relevant applicering av dess innebörder på Örebro och dess pendlingsomland. Utan att föregå 
syftesformuleringen kommer denna undersökning att studera huruvida den tätortsutveckling 
som sker i Närke och andra delar av Örebro län är jämförbar med beskrivningar och 
uttryckssätt som sprawl tar i städer. Resultaten som erhålls när förekomst av sprawl undersöks 
kan användas för att föra en diskussion om de negativa respektive positiva effekter som 
sprawl kan förväntas ha och generera för en stadsregion eller dess förhållande till närliggande 
landsbygd. 

                                                 
1 Amcoff, Jan & Stenbacka, Susanne (1998) Den nya landsbygden – 2000-talets boendemiljö. I Boinstitutet. Att 
bygga om Sverige – En antologi om boendemiljö. Boinstitutets skriftserie 7. S. 148-171. Boinstitutet: Stockholm, 
s. 151f. 
2 Öhman, Jan (2003) Urbanisering, staden och konkurrensen. I Berger, Sune (red.) Det nya samhällets geografi. 
Uppsala: Uppsala Publishing House. S. 59-79, s. 67ff. Öhman visar att av de 20 största svenska tätorterna ökar 
17 sin befolkning mellan 1800 och 1990. Norrköping och Gävle minskar sin befolkning, medan Täby är en 
nytillkommen tätort under perioden, vars befolkning ökar. 
3 Nyström, Louise (2004) Urban sprawl ett hot mot hälsan och jämlikheten. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 14-17, s. 
14ff.  
4 Müller, Dieter K. & Marjavaara, Roger (2004) Urban sprawl på svenska. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 19-22, s. 21. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Föreliggande uppsats har som syfte att relatera begreppet sprawls innebörder till de 
befolknings-, yt- och täthetsmässiga förändringar som tätorterna i Örebros lokala 
arbetsmarknadsregion genomgår under perioden 1980-2005 och den rumsliga formering som 
härmed genereras baserat på dem.  
 
För att uppnå ställt syfte och som vägledning genom uppsatsen har följande frågor 
formulerats: 

• Vad är sprawl och vilka fysiska uttryck, mönster och former tar det i städer i USA, 
Europa och Sverige? 

• Kan alla städer sägas ha sprawl eller är det ett fenomen som är kopplat till en viss typ 
eller form av stad? 

• Finns, baserat på besvarandet av ovanstående frågor, sprawl i Örebros lokala 
arbetsmarknadsregion, och vilka mönster och former tar det sig i så fall? 
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2. Metod, avgränsning och definitioner 
 
2.1 Undersökningens kronologi 
 
Gången för denna uppsats är en inledande del bestående av en begreppsutredning av sprawl, 
vilken sedan övergår till en presentation av andra relevanta begrepp och teorier som angränsar 
sprawl-begreppet och således är tillämpbara för att undersöka och beskriva sammansättningen 
av tätorter och landsbygd i en region. Med hänvisning till det ställda syftet begränsar sig 
denna undersökning enbart till att försöka åstadkomma en utredning av begreppet sprawls 
innebörder. Begreppsutredningen och presentationen av närliggande begrepp och teorier 
mynnar ut i formulerandet av en praktiskt hanterbar definition av sprawl som ska kunna 
användas för att tolka och sammanställa befolknings-, yt- och täthetsutvecklingen hos de i 
Örebros lokala arbetsmarkandsregion ingående tätorterna och det rumsliga mönster som 
erhålles. Därpå följer en presentation av de tätorter som ingår i Örebros lokala 
arbetsmarknadsregion, vilken är styrd av den praktiskt tillämpbara innebörden av sprawl. När 
detta är klart kommer undersökningen att handla om en sammankoppling av statistiska 
uppgifter om tätorternas utveckling och den praktiska förståelse av sprawl som har gjorts. 
Syftet är att undersöka om förståelsen av sprawl kan kasta ljus över den sammantagna 
utvecklingen av det ortssystem som Örebros lokala arbetsmarknadsregion är uppbyggd av, 
mao. kommer här begreppets innebörder i operationaliserad form att relateras till den rumsliga 
organisationen av tätorternas befolknings-, yt- och täthetsmässiga utveckling.  
 
Innan undersökningen når dithän bör ett par ord sägas om i uppsatsen frekvent förekommande 
begrepp och fenomen, varför ett sådant avsnitt följer nedan. 
 

2.2 Tätorter 
 
Som framgår av det uppställda syftet kommer denna undersökning att uppehålla sig vid 
befolknings-, yt- och täthetsstatistik över tätorter. Vissa data gällande tätorters 
sammansättning av dag- respektive nattbefolkning kommer även att förekomma. Den statistik 
som har funnits tillgänglig via Statistiska Centralbyrån är publikationer från 1990, 1995, 2000 
och 2005, vilka förutom 1990-års publikation mäter förändringen från föregående 
femårsperiod. Publikationen som avser 1990 års tätorter tar avstamp i statistiska 
tätortsuppgifter från 1980. Den period som därför blir tillgänglig i detta statistiska material är 
1980-2005. Med hjälp av denna period kan den senaste tidens utveckling fångas och speglas 
mot statistiska förhållanden som sträcker sig över en ganska lång tid. 1980 är en väl vald 
startpunkt då den befinner sig i slutet av miljonprogrammets era och i början av den 
efterföljande perioden där stadsutvecklingen mer blir en fråga om förhandling mellan 
offentliga och privata aktörer, vilken består också i denna uppsats nutid5.  
  
De svenska tätorterna bestäms enligt en tätortsdefinition som formulerades 1960 och som 
gäller i hela Norden. En viktig avsikt med en fast tätortsdefinition är att kunna följa 
utvecklingen i tätorterna över tid och mellan regioner.6 Något förkortad lyder definitionen 
som följer: 
 

                                                 
5 Tonell, Lennart (1991) 1980-talet – Förhandlingsplaneringens och de stora projektens decennium. I Hall, 
Thomas (red.) Perspektiv på planering. Frågeställningar och frontlinjer inom planeringshistorisk forskning. S. 
195-206. Uppsala: Ord & Form, s. 195ff. 
6 Statistiska Centralbyrån (2006) Tätorter 2005; Statistiska meddelanden MI 38 SM 0601, s. 67f. 
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Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida 
avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter. Avståndet kan dock 
tillåtas överstiga 200 meter, när det gäller hussamlingar inom en större orts 
influensområde. Å andra sidan bör maximigränsen mellan husen sättas lägre än 
200 meter, där bebyggelsens karaktär så påkallar, nämligen då i små tätorter ingen 
tydlig tätortskärna (centrum, city) framträder och i de fall, då gränsen mellan 
tätort och landsbygd är diffus, med andra ord då bebyggelsen i tätorten icke 
framstår som avsevärt tätare än inom övriga närliggande bebyggda områden. […] 
Frågan huruvida sommarbebyggelse skall inräknas eller ej hänskjutes till de 
enskilda ländernas avgörande. I Sverige räknas ej ren sommarbebyggelse som 
tätort. Det krävs att minst hälften av husen har permanentboende.7  

 
Ur ett internationellt perspektiv medger den nordiska tätortsdefinitionen en förhållandevis låg 
befolkningsmängd som minsta godtagbara för att ett befolkat område ska anses vara en tätort8. 
I Grekland och Portugal går gränsen vid 10 000 invånare. Vanligast är dock att definitionen 
går någonstans från 1000 till några tusen.9  
 
I samhälls- och stadsplaneringen används ofta andra sätt att avgränsa tätbebyggda områden. 
Glesbygdsverket tillämpar exempelvis en egen definition för sitt landsbygdsstöd och i Plan- 
och bygglagen förekommer andra mer diffusa synsätt på vad som är tätort, vilka har 
tättbebyggt område som utgångspunkt.10  
 
SCB avgränsar tätorterna vart femte år och det sker med GIS-teknik, utnyttjande av 
registerinformation och flygbilder. Den tätortsavgränsning som statistiken för 2005 baseras på 
gjordes år 2000.11  
 
Eftersom föreliggande undersökning är intresserad av tätorters befolknings-, yt- och 
täthetsutveckling och hur dessa formerar sig rumsligt i Örebros lokala arbetsmarknadsregion 
kommer jag utgå från de definitioner som SCB använder i sitt statistiska material. Däremot 
infinner sig en viss problematik kring de tätorter som genom befolkningsminskning under den 
tidsperiod jag analyserar inte längre är att betrakta som tätorter utan som småorter. I de fall då 
det inträffar betraktar jag dem som småorter under hela tidsperioden. I det statistiska 
materialet är det endast sex tätorter som övergår till att omfattas av småortsdefinitionen. 
Dessa är Breven och Ervalla i Örebro kommun, Kvarntorp i Kumla kommun, Nyhyttan i Nora 
kommun och Mariedamm och Sänna i Askersunds kommun. Det finns även en tätort, 
Hampetorp i Örebro kommun, som har utvecklats i motsatt riktning och kommit att definieras 
som tätort under perioden. Även denna har uteslutits ur materialet.  
 
I undersökningen förekommer en redovisning av tätorternas kilometeravstånd till Örebro 
fågelvägen. Dessa har jag räknat fram genom att använda tätorternas koordinater i Pythagoras 
sats. Formeln för Pythagoras sats ser ut på följande sätt: a² + b² = c², där den ena katetern 
upphöjd till två och den andra katetern upphöjd till två tillsammans ger värdet för 
hypotenusan upphöjd till två. Värdet på en kateter har erhållits genom skillnaden mellan 
nordkoordinaterna för Örebro och aktuell tätort, och den andra kateterns värde har erhållits på 
samma sätt mellan ostkoordinaterna för Örebro och aktuell tätort. Dessa har sedan adderats 

                                                 
7 Statistiska Centralbyrån (2006) Tätorter 2005; Statistiska meddelanden MI 38 SM 0601, s. 67. 
8 Ibid., s. 68. 
9 Amcoff, Jan (2000) Samtida bosättning på svensk landsbygd, Geografiska regionstudier nr 41; 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet; Uppsala, s. 16. 
10 Ibid. 
11 Statistiska Centralbyrån (2006) Tätorter 2005; Statistiska meddelanden MI 38 SM 0601, s. 70. 
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varpå sedan roten har dragits. För att få kilometerangivelse har sedan hypotenusan delats med 
10.  
 
Tätorternas koordinater har också använts tillsammans med statistiken för att skapa kartor i 
MapInfo. Syftet med kartorna är att de ska ge en kompletterande och lättöverskådlig bild av 
den rumsliga fördelningen av tätorter med olika befolknings-, yt- och täthetskaraktäristika i 
Örebro LA som redovisas skriftligt och i tabell- och figurform i denna undersökning. 
 
I den statistiska presentationen av tätorternas data anges även vilken kommun som tätorten 
tillhör samt hur förhållandet mellan dag- och nattbefolkning ser ut år 2000. Skälen är att 
kunna se hur olika tätorter fördelar sig kommunvis samt ge en bild av vilken eller vilka av 
funktionerna boende och arbete som är mest dominerande. Om dagbefolkningens andel av 
nattbefolkningen är hög innebär det att det tillsammans med boende även finns gott om 
arbetsplatser. Det statistiska materialet över dag- och nattbefolkning återger enbart hur 
förhållandet ser ut år 2000 och ger därför endast en ögonblicksbild. Önskvärt hade varit att 
kunna följa hur denna relation har utvecklats över tid. 
 

2.3 Lokala arbetsmarknadsregioner 
 
Lokala arbetsmarknader, vanligen och fortsättningsvis förkortat LA, är en geografisk 
indelning som har skapats av SCB och dåvarande Expertgruppen för forskning om regional 
utveckling, och som avser en funktionell lokal arbetsmarknad vars byggstenar är kommuner. 
Funktionaliteten består av pendlingsströmmar mellan i regionen ingående kommuner, genom 
sk. arbetspendling, och det utbud och den efterfrågan på arbetskraft som därmed finns och 
som skapar ett visst oberoende av omvärlden.12 I en LA kan man alltså både bo och arbeta i 
utan att behöva företa sig för långa resor13. Beroende på förändrat pendlingsmönster kan den 
lokala arbetsmarknaden förändras i fråga om ingående kommuner. För att fånga denna 
förändring och avgränsa de lokala arbetsmarknaderna görs löpande översyn av 
pendlingsförhållanden och revidering sker med fem års mellanrum. Dagens indelning som är 
från 2003, baseras på pendlingsförhållanden från 1998. I Sverige finns enligt 2003 års 
indelning 100 lokala arbetsmarknader.14 
 
I Örebros LA ingår 7 kommuner. Dessa är Örebro, Askersunds, Hallsbergs, Kumla, 
Lekebergs, Nora och Lindesbergs kommun.15 En indelning idag hade, mot bakgrund av de 
stora trafikinfrastrukturutbyggnaderna österut från Örebro i form av motorvägen E20 och E18 
och järnvägen Mälardals- och Svealandsbanan, säkert inneburit att kommuner som Arboga 
och Köping också hade ingått i Örebros LA-region, något de kanske kommer att göra efter 
nästa revidering. De infrastruktursatsningar som nu görs genom utbyggnaden av E18 västerut 
till motorväg och den planerade järnvägen Nobelbanan till Karlskoga och vidare mot 
Värmlands län kommer säkerligen leda till en förstoring av Örebros LA. Det är vidare 
tänkbart att Laxå kommun, som har goda pendlingsförbindelser med Örebro via E20 och 
järnväg, också kommer att ingå i en framtida avgränsning av Örebro LA. I denna 

                                                 
12 Statistiska Centralbyrån (2003) Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik - Regionala 

indelningar i Sverige den 1 januari 2003. Del 1, s. 6. 
13 Lindgren, Urban, Eliasson, Kent & Westerlund, Olle (2002) Flytta eller pendla? I Malmberg, Gunnar (red.) 
Befolkningen spelar roll! S. 61-75. Umeå: GERUM Kulturgeografi 2002:3, s. 62. 
14 Statistiska Centralbyrån (2003) Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik - Regionala 

indelningar i Sverige den 1 januari 2003. Del 1, s. 6 och 85. 
15 Ibid., s. 87. 
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undersökning väljer jag att avgränsa mig till att analysera de tätorter som finns i nu gällande 
avgränsning av Örebros LA.  
 
En begränsning med att använda kommuner som minsta byggsten är att befolkningen i 
kommuners utkanter möjligen kan befinna sig närmare andra LA, men genom sin 
kommuntillhörighet ingå i en funktionellt felaktig. I gränslandet mellan olika LA finns också 
utrymmet för enskilda tätorter att ingå i flera lokala arbetsmarknadsregioner. Min uppfattning 
är även att vissa kommuner genom sin geografiska placering äger tillgång till fler än en LA. 
 
2.4 Några inledande ord om sprawl 
 
Eftersom ett delmoment i denna uppsats är att utreda vad begreppet sprawl innebär kommer 
ingen definition att lämnas här, i den mån en sådan nås kommer den att presenteras i kapitel 3. 
Under denna rubrik är det däremot på sin plats att säga ett par ord om sprawl som benämning. 
Förutom användning av ordet sprawl i denna uppsats kommer också liknande ord användas 
där sprawl är en ingående del av ordet. Sprawlande stadslandskap/region eller 
sprawlegenskaper är sådana exempel.  
 
Avslutningsvis bör sägas att begreppet sprawl i denna undersökning även innehåller liknande 
begrepp såsom suburban sprawl eller urban sprawl. Uppfattningen här är att dessa begrepp 
åsyftar samma typ av stadsutveckling, varför ingen åtskillnad görs. 
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3. Sprawl 
 
3.1 Amerikansk sprawl 
 
3.1.1 Polycentriska städer 
Paul Knox och Sallie Marston menar att de traditionella mönstren för hur marken i städer 
används och stadsrummet organiseras håller på att förändras genom de lokala effekterna som 
dagens splittrande urbanisering ger upphov till. Med en uppsplittrad urbaniseringsprocess 
avses den utveckling i dagens samhälle med en geografisk uppdelning som gör att enskilda 
städer, ofta megastäder eller regionala centra i västvärlden, eller delar av dem, organiseras i 
olika och snabbt växande ekonomiska och teknologiska nätverk. Den ojämna utvecklingen av 
informationsnätverk och kommunikationsteknologier som ingår här föder nya innovativa, 
ekonomiska och kulturella landskap samtidigt som sociala och ekonomiska ojämlikheter blir 
allt tydligare. I dessa sammanhang brukar benämningarna den snabba respektive långsamma 
världen användas för att fånga dessa ojämlika förhållanden. I den snabba världen återfinns 
människor, företag och institutioner som genom sin tillgång till information och olika 
teknologier ständigt är uppkopplade. De som främst tjänar på denna situation är världsstäder 
och regionala centra vars företag härigenom har god tillgång till nödvändiga 
kapitalinvesteringar i ny nätverksinfrastruktur och vars länder och entreprenörer kan 
subventionera och möjliggöra dem. Exempel på uttryck som denna utveckling tar i städer är 
olika typer av enklaver och kluster. Vissa av dem sysselsätter sig med teknologisk utveckling 
inom Internet och digital multimedia inne i städer (exempelvis Silicon Alley i New York), 
med högteknologiska industriella innovationer i campusliknande i städers utkanter 
(exempelvis i Baden-Würtemberg i Tyskland och Rhône-Alps i Frankrike), med internationell 
finansiering i affärsdistrikt (såsom i Frankfurt och på Lower Manhattan i New York), med 
moderna aktiviteter i megastäder och regionala centrum i den perifera världen i form av 
avancerad telekommunikation, detaljhandel och kommersiella centra och nya 
universitetsområden (exempelvis Pudong development zone i Shanghai), och back-
officefunktioner, databehandling, e-handel och call-center (exempelvis Sunderland i England 
eller platser runtom i Indien), samt logistisk verksamhet i viktiga transportcentra runtom i 
städer. Den snabba världen, som dessa verksamheter och typer av platser är exempel på, finns 
inbäddad i regioner och storstadsområden vars ekonomiska grund har utvecklats utifrån mer 
traditionella mönster. Sammantaget och som ett resultat härav ger denna utveckling enligt 
Knox och Marston nya användningssätt för städers mark och hur rummet organiseras.16  
 
En sådan förändring är den polycentriska stadens framväxt. Polycentriska städer började växa 
fram genom att de traditionella koncentriska zonerna som dominerat formen för hur de 
amerikanska städerna rumsligt har varit organiserade har lösts upp. Detta har skett genom att 
nya affärscentra och kommersiella platser i förortsområden har växt fram för att tillmötesgå 
och tillgodose ett allt större servicebehov, och genom att företagsetableringar mer och mer har 
skett i anslutning till viktiga vägsystem och flygplatser. Härigenom har sk. edge cities 
uppstått, vilka ibland har kommit att bli viktigare än den traditionella stadskärnan. I den 
polycentriska staden17 har 6 olika typer av noder kunnat identifierats.18 En stad bör således 

                                                 
16 Knox, Paul L & Marston, Sallie A. (2004) Human geography – Places and regions in global context. New 
Jersey: Pearson Education Limited, s. 418f och 454.  
17 Det råder dock en viss oklarhet runt vad polycentrism innebär. Några förståelser ser en polycentrisk struktur 
som en region där det finns fler centra och inte endast en stad där mindre centra är beroende av de större, städer 
med samma storlek som är komplementära med jämbördig balans, som monocentrism med endast ett 
dominerande centra alternativt ett som dominerar de övriga. Det finns även olika rumsliga nivåer; intra-urban, 
inter-urban och inter-regional. Polycentrisk struktur kan exempelvis finnas på intra-urban nivå medan mönstret 
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kunna betecknas som flerkärnig om den kan sägas innehålla åtminstone 2 av dessa 6 noder. 
Det traditionella stadscentrumet är en sådan nod. Den är uppbyggd så att man ska kunna ta sig 
fram till fots och med olika transportsätt kunna ta sig dit från stadens andra delar. Här 
återfinns ofta äldre former av informationsintensiv verksamhet såsom banker, 
försäkringsbolag och statliga institutioner. Nya affärscentra är en annan nod som ofta har 
utvecklats i en äldre prestigefull stadsdel och innehåller exempelvis företags huvudkontor, 
medie-, marknadsförings- och designföretag. Londons West End är ett exempel på en sådan 
stadsdel. Interna edge cities är en tredje nod, vilka är resultatet av den knappa tillgången på 
användbar mark i städers centrum och en spekulativ utveckling i närliggande 
industristadsdelar och stadsdelar som är starkt uppbyggda runt olika transportslag. La Défense 
i Paris och Docklands i London är interna edge cities. Nästa nod är externa edge cities, som 
vanligtvis återfinns i anslutning till en större flygplats, ibland sammankopplad med ett 
snabbtågsnät, och större vägsystem. Arlanda mellan Stockholm och Uppsala är ett svenskt 
exempel. Långt ut belägna edge cities är ytterligare en nod som kan innehålla back-
officeverksamheter, forsknings- och utvecklingsenheter, och som är belägna nära tågstationer. 
Connecticut utanför New York och Reading utanför London fungerar som exempel. Den sista 
noden är specialiserade centra, vars placering och utformning i staden kan variera, som kan 
vara inriktade mot utbildning, mässor, sport eller fritidsaktiviteter eller 
utställningsverksamhet. De riktigt stora flerkärniga städerna innehåller ett löst sammansatt nät 
av urbana miljöer som kan likna de beskrivna noderna till sin karaktär och som hålls samman 
med stora vägnät. Varje enskild del fungerar delvis självständigt och innehåller förutom sin 
specialisering även en blandning av andra verksamheter.19 Framväxten av polycentriska 
stadsformer har också noteras i anslutning till studier av agglomerationer som industriella 
distrikt, där flerkärnigheten indikerar en uppdelning av verksamheter. ”Tillväxt i den centrala 
staden sker i samklang med en ökad täthet i periferin, vilket gör att den [periferin] inte enbart 
börjar interagera med city utan även med hela regionen”

20, heter det. Det är här som de sk 
edge cities fyller en funktion och ger upphov till en inomregional polycentrisk struktur21.  
 
På EU-nivå ses polycentriska stadsformer som mer effektiva, uthålliga och balanserade än ett 
monocentriskt system eller ett system som består av små utspridda tätorter omgivna av 
landsbygd. Den polycentriska stadsregionen skapar en större territoriell sammanhållning, 
vilken bidrar till en utjämning av skillnader inom och mellan regioner. Svensk polycentrism 
kan fångas genom lokala arbetsmarknadsregioner och regionförstoring.22 Genom att fler 
kommuner via nya eller utbyggda pendlingsmöjligheter fogas samman med en existerande 
lokal arbetsmarknadsregion sker regionförstoring. Örebro LA kan genomgå förstoring genom 
införlivandet av exempelvis Laxå kommun. 
 
Inneboende i den flerkärniga staden och inbyggd i urbaniseringen i allmänhet är, enligt Knox 
och Marston, sprawl, vilken de exemplifierar med den utglesning som har skett i de 
amerikanska storstäderna där befolkningen sammantaget har ökat med 17 % mellan 1985-
2000, medan ytan har ökat med 47 %. I de amerikanska storstäderna fungerar inte längre 

                                                                                                                                                         
på inter-regional nivå mer tyder på monocentrism. (Johansson, Mats (2006) Urbanisering, storstäder och 

tillväxt. En kunskapsöversikt kring sambandet mellan städer och ekonomisk tillväxt. Östersund: Institutet för 
tillväxtpolitiska studier, s. 27f) 
18 Knox, Paul L & Marston, Sallie A. (2004) Human geography – Places and regions in global context. New 
Jersey: Pearson Education Limited, s. 454f. 
19 Ibid., s. 455ff. 
20 Johansson, Mats (2006) Urbanisering, storstäder och tillväxt. En kunskapsöversikt kring sambandet mellan 

städer och ekonomisk tillväxt. Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska studier, s. 37. 
21 Ibid., s. 37f. 
22 Ibid., s. 26ff. 
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förorterna som områden där människor har sitt hem, från vilket de sedan pendlar in till 
stadens centrum, utan också som viktiga platser för sysselsättningen och serviceutbudet. De 
fysiska uttrycken det tar i stadsbilden är i form av färdigkonstruerade landskap, exempelvis 
kontorslandskap, köpcentrum och ett utspritt boende, framför allt genom större villor.23  
 
Att sprawl handlar om att städer ianspråktar en större yta och att detta sker genom att nya 
monofunktionella stadsdelar bygger på den befintliga staden är en uppfattning som också 
delas av Karl Olov Arnstberg. Denne formulerar även fem punkter som fångar upp och 
illustrerar begreppet: (1) Bostadsområden som inte tillgodoser några andra behov än boende, 
(2) köpcentra av olika storlekar som uteslutande nås med bil, (3) kontors- och affärsområden, 
vanligtvis fristående byggnader omgärdade av stora parkeringar, (4) utspridda offentliga 
byggnader, och (5) ett vägnät för att kunna transportera sig i den utglesade staden.24 Arnstberg 
tillför, vilket framgår av redogörelsen ovan, en utspridning även av offentliga byggnader i sin 
syn på vad sprawl innebär. I övrigt framställs en någorlunda samstämmig bild av vad sprawl 
innebär i det amerikanska samhället.  
 
3.1.2 Sprawl och Industrialiseringen  
Arnstberg ser hur det som betecknas som sprawl börjar ta form i Förenta staterna under 1930-
talets depression som ett uttryck för önskan att förverkliga den amerikanska drömmen om ett 
eget boende i hus, men att den hämmas av Andra världskriget. Därefter tar det fart med ny 
kraft, understödd av en babyboom, högkonjunktur, en husindustri på högvarv och möjlighet 
till billig finansiering. Detta leder till en stor utflyttning från de amerikanska storstäderna, 
exemplifierat med Detroit, som minskade sin befolkning mellan 1970-90, men trots det ökade 
sin totala yta med 28 %, eller med Kansas City som mellan 1990-96 ökade sin yta med 70 %, 
men sin befolkning med endast 5 %.25 Sprawl kan därmed tänkas ske oavsett om befolkningen 
ökar eller minskar. Det viktiga tycks var att staden ökar sin yta. I alla fall när det gäller 
amerikansk sprawl-bildning tycks dessa premisser gälla. Arnstberg menar att den utflyttning 
som har skett och sker inom eller ut från de amerikanska städerna, och som ger upphov till 
den sprawlade staden, bär undertoner av etnisk segregation. De som flyttar ut är den snabbt 
växande och till övervägande del vita amerikanska medelklassen som vill bo i fristående hus i 
nybyggda förorter.26  
 
Skillnaden mellan Arnstbergs och Knox och Marstons beskrivning av sprawl handlar även om 
tiden från vilken den uppkommer som ett etablerat mönster i staden. Arnstberg ser hur sprawl 
uppstår som fenomen i staden när det sker en omvärdering av stadens ytterområden, vilket 
sker i samband Industrialiseringens genomslag och att en rik medelklass, framför allt i 
engelska och amerikanska städer söker sig ut i städernas periferi för att undkomma städernas 
dåliga sidor. Förut betraktades endast städernas centrala delar som attraktiva, men nu blir 
vissa förortsområden också attraktiva.27 Eftersom Industrialiseringen initieras under 1700-
talets sista hälft genom den industriella revolutionen och sedan utvecklas i olika faser28 är en 
tolkning av Arnstbergs resonemang att omvärderingen av stadens ytterområden sker 
successivt och får allt större genomslag med tiden. Knox och Marston rör sig inte lika långt 
tillbaka i tiden när de sammanhangsplacerar sprawl.  
                                                 
23 Knox, Paul L & Marston, Sallie A. (2004) Human geography – Places and regions in global context. New 
Jersey: Pearson Education Limited, s. 457ff. 
24 Arnstberg, Karl Olov (2005) Sprawl. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 10 och 59. 
25 Ibid., s. 54f. 
26 Ibid. 
27 Ibid., s. 48f. 
28 Rider, Christine (1998) En introduktion till ekonomisk historia. Kapitalismens bakgrund och utveckling i 

främst Västeuropa, USA och Japan. Malmö: Liber Ekonomi, s. 165 och 190. 
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3.1.3 Låg densitet 
Ytterligare förslag på vad sprawl är formuleras av The Sierra Club29 i en rapport som listar de 
av sprawl mest påverkade städerna i Förenta staterna. I deras definition innebär sprawl en 
stadsutveckling som kännetecknas av låg densitet och som sker bortom gränserna för 
etablerad service och möjlighet till att kunna arbeta, vilken därmed separerar var människor 
bor, handlar, arbetar, utbildar eller rekreerar sig, och således skapar ett stort behov av bil för 
att kunna förflytta sig mellan dessa funktioner. Här bekräftas sprawl som en stadsutbredning 
som i sina beståndsdelar är monofunktionella. Underförstått i ovanstående resonemang har 
varit att denna utveckling kännetecknas av låg densitet, här bekräftas även detta. Andra 
snarlika definitioner beskriver sprawl som en stadsutveckling som genererar ett stadsliv med 
låg densitet genom stora fristående enfamiljshus och kommersiella verksamheter som är 
utspridda över en större yta och sammanbind med stora trafikstråk.30 I tidningen PLANs 
artikelserie om sprawl ses begreppet fånga en trend i stadsutvecklingen som innebär att ett 
utglesat och bilberoende stadslandskap skapas i städernas utkanter och att det sker en samtidig 
utglesning i dess centrala delar31, samt som en företeelse som gör att den förbrukade stadsytan 
per person blir större. Det talas om att utglesningen i de amerikanska städerna har gett upphov 
till, vad som kallas, the doughnut effect, med vilken avses att bostäder och handel lämnar 
innerstäderna och gör dem till öde platser på kvällstid när kontoren är stängda.32 Det finns 
dock en process i de amerikanska som innebär att nedgångna, centralt belägna 
arbetarklasstadsdelar blir föremål för mäklares och medel- och höginkomstgruppers intresse. 
Mäklare köper dessa lägenheter billigt, renoverar och säljer dem till ett högre pris. Köparna 
finns bland medel- och höginkomsttagare som söker boende och/eller boendemiljö med viss 
karaktär och/eller centrala bostäder till förhållandevis låga priser. Processen brukar kallas 
gentrifiering och leder då den når en viss omfattning till att stadsdelens delvis byter skepnad 
och att dess resurssvagare invånare tvingas söka sitt boende på andra platser.33 
Gentrifieringsprocessen som arbetar i de amerikanska städerna bör till viss del motverka den 
doughnut effect som omnämndes ovan. 
 
3.1.4 Sprawl som motiv och något att motverka 
Ovanstående beskrivningar har till övervägande del framhållit de fysiska attribut som sprawl 
har. Undersökningar har också fokuserat på de val som har styrt och varit vägledande hos dem 
som genom sina förflyttningar i staden ger upphov till sprawl. Beskrivet ur detta perspektiv 
handlar sprawl om ett val att vilja ha obegränsad användning av sin bil, att få ha sitt boende 
och tillgång till handel långt bort från sociala och finansiella problem som finns i innerstäder, 
möjlighet att få en större tomt liksom högre värde på sitt hus, få tillgång till bättre och säkrare 
skolor, och att kunna tillgodogöra sig en relativt låg fastighetsskatt. Sprawl får också sin 
innebörd när det handlar om att försöka motverka den, vilket det finns statliga initiativ till i 
Förenta staterna. De beskrivningar som tillskrivs sprawl utifrån detta perspektiv är ohämmad 

                                                 
29 The Sierra Club är en medlemsfinansierad organisation som är spridd över hela Nordamerika och vars främsta 
mål är att värna om Jordens naturresurser. Ett viktigt intresse är hur de amerikanska städerna utvecklas. För 
vidare information se http://www.sierraclub.org.   
30 Krishna, M. Akundi (2004) A perspective on suburban expansion and metropolitan development. In Wagner, 
Fritz W., Joder, Timothy E., Mumphry, Anthony J., Krishna, M. Akundi & Artibise, F. J. (eds) Revitalizing the 
city – Strategies to contain sprawl and revive the core (New York: M.E. Sharpe), s. 15f. 
31 Nyström, Louise (2004) Urban sprawl ett hot mot hälsan och jämlikheten. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 14-17, s. 14, 
och Müller, Dieter K. & Marjavaara, Roger (2004) Urban sprawl på svenska. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 19-22, s. 
19. 
32 Bergström, Inger (2004) Urban sprawl på europeiska. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 9-13, s. 9. 
33 Knox, Paul L & Marston, Sallie A. (2004) Human geography – Places and regions in global context. New 
Jersey: Pearson Education Limited, s. 427, och Knox, Paul & Pinch, Steven (2000) Urban social geography – An 

introduction. Harlow: Pearson Education Limited, s. 196f. 
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utåtriktad expansion, ej sammanhängande utveckling, trafikstockningar, inkomstrelaterad och 
etnisk segregation, finansiella ojämlikheter i stadsområdet, stor miljöpåverkan och – 
nedsmutsning, höga bostadspriser, otillräckliga boendemöjligheter för låginkomsttagare, 
uppdelning av marken i staden, stressad fysisk infrastruktur pga. en för snabb utveckling av 
storskaliga projekt.34  
 
3.1.5 Sammanfattning 
Sprawl sett från en amerikansk horisont innehåller således ett antal olika komponenter. Som 
central egenskap återfinns skapandet av nya boendemiljöer som kännetecknas av låg densitet. 
Låg densitet kan tolkas som en utveckling av lägre husbebyggelse och/eller lägre 
befolkningstäthet. De amerikanska städerna glesas ut genom byggandet av stora enfamiljshus 
på stora tomter. Vid sidan om bistås dessa av olika typer av verksamheter såsom kommersiell 
service och arbetsplatser. Stadsutväxterna är således monofunktionella och av nödvändighet 
sammanlänkade med ett vägnät för att kunna resa mellan funktionerna. Den utglesade 
amerikanska staden är bilberoende. Till sist leder utglesningen till att de centrala delarna av 
den amerikanska staden utarmas, vilket sker även om vissa innerstadsdelar gentrifieras och 
blir attraktiva platser. Ibland finns offentliga byggnader med som en komponent i sprawl-
begreppet, emedan privata konsumenter och den privata sektorns olika aktörer alltid finns 
med när utglesningsmönstret beskrivs. Olika synsätt finns även när det gäller tidsaspekten. I 
Knox och Marstons redogörelse kan sprawl tolkas som ett uttryck för de processer i samhället 
som ger upphov till den flerkärniga staden, vilket är en tämligen modern process, medan 
exempelvis Arnstberg påpekar att utglesningen i form av en ny syn på förorten som en 
attraktiv plats att bo på etablerades redan under industrialiseringens inledande fas. 
 
Det råder viss oklarhet runt vilka av de amerikanska städerna som glesas ut. Storstäderna är 
givna, vilket framgår med tydlighet i beskrivningen av den flerkärniga staden. Även om fokus 
många gånger är på storstäderna tycks utglesningsprocessen vara ett faktum för de flesta 
städerna i Förenta staterna. På den skalnivå som storstäderna befinner sig på blir de mönster 
som sprawl tar tydligare. 
 
3.2 Europeisk sprawl 
 
3.2.1 Attraktiv stadskärna 
Nästa steg i denna uppsats blir att undersöka hur sprawl kan uppfattas från ett europeiskt 
perspektiv. I vissa redogörelser för amerikansk sprawl framkommer att skillnaden med 
europeiska städer är att stadskärnorna i Europa i allmänhet uppfattas som attraktiva platser 
och att utglesningsprocessen därmed till viss del motverkas35. Stadskärnornas olika 
attraktivitet är därför en viktig skillnad mellan sprawl i USA och i Europa. Till de europeiska 
stadskärnorna flyttar vanligtvis människor, vilket också får effekter på densiteten36. Att låg 
densitet i fråga om stadsyta per person inte är lika markant förknippat med sprawl i Europa 
som i USA blir därför en konsekvens. När låg densitet avser utglesningens 
bebyggelsestruktur, dvs. att boendet i huvudsaklig omfattning glesas ut med villa- och 
radhusbebyggelse, bör skillnaden mellan europeiska och amerikanska städer inte vara så stor.  

                                                 
34 Krishna, M. Akundi (2004) A perspective on suburban expansion and metropolitan development. In Wagner, 
Fritz W., Joder, Timothy E., Mumphry, Anthony J., Krishna, M. Akundi & Artibise, F. J. (eds) Revitalizing the 
city – Strategies to contain sprawl and revive the core (New York: M.E. Sharpe), s. 17. 
35 Bergström, Inger (2004) Urban sprawl på europeiska. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 9-13, s. 9f. 
36 Krishna, M. Akundi (2004) A perspective on suburban expansion and metropolitan development. In Wagner, 
Fritz W., Joder, Timothy E., Mumphry, Anthony J., Krishna, M. Akundi & Artibise, F. J. (eds) Revitalizing the 
city – Strategies to contain sprawl and revive the core (New York: M.E. Sharpe), s. 16. 
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3.2.2 Sprawl och fritidshusbebyggelse 
EU-projektet URBS Pandens (Urban sprawl: Europena patterns, environmental degradation 
and sustainable development) har studerat europeisk sprawl och identifierat fyra 
förekommande typer eller sätt som europeiska städer glesas ut på. Dessa typer har bla. 
framkommit i fallstudier av åtta städer; Aten, Liverpool, Berlin/Potsdam, Leipzig, Warszawa, 
Ljubljana, Wien och Stockholm. En sådan typ är sprawl som har människors fritidshus som 
utgångspunkt, antingen genom att de används allt flitigare eller att de omvandlas till 
permanentboenden. Möjligheten att permanent flytta ut till sitt fritidshus hänger samman med 
hur pendlingssituationen ser ut, om den har kortats genom förbättringar i sätten att pendla, 
genom en minskning av antalet resor beroende på förändringar i arbetets omfattning och/eller 
hur det är organiserat. En annan aspekt på denna omvandlingsprocess kan vara ekonomisk, 
och handlar då om att fritidshuset genom värdeförändringar har kommit att bli för dyrt att 
uteslutande användas som fritidshus. Inom URBS Pandens är uppfattningen att en viktig 
förklaring bakom att städer i Sverige, Österrike och Slovenien breder ut sig beror på 
omvandlingen av fritidshus till permanentboenden. Bakomliggande och möjliggörande 
faktorer är förbättrade pendlingsmöjligheter, förändrade arbetsförhållanden i fråga om 
sysselsättningsgrad och ökade möjligheter till arbete hemifrån, och människor i 
pensionsåldern som väljer att bosätta sig permanent i fritidshuset. Gruppen människor i 
pensionsåldern är växande i flera europeiska länder, exempelvis i Sverige.37  
 
3.2.3 Nedgångsregioner, övergångsekonomier och stora investeringar 
I Leipzig och Liverpool har befolkningen på senare tid kontinuerligt fortsatt att minska medan 
städernas yta har ökat. Sprawl, vilket även kunde konstateras ovan i fallet med Detroit, kan 
således även sammankopplas med befolkningsminskningar. I studierna av Leipzig och 
Liverpool har andra drivkrafter bakom sprawl visat sig, såsom industriella investeringars vilja 
att lokaliseras till ny, jungfrulig mark för etableringar, förekomst av externlokaliserade 
handels- och nöjesplatser, och en strävan hos befolkningen att vilja bo i ett enskilt hus i 
förortsområden. I städer med en negativ utveckling kan denna strävan vara större om det är så 
att innerstaden är nedgången. Samtidigt kan en nedgången stadskärna genom sina relativt 
billiga boendekostnader hålla kvar sin befolkning.38  
 
Vissa städer i Europa ligger i länder som befinner sig eller har befunnit sig i en 
övergångsperiod mellan ett socialistiskt inordnat samhälle till ett som mer liknar det 
västerländska. Privatiseringar har här lett till högre bostadspriser, vilket har skapat ett behov 
av bostäder med lägre och mer anpassade priser i städernas utkanter. Denna process driver på 
en utglesning av boendet i dessa städer. 
 
Investeringspådriven sprawl har entreprenörer och offentliga och privata samarbeten som 
utgångspunkt. Stora mängder kapital i en serviceekonomi ger upphov till infrastrukturella och 
industriella investeringar, vilka också drar till sig andra typer av investeringar exempelvis 
kopplade till människors boende. Ett exempel som lyfts fram är de infrastruktursatsningar 
som gjordes i Aten inför OS 2004, bla. genom en ny flygplats, vilken förde med sig ett stort 
antal andra investeringar i den byggda miljön. En inbyggd konflikt i denna typ av sprawl är 
den konkurrenssituation som kan uppstå både lokalt inom en stadsregion eller internationellt 
mellan städer om dessa stora investeringar.39  
 

                                                 
37 URBS Pandens (2005) Urban Sprawl: European patterns, environmental degradation and sustainable 

development. Potsdam: Potsdam-Institute for climate impact research, s. 22ff. 
38 Ibid., s. 24ff. 
39 Ibid., s. 27f. 
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3.2.4 Landförbrukning 
Beroende på i vilket europeiskt land man befinner sig i finns det olika mycket land för 
städerna att breda ut sig på. Vissa länder har en stor landyta och en relativt liten befolkning 
emedan vissa länder har en motsatt situation. I Sverige är landförbrukning som enskild 
företeelse ingen större källa till problem. Enbart 4 % av landytan är detaljplanerad och 
jordbruket är inte i behov av all den mark som det disponerar. I tätt bebyggda och befolkade 
länder med ett utbrett jordbruk såsom Polen eller Tyskland är problematiken desto större. 
Flera tyska städer har detaljerade regleringar för hur ny mark får användas. I Grekland, 
däremot, förekommer en utbredd spontan utbyggnad av städerna, främst i Aten, där 
människor flyttar in och bygger nytt utan bygglov och offentlig planering. Den offentliga 
planeringens funktion blir att i efterhand legalisera denna utbyggnad och bygga ut vägar, 
vatten och avlopp.40  
 
3.2.5 Olika former av sprawl, men samma grundmönster 
Ovanstående redogörelser visar olika sätt som en europeisk stad kan glesas ut på. Trots dessa 
variationer inom Europa och skillnader mellan europeisk och amerikansk sprawl, tycks det 
ändå finnas gemensamma grunddrag. Dessa, som även förekommer i städer med minskande 
befolkning på båda sidor Atlanten, är i staden externt lokaliserade handels- och arbetsplatser, 
villa och radhusområden som ianspråktar ny mark och har en likartad utformning och 
gestaltning, och som resulterar i ett bilberoende och monofunktionellt stadslandskap. Förutom 
liknande fysiska mönster mellan Förenta staterna och Europa, ses sprawl i ett europeiskt 
perspektiv även som en stadsformande process. Tanken är att när en viss omfattning har 
uppnåtts när det gäller det utglesade boendet, blir sprawl en självgenererande process där fler 
människor flyttar ut och för med sig offentlig verksamhet och mer handel.41 De stora 
skiljelinjerna mellan amerikansk och europeisk sprawl hittar man av förklarliga skäl i länder 
som befinner sig i eller har befunnit sig i en övergång från ett socialistiskt statsskick till ett 
marknadsekonomiskt, men skillnader finns även när det gäller fritidshusens roll i stadens 
utglesning. En förändrad användning av fritidshusen, vilket kan ses som tecken på sprawl i 
vissa europeiska länder, förekommer även i Kanada och Nya Zeeland42. När det framför allt 
gäller storstäder, vilka återfinns i både Nordamerika och Europa, finns det en utveckling mot 
flerkärnighet, inom vilken sprawl finns inbyggt eller är ett resultat av. Skillnaden här och när 
det gäller alla storlekar på städer, är att den europeiska stadskärnan till skillnad mot den 
amerikanska vanligen uppfattas som en attraktiv plats. Ett förväntat resultat härav är att 
densiteten, förstådd som att stadsyta per person, blir lägre i amerikanska städer som en 
konsekvens av sprawl än den blir i europeiska.  
 

3.3 Svensk sprawl 
 
3.3.1 Amerikansk sprawl i mindre och delvis omarbetat format 
Svensk sprawl beskrivs ofta som innehållande de flesta av de kännetecken som amerikansk 
sprawl anses ha, men i mindre omfattning43. Detta blir till viss del en skalfråga eftersom de 
amerikanska städerna generellt är större och sprawl-effekterna därmed också större och 
tydligare. De gemensamma kännetecknen är, vilket även har beskrivits i avsnittet om 
europeisk sprawl, en utflyttning av handel och arbetsplatser i städernas ytterkanter och en 
utglesning av städernas boendemiljöer på så sätt att de etableras perifert i staden. 

                                                 
40 Bergström, Inger (2004) Urban sprawl på europeiska. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 9-13, s. 10. 
41 Ibid., s. 11f. 
42 Müller, Dieter K. & Marjavaara, Roger (2004) Urban sprawl på svenska. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 19-22, s. 19. 
43 Nyström, Louise (2004) Urban sprawl ett hot mot hälsan och jämlikheten. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 14-17, s. 14. 
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Utvecklingen resulterar i ett mer bil- och transportberoende stadslandskap.44 En viktig 
skillnad mot amerikansk sprawl, vilket även gör att man inte kan beteckna sprawl som en 
huvudsaklig utflyttning av stadens boende till dess ytterkanter, är den svenska stadskärnans 
attraktivitet45. Detta gör att även stadskärnan lockar till sig människor. Svensk sprawl, 
förstådd som befolkningsökningar i städers utkanter, kan därför vägas upp av täthetstillväxt i 
stadskärnan.  
 
3.3.2 Omvandling av fritidshus och andra aspekter på sprawl 
En stor skillnad mot amerikansk sprawl, vilken bl.a. är framträdande i de nordiska länderna, 
är att fritidshusen är en komponent i svensk sprawl. Grunden i denna del av svensk sprawl är 
en förändrad nyttjandegrad av fritidshusen eller att dessa omvandlas till permanentboende. De 
fritidshus som främst är föremål för denna förändring är de som ligger i närheten av städer. 
Omvandlingsprocessen ger upphov till ett mindre antal fritidshus och att fritidshusområden 
övergår och blir tätorter eller småorter. Den sprawl som sker genom omvandling av fritidshus 
handlar inte så mycket om att staden eller dess närliggande områden ianspråktar ny mark som 
att det sker en funktionsomvandling i dessa stadsområden.46 Det område i Sverige som ibland 
anses vara det tydligaste uttrycket för sprawl är Värmdö. De skäl som anförs lyfter fram den 
starkt växande befolkningen, omvandlingen av fritidshus till permanentboenden, problem som 
rör vatten och avlopp och trafikproblem i form av köbildning genererad av en hög andel 
pendlande människor i befolkningen.47  
 
Svensk sprawl kan sammanfattningsvis sägas handla om en utglesning av handel, 
arbetsplatser och boendet. Utglesningen av boendet, som ibland beror på en omvandling av 
fritidshus, sker genom att villor och radhus skapas i stadens yttre stadsmiljöer, vilket skapar 
ett större bilberoende. Utglesningen sker inte genom en blandning av handel, arbetsplatser och 
boende, utan uppdelat i separata delar. Fritidshusens roll i de svenska städernas utglesning är 
unik i jämförelse med utvecklingen i amerikanska städer.  
 
3.4 Vad är sprawl? 
 
Oavsett om det gäller USA, Europa eller Sverige finns det ett antal beskrivningar av sprawl 
som alltid finns med. Dessa är: 

• Utlokalisering av handel och arbetsplatser till städers yttre områden, 
• Ett boende som glesas ut med villa- och/eller radhusområden, 
• En utglesning av handel och andra arbetsplatser, 
• Monofunktionell utbredning av staden, vilket genererar ett, 
• Ökat bil- och transportberoendet och därmed större utrymme i stadsrummet för dessa 

funktioner. 
 
I amerikansk sprawl betonas ofta att städerna får en lägre densitet i fråga om invånare per 
kvadratkilometer och att stadskärnan ur flera aspekter inte uppfattas som attraktiv bidrar till 
sprawl. Detta är vanligen, men inte uteslutande, skillnader mellan europeisk sprawl. Låg 
densitet bör i ljuset av denna text bestå av två komponenter, dels som en utglesning av en 
stads eller stadsregions bebyggelsestruktur genom att den snarare breder ut sig istället för att 
skjuta i höjden, dels som minskning av befolkningstätheten genom att den för 
                                                 
44 Nyström, Louise (2004) Urban sprawl ett hot mot hälsan och jämlikheten. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 14-17, s. 14. 
45 Bergström, Inger (2004) Urban sprawl på europeiska. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 9-13, s. 11. 
46 Müller, Dieter K. & Marjavaara, Roger (2004) Urban sprawl på svenska. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 19-22, s. 
19ff. 
47 Arnstberg, Karl Olov (2005) Sprawl. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 73. 
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stadsbefolkningen gemensamma ytan blir större per person. Förutsättningen för den senare 
förståelsen är att stadsregionens yta är sammanhängande och inte uppsplittrad på flera 
geografiska enheter. Europeisk sprawl är troligen inte i lika stor omfattning som i USA en 
stadsutvecklingsprocess som genererar lägre befolkningstäthet, utan tyngdpunkten ligger 
antagligen främst på utglesning av bebyggelsestrukturen. Genom att de europeiska städerna 
troligen förtätas genom inflyttning till stadskärnan och därmed får ökad befolkningstäthet 
motverkas därför låg densitet förstådd som minskad befolkningstäthet. 
 
I Europa finns även sprawl som är kopplat till övergången från socialistiskt statsskick till en 
marknadsekonomi, och att fritidshusen används på ett förändrat sätt, vilket inte förekommer i 
Förenta staterna, men väl i Kanada. En del av europeisk sprawl var 
kapitalinvesteringspådriven sprawl, där förekomsten av en stor kapitalstock i sig genererar en 
utglesad stad samtidigt som den för med sig olika kringfunktioner, vilka ytterligare bidrar till 
denna utglesning. Konkurrensen som kan uppstå lokalt och internationellt för att få tillgång 
till dessa kapitalinvesteringar måste dock antas förekomma i alla världsdelar och därmed vara 
en drivkraft som ger upphov till sprawl i alla städer. Befolkningsökningar är en viktig 
komponent bakom sprawl, men alls inte en avgörande faktor. Städer kan ha en utveckling som 
kännetecknas av de fyra gemensamma kännetecknen som listas ovan, men samtidigt ha en 
minskande befolkning. I fallet med exemplet Värmdö förs en stor ökning av befolkningen 
fram som en viktig förutsättning för sprawl. Påpekas bör att den sprawl som förekommer på 
Värmdö är en del av den utglesning som sker av Stockholm. I Sverige, liksom i andra länder, 
är en tillväxt av befolkningen i stadsnära områden således en del av och kännetecken på 
sprawl. Om befolkningen i själva staden minskar, kan det bero på att det i angränsande 
områden sker en betydande befolkningstillväxt, och att den tar sig de uttryck som beskrivs i 
punkterna ovan.  
 
Det går att se sprawl som en tidsmässigt långvarig form av stadsutveckling som kan knytas 
samman med den omvärdering av stadens ytterområden som sker genom industrialiseringen, 
men även som en företeelse som framför allt kan kopplas samman med senare tids 
stadsutveckling. När det gäller vilka städer som kan kännetecknas av sprawl är det otvetydigt 
så att de amerikanska städerna, framför allt storstäderna, hyser dessa. Vissa frågar sig om 
sprawl är något som kan appliceras på europeiska städer48, medan de flesta, vilket framgår av 
redogörelserna ovan, menar att mönstret går igenom i europeiska städer.  
 
Avslutningsvis går det att av gjorda redogörelser och beskrivningar av sprawl, konstatera att 
de väldigt sällan handlar om att offentlig verksamhet bidrar till stadens utglesning. Sprawl 
tycks vara starkt kopplat till effekter av beteenden och drivkrafter hos företag och 
privatpersoner. Det finns således goda skäl att hålla sig till en undersökningsperiod, 1980-
2005, där offentlighetens dominerande roll i stadsutvecklingen har utsatts för konkurrens och i 
större utsträckning än förut kompletterats av privata intressen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Bergström, Inger (2004) Urban sprawl på europeiska. PLAN. Nr 2-3/2004. S. 9-13, s. 9. 
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4. Närliggande och begrepp och teorier 
 
4.1 Suburbanisering 
 
Med suburbanisering eller ex-urbanisering menas den tillväxt som sker i tätorters utkanter49. 
Sprawl kan därmed ses som en form av suburbanisering med viss given karaktäristika, vilken 
har beskrivits ovan. Som suburbaniserade områden i amerikanska städer räknas exklusiva 
höginkomstförorter, med placering perifert i staden med stora hus på insynsskyddade tomter, 
medelklassförorter, som primärt är uppbyggda runt enskilda hus och kärnfamiljen, men där en 
process med högre grad av boende i lägenheter också har börjat framträda, internationella 
förortscentra, som befolkas av olika former av expertis, intellektuella, studenter, artister, 
författare och allmänt accepterade men avvikande personer, och till sist återfinns 
arbetarklassförorten, som även den har ett stort inslag av enfamiljshus, men som skiljer ut sig 
pga. en mer öppen fysisk struktur.50  
 
För Västeuropeiska förhållanden lyfts följande fyra typområden fram som utmärkande för 
förorten: Industriella förorter vars ursprung går tillbaka till 1800-talets senare del och 
innehåller en blandning av hustyper, medelklassförorten består av enfamiljshus med en 
förhållandevis hög densitet, men pga. stadskärnans attraktivitet är denna förortstyps andel av 
den totala förorten generellt tämligen liten, pendlingssamhällen är socialt uppblandande och 
beskrivs av Knox som ett relativt nytt och växande inslag bland de västeuropeiska 
förortstyperna, och till sist förs nya, offentligt finansierade och storskaliga arbetarklassförorter 
fram som en förortstyp.51  
 
Huvuddelen av de tätorter i Örebro LA som inte är kommunhuvudtätort eller starkt 
dominerade av en enskild stor eller flera arbetsgivare är att betrakta som pendlingsorter, något 
som i princip innebär att de alla teoretiskt kvalificerar sig för att ingå i kategorin 
pendlingssamhället. 35 av 51 tätorter har en dagbefolkning år 2000 som utgör 0 till 40 % av 
nattbefolkningen, något som innebär att tätorten till övervägande del består av bostäder och 
där den arbetande befolkningen pendlar till sina arbeten.52 Huruvida de sedan kan betecknas 
som sprawlande eller ingående i ett sprawlande stadslandskap återstår dock att se. 
 

4.2 Kontraurbanisering 
 
Kontraurbanisering beskrivs ibland som en utveckling där städer minskar sin befolkning 
genom en nettoutflyttning till mindre städer och landsbygd. Denna process innebär således 
enligt denna beskrivning som en omfördelning av befolkningen där städerna upplever en 
nettobefolkningsminskning.53 Kontraurbanisering blir även en fråga om förändringen gäller 
befolkningsmängd eller befolkningsandel i landsbygden, samt om den enbart ska inkludera 
förändring som sker genom migration eller om hänsyn också ska tas till naturlig 

                                                 
49 Knox, Paul L & Marston, Sallie A. (2004) Human geography – Places and regions in global context. New 
Jersey: Pearson Education Limited, s. 511. 
50 Knox, Paul & Pinch, Steven (2000) Urban social geography – An introduction. Harlow: Pearson Education 
Limited, s. 253f. 
51 Ibid., s. 254f. 
52 www.gis.scb.se; tema dagbefolkning. 
53 Knox, Paul L & Marston, Sallie A. (2004) Human geography – Places and regions in global context. New 
Jersey: Pearson Education Limited, s. 413, och Amcoff, Jan (2000) Samtida bosättning på svensk landsbygd, 
Geografiska regionstudier nr 41; Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet; Uppsala, s. 36. 
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befolkningstillväxt.54 Tecken på denna omfördelning av befolkningen uppmärksammades till 
en början i de mest urbaniserade länderna såsom Storbritannien, USA och Beneluxländerna på 
1960-talet, men har från 1990-talet spridit sig till resterande del av Västvärldens länder. Från 
1980 finns det även en trend i befolkningens omfördelning som innebär att större städer 
återigen blir en inflyttningsplats.55  
 
Jan Amcoff beskriver, till skillnad mot redogörelsen ovan, tre sätt att se på 
kontraurbanisering. Ett synsätt handlar om regional befolkningsomfördelning från urbana till 
rurala funktionella regioner. En funktionell region kan enligt Amcoff vara en lokal 
arbetsmarknadsregion. Befolkningsomfördelningen som här avses är den som sker från 
storstad (urbana) till andra (rurala) regioner. De två andra perspektiven fokuserar på 
befolkningsomfördelning som sker mellan platser istället för mellan regioner. Ett av dem ser 
kontraurbanisering som befolkningsomfördelning i en ortshierarki där befolkningen förflyttas 
nedåt i densamma. Denna omfördelningsprocess leder nödvändigtvis inte till 
befolkningsökning på landsbygden. Det andra perspektivet ser istället kontraurbanisering som 
enbart en omfördelning av befolkningen från tätort till platser utanför tätortsmiljöer. Amcoff 
räknar på de olika typerna av kontraurbanisering på statistik från 1970 till 1995 och finner att 
spridning av befolkning på regional nivå inte har ägt rum i någon utsträckning alls. Lokala 
arbetsmarknader runt storstäderna ökar sin befolkning snabbare än övriga. Som 
befolkningsomfördelning nedåt i en ortshierarki fanns indikationer på kontraurbanisering, 
främst under 1970-talet genom befolkningstillväxt i tätorter med runt 1000 invånare.56 
 
En problematik som ligger inbäddad i studiet av kontraurbanisering har att göra med vilken 
tätortsdefinition som gäller. Vissa tätorter har en befolkning som varierar runt gränsen för hur 
liten en befolkning får vara för att definieras som en tätort. I Sverige går gränsen vid 200 
invånare. Beroende på hur befolkningsmängden fluktuerar över tid kan landsbygds- 
respektive tätortsbefolkningen öka eller minska genom att definitionen hänger fast vid en viss 
befolkningsmängd och därmed ger effekter på kontraurbaniseringen mätt som omfördelning 
från tätort till landsbygd. Även tätorters rumsliga utbredning över tid är en källa till problem 
eftersom det leder till införlivandet av landsbygd som tidigare varit landsbygd men som stått 
under stark influens av den aktuella tätorten. Här aktualiseras också frågan om det tätortsnära 
landsbygdslevernet kan räknas som att bo på landsbygden eller i tätort.57  
 
Den förståelse av kontraurbanisering som drar till sig mest uppmärksamhet i en studie av 
sprawl är den som är fokuserad på befolkningsomfördelning nedåt i en ortshierarki. 
 

4.3 Centralortsteorin 
 
Utgångspunkten i de av Walter Christaller formulerade förutsättningarna för centralortsteorin 
är centrala orter som fungerar som centra för centrala varor och tjänster. De centrala orterna 
inordnar sig i hierarkier baserat på i vilken omfattning centrala varor och tjänster finns att 
tillgå på orten. Komplementära regioner är områden som omger den centrala orten. 
                                                 
54 Amcoff, Jan (2000) Samtida bosättning på svensk landsbygd, Geografiska regionstudier nr 41; 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet; Uppsala, s. 36f. 
55 Jones, Huw (2002) Population geography. 2:a upplagan. Liverpool: Paul Chapman Publishing Ltd, s. 216f, 
och Forsberg, Gunnel (2005) Landsbygder I förvandling. I Forsberg, Gunnel (red.) Planeringens utmaningar och 

tillämpningar. Uppsala: Uppsala Publishing House, s. 207. 
56 Amcoff, Jan (2000) Samtida bosättning på svensk landsbygd, Geografiska regionstudier nr 41; 
Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet; Uppsala, s. 38ff och 66. 
57 Ibid., s. 46ff, och Forsberg, Gunnel (2005) Landsbygder I förvandling. I Forsberg, Gunnel (red.) Planeringens 
utmaningar och tillämpningar. Uppsala: Uppsala Publishing House, s. 209.. 



 23 

Komplementära regioner som utgör omland runt orter högre upp i ortshierarkin överlappar 
mindre komplementära regioner där centralorten är av mindre betydelse. Ett sätt att fånga 
ortshierarkin i en samling tätorter är att rangordna dem i hierarkier utifrån den form av skola 
som är den högsta i skolsystemet som finns tillgänglig på respektive ort.58 För Örebro LA 
skulle en indelning baserat på tillgänglig skolform dela in orterna på följande sätt: Örebro 
med sitt universitet hamnar överst i ortshierarkin, med Hallsberg, Kumla (Hallsberg, Kumla 
och Laxå delar på gymnasieskolan i södra Närke) och Lindesberg med gymnasieskola, 
varefter Askersund, Nora, Fjugesta, Odensbacken, Pålsboda följer med högstadieskola. 
Därefter följer ett antal orter med mellanstadieskola och till sist återfinns ett antal som enbart 
har låg- och förskola.59  
 
Centralitet, som är en viktig byggsten i centralortsteorin, handlar, vilket exemplifieras i 
genomgången av vilka skolor som finns i Örebro LA, om relationen mellan den enskilda 
ortens totala utbud av varor och tjänster samt det som enbart riktar sig till ortens bosatta. Hög 
grad av centralitet har en ort vars service per invånare är hög. Vissa varor och tjänster kan inte 
erbjudas på en plats pga. att underlaget är för litet. På samma sätt finns det även en yttre gräns 
för varor och tjänsters räckvidd.60  
 
De komplementära regionerna bildar, enligt teorin, ett hexagonalt bikakemönster61. Det 
hexagonala mönstret baseras enligt Christaller på fem bakomliggande antaganden; en cirkulär 
och homogen fördelning av köpkraft där transportkostnader är identiska i alla riktningar, 
centrala varor införskaffas från den närmast belägna centrala platsen, hela det cirkulära 
området som utgör den centrala ortens komplementära region måste vara utfyllt, konsumenter 
agerar efter en reseminimeringsprincip, samt att ingen central plats kan tjäna några 
övervinster. De cirkulära områdena kommer att överlappa varandra och bilda det hexagonala 
bikakemönstret. En perfekt konkurrenssituation uppstår då det maximala antalet centrala orter 
som erbjuder identiska varor till identiska platser i hexagonala komplementära områden med 
identisk storlek återfinns. Endast under dessa villkor reser människor den kortaste sträckan till 
centrala platser.62  
 
Genom att variera storleken på de komplementära regionerna kan antalet centrala platser 
komma att förändras. Tre sätt med vilket denna förändring åstadkommes lyfts fram. Ett sådant 
fall handlar om marknadsoptimering och betecknar en situation där varuutbudet i princip är 
likvärdigt med antalet platser. Ett exempel på detta är när en central ort högre upp i hierarkin 
delar samma grannar med andra i hierarkin jämställda orter. Platser med fysisk placering 
mellan dessa orter får således tillgång till alla dessa orters utbud. I en 
trafikoptimeringssituation, vilket är ett andra fall, förändras den komplementära regionens yta 
beroende på trafikleder, där exempelvis en mindre plats kan få närmare tillgång till två orter 
högre upp i hierarkin genom att befinna sig på den trafikled som förbinder dem. Det sista 
fallet handlar om administrativ optimering, i vilken orter med lägre placering i hierarkin 
övergår till att mer tillhöra en enda central ort högre upp i hierarkin istället för som i 

                                                 
58 Hagget, Peter (1983) Geography. A modern synthesis. Harper & Row: New York, s. 368, och Sannel, Bertil 
(2005) Planering för bästa läge. I Forsberg, Gunnel (red.) Planeringens utmaningar och tillämpningar. Uppsala 
Publishing House: Uppsala, s. 411. 
59 Uppräkningen baseras på en genomgång av de skolor som varje kommun presenterar på sina hemsidor; 
www.kumla.se, www.hallsberg.se, www.nora.se, www.askersund.se, www.lekeberg.se och www.lindesberg.se . 
60 Hagget, Peter (1983) Geography. A modern synthesis. Harper & Row: New York, s. 368f. 
61 Sannel, Bertil (2005) Planering för bästa läge. I Forsberg, Gunnel (red.) Planeringens utmaningar och 
tillämpningar. Uppsala Publishing House: Uppsala, s. 409. 
62 Hagget, Peter (1983) Geography. A modern synthesis. Harper & Row: New York, s. 370. 
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föregående fall där orterna har hamnat mitt emellan. Den senare situationen anses leda till 
ekonomiskt och politiskt mer stabila platser.63 
 
Slutprodukten som centralortsteorin predikterar är att orter befinner sig i ett hierarkiskt 
inordnat system där det finns ett överordnat centrum med i rangordning efterföljande centra 
på lägre nivåer64. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Hagget, Peter (1983) Geography. A modern synthesis. Harper & Row: New York, s. 370ff. 
64 Sannel, Bertil (2005) Planering för bästa läge. I Forsberg, Gunnel (red.) Planeringens utmaningar och 

tillämpningar. Uppsala Publishing House: Uppsala, s. 410. 
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5. Förväntade resultat – En operationalisering av sprawl 
 
För att undersöka förekomsten av sprawl måste begreppet kunna hanteras på ett fruktbart sätt i 
det statistiska material som denna uppsats arbetar med. Av denna anledning kommer nedan en 
diskussion föras runt begreppet som ska mynna ut i formulerande av ett antal villkor eller 
kriterier, vilka sammantaget, om de uppfylls, indikerar ett sprawl-mönster. Benämningen på 
detta sprawl-mönster är rumsligt diskontinuerlig sprawl. Bakomliggande förklaringar 
presenteras nedan. 
 
Parallellt med den del av sprawl som är att betrakta som en utglesningsprocess, fortsätter 
stadskärnorna i Sverige och övriga Europa att vara attraktiva bosättningsmiljöer för 
människor. Sprawl ur ett svenskt perspektiv betyder därför inte att en utarmning av stadens 
centrala delar sker i fråga om boendet, och för större tätorter heller inte för handel och service, 
vilket är tendensen i amerikanska städer. Den svenska innerstaden genomgår generellt, genom 
dess attraktivitet, en kontinuerlig förtätning, dvs. relationen mellan befolkning och yta är 
sådan att ytan per invånare blir mindre. Om man ska studera förekomsten av sprawl, är det 
troligt att finna en förtätad stadskärna som centralpunkt varifrån sprawl utgår. En stad som 
förtätas genom en befolkningsökning och därmed växer betecknas vanligen som en 
grundläggande egenskap för en stad som befinner sig i en positiv utveckling. 
Befolkningstillväxten har den attraktiva stadskärnan som en viktig förklaring och yttillväxten 
indikerar att ny mark tas i anspråk för boende, handel och arbetsplatser. Ett antagande är att 
människor och företag vill bo och etablera sig i eller runt städer med sådana karaktäristika. En 
större tätort med befolknings- och yttillväxt, som vanligtvis förtätas, är en del i svensk sprawl, 
eftersom den utgör en stark kärna varifrån sprawl kan uppstå.  
 
En idé här är att sprawl inte fullt ut kan analyseras genom att studera den enskilda 
centralortens befolknings- och ytförändringar, utan hänsyn bör även tas till de områden som 
finns i dess närhet. Tanken vilar delvis på förhållandet mellan Stockholm och Värmdö, där 
utvecklingen i den senare tätorten är ett uttryck för centralortens (Stockholms) sprawl, men 
även på att tätortsdefinitionen åtskiljer platser från varandra. Som centralortens närhet kan 
räknas andra tätorter. Genom att studera befolknings- och ytförändringar i det system av 
tätorter som står under influens av en större tätort är det möjligt att kunna se ett rumsligt 
mönster av tätorter som genom sin rumsliga närhet till den större tätorten bildar ett 
sprawlande stadsområde, vilket i denna uppsats kommer att kallas rumsligt diskontinuerlig 
sprawl.  
 
Omkringliggande tätorter är viktiga eftersom de kan fånga upp de egenskaper som sprawl kan 
sägas ha ur ett svenskt perspektiv. Till skillnad från huvudorten är omkringliggande tätorter 
genom att huvudsakligen bestå av bostäder mer monofunktionella till sin natur, vilket enligt 
beskrivningen ovan är ett viktigt kännetecken på sprawl. Monofunktionaliteten i 
omkringliggande tätorter beror till största delen på att boendet där främst består av villor och 
radhus. En utglesning av boendet, framför allt genom villa- och radhusbebyggelse är en viktig 
del när sprawl beskrivs. Ingående i den process av befolknings- och yttillväxt som förväntas 
ske i närliggande tätorter är det också troligt att finna den omvandling som sker av fritidshus 
till permanentboenden. Om omkringliggande tätorter växer i fråga om befolkning och yta, kan 
det tolkas som ett uttryck för sprawl genom att befolkningstillväxten är ett uttryck för 
stadsbefolkningens utglesning och yttillväxten för en utglesning av stadens boendestruktur. 
Att undersöka förekomsten av sprawl måste därför inkludera en studie av omkringliggande 
tätorters befolknings- och ytförändringar. En befolknings- och yttillväxt i närliggande tätorter 
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är därför ett villkor som bör vara uppfyllt för att möjligen kunna konstatera att rumsligt 
diskontinuerlig sprawl förekommer.  
 
Ytmässig tillväxt i ortssystem där tätorter har en rumslig närhet till varandra kan innebära att 
det sker en sammanväxt mellan flera av dem. Sprawl i och runt en större tätort som leder till 
att tätorter växer samman ger upphov till ett till ytan större sammanhängande stadslandskap 
där befolkningstätheten kan förväntas sjunka. Vidare bör en sådan utveckling med tiden 
medföra att andra, mer perifera, tätorter kan komma att inkorporeras. Det omkringliggande 
systemet av tätorter förstås härmed som en viktig del i den sprawl som utgår från en större 
tätort. Skissen nedan illustrerar denna tanke. 
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Eftersom tätorter är från varandra geografiskt isolerade enheter som bestäms utifrån 
Statistiska centralbyråns definition ger det vid hand två viktiga konstateranden. Ett handlar 
om att tätheten i det sprawlande stadslandskapets ingående tätorter mestadels bör öka. Skälet 
är att den utglesningsprocess som sprawl betecknas som innebär befolkningstillväxt i den 
större tätortens utkanter eller närliggande influensområde. I denna undersökning betraktas 
närliggande system av tätorter som den större tätortens utkanter eller naturliga förlängning. 
Eftersom befolkningstätheten i en enskild tätort inte kan ta hänsyn till vare sig befolkningen 
eller ytan i hela systemet för att beräkna befolkningstätheten är det därför troligt att en 
befolkningsökning leder till att tätheten ökar. Genom tätortsdefinitionen följer även 
konstaterandet att sprawl som bygger på ett system av flera tätorter per automatik blir 
rumsligt diskontinuerlig, dvs. bestående av rumsligt avgränsade geografiska enheter som äger 
samma karaktäristika i fråga om befolknings- och ytutveckling när de ställs mot andra 
tätorter. 
 
Ett annat utfall är också att vissa närliggande tätorter bör ha positiva befolknings- och 
ytmässiga förändringar som leder till minskad täthet. I dessa fall är det troligen fråga om en 
tillväxt i tätorten som i huvudsak sker med andra verksamheter än boende. Tänkbara sådana är 
sprawl-typiska verksamheter som handel eller utlokaliserade arbetsplatser. Tätorter som till 
övervägande del knyter till sig handel eller andra typer av arbetsplatser är också att betrakta 
som monofunktionella. 
 
Svensk sprawl kan därmed förstås som bestående av två urbana komponenter: 

• En stadskärna som uppvisar befolknings65- och yttillväxt samt troligen även förtätning, 
i form av en central tätort varifrån sprawl har sin utgångspunkt, och 

• Ökad befolkning och yta i tätorter som har fysisk närhet till den centrala tätorten. 
Om dessa villkor är uppfyllda, bildar dessa två urbana komponenter sammantaget och i 
samverkan en stadsregion som kan tolkas som kännetecknad av en rumsligt diskontinuerlig 
sprawl.  
 
Med hjälp av nedanstående modell kan en uppdelning av tätorter ske baserat på sin 
befolkningsutveckling, ytmässiga förändring och befolkningstäthet. Tätorter som kan ingå i 
ett sprawlande stadslandskap ska utifrån resonemangen ovan infinna sig i den ruta i översikten 
nedan som indikerar att tätorten har både befolknings- och yttillväxt. I denna kategori tätorter 
finns det även en uppdelning på tätorter med ökad respektive minskad täthet. Båda dessa 
undergrupper kan baserat på resonemangen ovan potentiellt ingå i rumsligt diskontinuerlig 
sprawl. Som ingående i ett sprawlande stadsområde innebär det att det finns en betydande 
fysisk närhet till stadsområdets centralort. Det slutliga steget blir därför att undersöka den 
närhet som dessa tätorter har till huvudtätorten. I jämförelse med andra kategorier tätorter ska 
dessa befinna sig närmare huvudtätorten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 Att det finns svenska motsvarigheter till Liverpool eller Detroit som kan antas vara sprawlande bör 
förekomma. Om så är fallet bör dock övriga kriterier vara särskilt starka. 
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Figur 2. Översikt över tätorternas gruppindelning 
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Det bör också till sist påpekas att vissa tätorter inte kan delas in i grupper baserat på den 
modell som beskrivits ovan. Vissa tät- och småorter kan ha en positiv eller negativ 
befolkningsutveckling medan ytan är oförändrad över tid. Det omvända är också en möjlighet. 
Utifrån resonemangen ovan som menar att omkringliggande system av tätorter blir att 
betrakta som monofunktionella delar i det sprawlade stadslandskapet, antingen genom att till 
övervägande del bestå av småhus eller att ha en stark koncentration av handel och 
arbetsplatser, bör det vara rimligt att även hitta tätorter som har oförändrad befolkningsmängd 
och ökad yta (uttryck för lokalisering av andra verksamheter än boende) eller ökad 
befolkningsmängd och oförändrad yta (uttryck för en större andel boende i småhus, eventuellt 
genom omvandlade fritidshus). Härmed tillkommer således att tätorter även kan delas in 
grupper som kännetecknas av ökad befolkning, oförändrad yta och ökad täthet, minskad 
befolkning, oförändrad yta och minskad täthet, oförändrad befolkning, ökad yta och minskad 
täthet, oförändrad befolkning, minskad yta, ökad täthet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

6. Presentation av statistiskt material 
 
6.1 Örebros lokala arbetsmarknadsregion 
 
Örebro LA består av sju kommuner. Förutom Örebro kommun ingår Askersunds, Hallsbergs, 
Kumla, Lekebergs, Nora och Lindesbergs kommun. Örebro kommun är den 
befolkningsmässigt största kommunen i regionen med 127 733 invånare 2005. Därefter följer 
i storleksordning Lindesbergs kommun (23 228), Kumla (19 473), Hallsbergs kommun 
(15 315), Askersunds kommun (11 461), Nora kommun (10 472) och Lekebergs kommun 
(7 081). Totalt bodde det 215 023 invånare i Örebros LA 2005, vilket är en ökning med 
15 935 eller 8 % från 1980 då befolkningen uppgick till 199 088. Sedan 1980 har tre av 
regionens kommuner ökat sin befolkning (Örebro, Kumla och Nora), medan tre har haft en 
negativ befolkningsutveckling (Askersund, Hallsberg och Lindesberg). Lekebergs kommun 
uppstod 1995 genom en utbrytning från Örebro kommun66 och har sedan dess ökat sin 

befolkning med 27 personer.
67
 

 
Av regionens totala befolkning år 2005 bor 81 % i tätort. I Örebro kommun bor 87 % i tätort, 
medan tätortsgraden i Lekebergs kommun endast är 42 %. Mellan 1980 och 2005 ökade 
andelen bosatta i tätort knappt från 80 % till 81 %.68 Sammantaget har det således inte skett 
någon större förändring i kompositionen av tätorts- och landsbygdsbefolkning i Örebros LA 
som helhet, däremot sker det förändringar på kommunnivå med ökad tätortsgrad i Örebro, 
Kumla, Hallsbergs och Askersunds kommuner. 
 
1980 fanns 56 tätorter i regionen, ett antal som hade sjunkit till 51 år 200569. Orsaken till det 
minskande antalet tätorter är att fem av dem har övergått från att definieras som tätort till att 
vara småort och därmed en del av landsbygden.  De enda tätorterna med en befolkning som 
2005 överstiger 10 000 är Örebro (98 237) och Kumla (13 033). Av de i storleksordning 
efterföljande tätorterna är Lindesberg (8 752), Hallsberg (7 122) och Nora (6 496) de enda 
tätorterna med en befolkning som överstiger 5 000 invånare. Potentiella centralpunkter för 
sprawl bör hittas hos dessa eller i någon av dem.70 
 

 
 

                                                 
66 http://www.lekeberg.se/fakta2.asp, 2006-12-09 
67 Statistiska Centralbyrån (2002) Folkmängden i Sveriges kommuner 1950-200, och Statistiska Centralbyrån 
(2006) Folkmängd i riket, län och kommuner 31/12/2005 och befolkningsförändringar 2005. Beräkning av 
befolkningsökning för Örebro LA har gjorts mha. följande formel: (∑befolkning 2005-∑befolkning1980)/ 
∑befolkning 2005*100). 
68 Statistiska Centralbyrån (2006) Folkmängd i riket, län och kommuner 31/12/2005 och befolkningsförändringar 

2005, och Statistiska Centralbyrån (2006) Tätorter 2005; Statistiska meddelanden MI 38 SM 0601. Tätortsgrad 
har beräknats genom att ställa det totala invånarantalet i tätorterna i Örebro LA mot den totala befolkningen. 
Metoden för de enskilda kommunerna har varit densamma som för Örebro LA som helhet. 
69 Vilka dessa tätorter är framgår i kapitel 2 under rubrik 2.2. 
70 Statistiska Centralbyrån (2006) Tätorter 2005; Statistiska meddelanden MI 38 SM 0601, Statistiska 
Centralbyrån (1992) Tätorter 1990. Befolkning och areal I tätorter och glesbygd. Reviderade uppgifter; 
Statistiska meddelanden Na 38 SM 9200,.Statistiska Centralbyrån (1996) Tätorter 1995; Statistiska 
meddelandenMI 38 SM 0201, Statistiska Centralbyrån (2002) Tätorter 2000; Statistiska meddelanden MI 38 

0101, Statistiska Centralbyrån (2003) Tätorter 2000 – Befolkning och sysselsatta i och utanför tätorter; 
Statistiska meddelanden MI 38 SM 0301. 
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6.2 Örebro71 
 
Örebro tillhör en av Sveriges tio befolkningsmässigt största tätorter med sina 98 237 invånare 
2005, en grupp vilken tätorten har tillhört genom hela mätperioden. De övriga ingående 
tätorterna är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Linköping, Helsingborg, 
Jönköping och Norrköping. Mellan 1980 och 2005 har, undantaget Norrköping, dessa tio 
tätorter ökat sin befolkning, emedan ytan för alla har ökat. Förutom för Norrköping och 
Västerås innebär befolknings- och ytförändringarna att tätheten har ökat. Det har således 
huvudsakligen skett en förtätning i Sveriges tio största tätorter mellan 1980 och 2005. 
Tabellerna nedan, som visar hur förändringarna i befolkningsmängd och ianspråktagen yta ser 
ut mellan 1980 och 2005, illustrerar denna förtätning.  
 
Tabell 1. Befolkningsstatistik och -förändringar för Sveriges tio största tätorter under 
perioden 1980-2005 
Tätort Antal inv. 1980 Antal inv. 2005 Absolut förändr. Relativ förändr. 
Stockholm 989 424 1 252 020 262 596 27 % 
Göteborg 456 684 510 491 53 807 12 % 
Malmö 226 960 258 020 31 060 14 % 
Uppsala 102 102 128 409 26 307 26 % 
Västerås 97 507 107 005 9 498 10 % 
Örebro 84 830 98 237 13 407 16 % 
Linköping 79 742 97 428 17 686 22 % 
Helsingborg 77 291 91 457 14 166 18 % 
Jönköping 76 024 84 423 8 396 11 % 
Norrköping 84 016 83 561 -455 -0,5 % 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
Tabell 2. Statistik över tätortsareal för Sveriges tio största tätorter mellan 1980 och 2005 
Tätort Yta 1980 Yta 2005 Absolut förändr. Relativ förändr. 
Stockholm 33 719 37 730 4 011 12 % 
Göteborg 18 878 19 816 938 5 % 
Malmö 6 656 7 176 520 8 % 
Uppsala 4 520 4 786 266 6 % 
Västerås 4 646 5 173 527 11 % 
Örebro 4 041 4 296 255 7 % 
Linköping 3 518 4 201 683 19 % 
Helsingborg 3 211 3 763 552 17 % 
Jönköping 4 329 4 433 104 2 % 
Norrköping 3 249 3 478 229 7 % 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
En sammanräkning av de tio största tätorternas sammanlagda befolkning och yta 1980 och 
2005 visar att befolkningen har ökat med 16 % och ytan med 9 % mellan dessa årtal. Någon 
sprawl i fråga om att varje person har fått mer yta för sig själv, förekommer inte vid en analys 
av de tio största svenska tätorterna som en enskild grupp. Det sker däremot en förtätning här.  
 
Visuellt kan förtätningen även illustreras såsom i figuren nedan, där en relativ 
befolkningsförändring som är större än den relativa ytförändringen innebär att tätorten har 

                                                 
71 Statistiska Centralbyrån (1992) Tätorter 1990. Befolkning och areal I tätorter och glesbygd. Reviderade 
uppgifter; Statistiska meddelanden Na 38 SM 9201, och Statistiska Centralbyrån (2006) Tätorter 2005; 
Statistiska meddelanden MI 38 SM 0601. Beräkning av befolknings- och ytförändring följer principen som 
beskrivs i fotnot 59. 
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förtätats. Relativ befolkningsförändring betecknas i figuren som BefRel och relativ 
ytförändring som ArRel.  
 
Figur 3. Relationen mellan relativ befolknings- och yttillväxt för Sveriges tio största 
tätorter 
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Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992) 
 
Örebro liksom huvuddelen av de övriga stora svenska tätorterna har förtätats från 1980 genom 
att befolkningsmängden har ökat mer än ytan. 
 
6.3 Övriga tätorter i ortssystemet 
 
Genom att tillämpa urvalskriterierna i den modell som presenteras ovan kan tätorterna i 
Örebro LA delas in i totalt sex grupper, vilka blir åtta om hänsyn även tas till de orter som har 
oförändrad befolkning och/eller yta. Dessa tas hänsyn till här. Hur tätorterna fördelar sig 
presenteras nedan. De för varje enskild tätort presenterade nyckeltalen i den första av 
tätortsgruppens två tabeller är befolkningsmängd 1980 och 2005, areal i hektar 1980 och 
2005, befolkningstäthet uttryckt som invånare per kvadratkilometer 1980 och 2005 och 
avstånd till Örebro fågelvägen. I den andra tabellen presenteras befolkningsförändringen 
uttryckt i absoluta tal (BefAbs), relativ befolkningsförändring (BefRel), absolut 
arealförändring (ArAbs), relativ arealförändring (ArRel), absolut förändring av 
befolkningstäthet (DensAbs), relativ förändring av befolkningstäthet (DensRel), relationen 
mellan dag- och nattbefolkning uttryckt i procent år 2000 och kommuntillhörighet enligt nu 
gällande kommunindelning. De tre undergrupper som presenteras först är de som enligt 
modellen potentiellt kan ingå i rumsligt diskontinuerlig sprawl, givet att de befinner sig 
närmare Örebro än andra grupper tätorter.  
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6.3.1 Tätorter med ökad befolkning/Ökad yta – Minskad täthet72 
Tre tätorter kan placeras in i den kategori tätorter som kännetecknas av ökad befolkning och 
yta som ger en minskad täthet. Genomsnittsavståndet till Örebro för denna kategori tätorter är 
14 km. Medianen är 11,2, vilket indikerar en positiv sned fördelning. Den tätort som höjer 
genomsnittsavståndet för denna grupp till Örebro och som förklarar skillnaden mellan 
genomsnittsavstånd och median är Askersby. De andra tätorterna har ett betydligt kortare 
avstånd till Örebro. Den intressantaste orten i denna kategori är dock Mosås, som har den 
relativt sett största ytökningen av alla tätorter i Örebro LA med 39 %. Mosås är en tätort som 
knyter till sig mycket verksamheter, framför allt sådana som är kopplade till handel och 
logistik. Dagbefolkningens andel av nattbefolkningen är 128 %, vilket indikerar en stor 
koncentration av arbetsplatser i tätorten. Alla i denna grupp ingående tätorter ligger i Örebro 
kommun. 
 
Tabell 3. Befolknings-, yt- och täthetsstatistik för 1980 och 2005 samt avstånd till 
Örebro för sprawl-tätorter med minskad befolkningstäthet  

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
Tabell 4. Befolknings-, yt- och täthetsförändringar mellan 1980-2005, relation mellan 
dag- och nattbefolkning år 2000 samt kommuntillhörighet för sprawl-tätorter med 
minskad befolkningstäthet 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
6.3.2 Ökad befolkning/Ökad yta – Ökad täthet73 
14 av 51 tätorter i Örebro LA kan baserat på sina befolknings-, yt- och täthetsdata delas in i 
gruppen tätorter med ökad befolkning och yta som innebär ökad täthet. I tabellerna nedan 
framgår dessa data, samt varje ingående tätorts avstånd fågelvägen till Örebro. 
Genomsnittsavståndet till Örebro för dessa tätorter är 18,4 km. Medianen är 16,4. I denna 
undergrupp finns tre kommuncentra, Askersund, Nora och Lindesberg, som skiljer ut sig 
genom att de befinner sig längre bort från Örebro än de andra tolv tätorterna. Dessa är att 
betrakta som lokala centra och troligt ej ingående i Örebros eventuella sprawl. Med dessa 
borträknade blir genomsnittsavståndet 13,9 och medianen 15. Den enskilt intressantaste 
tätorten i denna grupp är Ekeby-Almby vars befolkning ökar med 290 % under perioden. 
Ekeby-Almby är en utpräglad bostadsort med dagbefolkning som endast utgör knapp 3 % av 

                                                 
72 Statistiska Centralbyrån (2006) Tätorter 2005; Statistiska meddelanden MI 38 SM 0601, Statistiska 
Centralbyrån (1992) Tätorter 1990. Befolkning och areal I tätorter och glesbygd. Reviderade uppgifter; 
Statistiska meddelanden Na 38 SM 9200,.Statistiska Centralbyrån (1996) Tätorter 1995; Statistiska 
meddelandenMI 38 SM 0201, Statistiska Centralbyrån (2002) Tätorter 2000; Statistiska meddelanden MI 38 

0101, Statistiska Centralbyrån (2003) Tätorter 2000 – Befolkning och sysselsatta i och utanför tätorter; 
Statistiska meddelanden MI 38 SM 0301. 
73 Ibid. 

Tätort Antal inv. 
1980 

Antal inv. 
2005 

Yta 1980 Yta 2005 Täthet 
1980 

Täthet 
2005 

Avstånd 
till Örebro 

Askersby 246 251 50 53 492 475 21,2 
Glanshammar 702 724 89 92 789 784 11,9 
Mosås 741 899 195 270 380 333 9,1 

Tätort BefAbs BefRel ArAbs ArRel DensAbs DensRel Dagbef/ 
Nattbef 

Askersby 5 2 % 3 6 % -17 -4 % 16 % 
Glanshammar 22 3 % 3 4 % -5 -1 % 30 % 
Mosås 158 21 % 75 39 % -47 -12 % 128 % 
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nattbefolkningen. Även andra till Örebro närliggande tätorter har betydande 
befolkningsökningar, exempelvis Hovsta (31 %), Lanna (61 %) och Norra Bro (24 %). Den 
kommun som dominerar gruppen i fråga om antal ingående tätorter är Örebro, som har åtta 
tätorter. Därpå följer Kumla och Lekeberg med två tätorter vardera. Lindesberg, Nora och 
Askersund har med varsin tätort, vilket även är dessa kommuners huvudtätorter. 
 
Tabell 5. Befolknings-, yt- och täthetsstatistik för 1980 och 2005 samt avstånd till 
Örebro för sprawl-tätorter med ökad befolkningstäthet 
Tätort Antal inv. 

1980 
Antal inv. 
2005 

Yta 1980 Yta 2005 Täthet 
1980 

Täthet 
2005 

Avstånd 
till Örebro 

Askersund 3553 3937 256 278 1388 1417 46,6 
Ekeby-
Almby 

224 873 108 140 207 625 7,7 

Fjugesta 1933 2063 204 205 948 1005 22,3 
Garphyttan 1396 1557 169 173 826 900 15,5 
Hovsta 2121 2773 164 166 1293 1667 7,1 
Kumla 11596 13033 676 721 1715 1808 17,2 
Lanna 264 424 93 99 284 427 16,4 
Latorpsbruk 559 600 84 85 665 703 12,4 
Lindesberg 8440 8752 767 785 1100 1114 34,8 
Marieberg 1098 1181 196 203 568 581 6,4 
Nora 6235 6496 633 686 985 1005 28,4 
N Bro 428 531 61 72 702 741 6,5 
Odensbacken 1163 1384 133 147 874 942 22,4 
Vintrosa 1187 1333 158 164 751 818 14,5 
Åbytorp 593 746 113 114 525 654 18,3 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
Tabell 6. Befolknings-, yt- och täthetsförändring mellan 1980-2005, relation mellan dag- 
och nattbefolkning år 2000 samt kommuntillhörighet för sprawl-tätorter med ökad 
befolkningstäthet 
Tätort BefAbs BefRel YtAbs YtRel DensAbs DensRel Dagbef/ 

Nattbef 
Kommun-
tillhörighet 

Askersund 384 11 % 22 9 % 29 2 % 40 % Askersund 
Ekeby-
Almby 

649 290 % 32 29 % 418 202 % 3 % Örebro 

Fjugesta 130 7 % 1 1 % 57 6 % 40 % Lekeberg 
Garphyttan 161 12 % 4 2 % 74 9 % 33 % Örebro 
Hovsta 652 31 % 2 1 % 374 29 % 10 % Örebro 
Kumla 1437 12 % 45 7 % 93 5 % 64 % Kumla 
Lanna 160 61 % 6 7 % 143 50 % 7 % Lekeberg 
Latorpsbruk 41 7 % 1 2 % 38 6 % 26 % Örebro 
Lindesberg 312 4 % 18 2 % 14 1 % 57 % Lindesberg 

Marieberg 83 8 % 7 4 % 13 2 % 16 % Örebro 
Nora 261 4 % 13 2 % 20 2 % 31 % Nora 
Norra Bro 103 24 % 11 18 % 39 6 % 47 % Örebro 
Odensbacken 221 19 % 14 10 % 69 8 % 37 % Örebro 
Vintrosa 196 12 % 6 4 % 64 9 % 31 % Örebro 
Åbytorp 153 26 % 1 1 % 129 25 % 18 % Kumla 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
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6.3.3 Ökad befolkning/Oförändrad yta – Ökad täthet74 
Ekeby är den enda tätorten i denna grupp. Avstånd till Örebro och andra uppgifter framgår i 
tabellen nedan. Ekeby ingår i Kumla kommun. 
 
Tabell 7. Befolknings-, yt- och täthetsstatistik för 1980 och 2005 samt avstånd till 
Örebro för sprawl-tätorter med ökad befolkningstäthet (och oförändrad yta) 
Tätort Antal inv. 

1980 
Antal inv. 
2005 

Yta 1980 Yta 2005 Täthet 
1980 

Täthet 
2005 

Avstånd 
till Örebro 

Ekeby 330 345 53 53 623 656 13,4 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
Tabell 8. Befolknings-, yt- och täthetsförändringar mellan 1980-2005, relation mellan 
dag- och nattbefolkning år 2000 samt kommuntillhörighet för sprawl-tätorter med ökad 
befolkningstäthet (och oförändrad yta) 
Tätort BefAbs BefRel YtAbs YtRel TätAbs TätRel Dagbef/ 

Nattbef 
Kommun- 
tillhörighet 

Ekeby 15 4,5 % 0 0 33 5 % 11 % Kumla 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
6.3.4 Minskad befolkning/Ökad yta – Minskad täthet75 
I denna kategori, där de gemensamma nämnarna är minskad befolkning och ökad yta som 
genererar minskad täthet, återfinns 13 av regionens tätorter. Genomsnittsavståndet till Örebro 
för denna grupp tätorter är 35,8 km. Medianen är 32,5. Fördelningen är visserligen positivt 
sned, men mer jämn än föregående grupper. I denna grupp finns ett antal orter som har relativt 
stor befolkningsminskning, exempelvis Fellingsbro (-28 %), Hjortkvarn (-34 %), 
Rockhammar (-34 %) och Olshammar (-38 %). En annan noterbarhet är att Hallsberg ingår i 
denna grupp, vilket är en skillnad jämfört med andra kommuncentra i Örebro LA, vilka ingår i 
gruppen med ökad befolkning, yta och täthet. Förutom Hallsberg återfinns även tre andra av 
Hallsbergs kommuns tätorter i denna grupp. Även Lindesbergs kommun har fyra tätorter 
ingåendes i denna grupp, medan Örebro, Lekeberg och Kumla kommun bidrar med en tätort 
var. 
 
Tabell 9. Befolknings-, yt- och täthetsstatistik för 1980 och 2005 samt avstånd till 
Örebro för sprawl-tätorter med minskad befolkningstäthet 
Tätort Antal inv. 

1980 
Antal inv. 
2005 

Yta 1980 Yta 2005 Täthet 
1980 

Täthet 
2005 

Avstånd 
till Örebro 

Fellingsbro 2062 1485 231 232 893 641 27,9 
Frövi 2738 2493 344 368 796 678 22,8 
Hallsberg 7996 7122 745 794 1068 897 24,4 
Hjortkvarn 381 251 84 88 454 286 44,4 

Mullhyttan 546 487 145 146 377 334 32,5 
Olshammar 509 314 81 85 628 368 63,1 
Pålsboda 1870 1524 144 147 1299 1038 25 
Ramsberg 345 273 128 129 270 212 55,3 

                                                 
74 Statistiska Centralbyrån (2006) Tätorter 2005; Statistiska meddelanden MI 38 SM 0601, Statistiska 
Centralbyrån (1992) Tätorter 1990. Befolkning och areal I tätorter och glesbygd. Reviderade uppgifter; 
Statistiska meddelanden Na 38 SM 9200,.Statistiska Centralbyrån (1996) Tätorter 1995; Statistiska 
meddelandenMI 38 SM 0201, Statistiska Centralbyrån (2002) Tätorter 2000; Statistiska meddelanden MI 38 

0101, Statistiska Centralbyrån (2003) Tätorter 2000 – Befolkning och sysselsatta i och utanför tätorter; 
Statistiska meddelanden MI 38 SM 0301. 
75 Ibid. 
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Rockhammar 411 271 91 100 452 270 31 
Sannahed 482 419 46 47 1048 901 20,6 
St Mellösa 997 780 72 73 1385 1072 18,3 
Åsbro 1352 1145 204 211 663 544 32,9 

Vretstorp 1360 841 178 184 596 488 34,3 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
Tabell 10. Befolknings-, yt- och täthetsförändringar mellan 1980-2005, relation mellan 
dag- och nattbefolkning år 2000 samt kommuntillhörighet för övriga tätorter med 
minskad befolkningstäthet 
Tätort BefAbs BefRel YtAbs YtRel DensAbs DensRel Dagbef/ 

Nattbef 
Kommun- 
tillhörighet 

Fellingsbro -577 -28 % 1 0,3 % -252 -29 % 29% Lindesberg 
Frövi -245 -9 % 24 7 % -118 -15 % 58 % Lindesberg 
Hallsberg -874 -11 % 45 6 % -171 -16 % 62 % Hallsberg 
Hjortkvarn -130 -34 % 4 6 % -168 -37 % 42 % Hallsberg 
Mullhyttan -59 -11 % 1 1 % -43 -11 % 20 % Lekeberg 
Olshammar -195 -38 % 4 5 % -260 -41 % 10 % Askersund 
Pålsboda -346 -19 % 3 2 % -261 -20 % 34 % Hallsberg 
Ramsberg -72 -21 % 1 1 % -58 -22 % 16 % Lindesberg 
Rockhammar -140 -34 % 9 10 % -182 -40 % 64 % Lindesberg 
Sannahed -63 -13 % 1 1 % -313 -21 % 20 % Kumla 
St Mellösa -217 -22 % 1 1 % -313 -23 % 19 % Örebro 
Åsbro -207 -15 % 7 3 % -119 -18 % 13 % Askersund 
Vretstorp -219 -21 % 6 3 % -108 -18 % 24 % Hallsberg 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
6.3.5 Ökad befolkning/Minskad yta – Ökad täthet76 
Denna kategori har två tätorter, som har ett genomsnittligt avstånd till Örebro på 24,8 km, 
vilket är identiskt med medianen. Det intressanta i sammanhanget är inte enskilda värden på 
nyckeltalen, utan mer det faktum att tätorter kan ha en ökad befolkning som lever trängre på 
en minskad yta. På ett sätt är detta motsatsen till det sprawlade tätortslivet. Tätorterna ingår i 
Kumla respektive Nora kommun. Dessa tätorter tycks vara bestående av till övervägande 
andel bostäder eftersom dagbefolkningens andel av nattbefolkningen endast utgör 15 
respektive 9 %. 
 
Tabell 11. Befolknings-, yt- och täthetsstatistik för 1980 och 2005 samt avstånd till 
Örebro för övriga tätorter med ökad befolkningstäthet 
Tätort Antal inv. 

1980 
Antal inv. 
2005 

Yta 1980 Yta 2005 Täthet 
1980 

Täthet 
2005 

Avstånd 
till Örebro 

Hällabrottet 1710 1806 301 293 568 617 18,9 
Ås 495 534 50 49 990 1081 30,7 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 

                                                 
76 Statistiska Centralbyrån (2006) Tätorter 2005; Statistiska meddelanden MI 38 SM 0601, Statistiska 
Centralbyrån (1992) Tätorter 1990. Befolkning och areal I tätorter och glesbygd. Reviderade uppgifter; 
Statistiska meddelanden Na 38 SM 9200,.Statistiska Centralbyrån (1996) Tätorter 1995; Statistiska 
meddelandenMI 38 SM 0201, Statistiska Centralbyrån (2002) Tätorter 2000; Statistiska meddelanden MI 38 

0101, Statistiska Centralbyrån (2003) Tätorter 2000 – Befolkning och sysselsatta i och utanför tätorter; 
Statistiska meddelanden MI 38 SM 0301. 
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Tabell 12. Befolknings-, yt- och täthetsförändringar mellan 1980-2005, relation mellan 
dag- och nattbefolkning år 2000 samt kommuntillhörighet för övriga tätorter med ökad 
befolkningstäthet 
Tätort BefAbs BefRel YtAbs YtRel DensAbs DensRel Dagbef/ 

Nattbef 
Kommun- 
tillhörighet 

Hällabrottet 96 7 % -8 -3 % 49 9 % 15 % Kumla 
Ås 39 8 % -1 -1 % 91 9 % 9 % Nora 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
6.3.6 Minskad befolkning/Minskad yta – Minskad täthet77 
Sex tätorter utgör gruppen som har negativ utveckling på alla nyckeltal. Det genomsnittliga 
avståndet till Örebro är 33 km. Medianen är 29,3. Fördelningen är något positivt sned. 
Majoriteten av gruppens tätorter har en kraftig befolkningsminskning. Tätorterna i denna 
grupp tillhör de perifera kommunerna i Örebro LA. Askersund och Lindesberg har två tätorter 
vardera och Hallsberg och Nora en var.  
 
Tabell 13. Befolknings-, yt- och täthetsstatistik för 1980 och 2005 samt avstånd till 
Örebro för övriga tätorter med minskad befolkningstäthet 
Tätort Antal inv. 

1980 
Antal inv. 
2005 

Yta 1980 Yta 2005 Täthet 
1980 

Täthet 
2005 

Avstånd 
till Örebro 

Gyttorp 828 620 278 275 298 225 29,3 
Storå 2674 2010 618 616 433 326 47,4 
Vedevåg 942 718 148 147 636 487 28,8 
Zinkgruvan 608 383 247 184 246 169 51,9 
Åmmeberg 673 654 218 213 309 308 47 
Östansjö 965 862 141 140 684 615 29 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
Tabell 14. Befolknings-, yt- och täthetsförändringar mellan 1980-2005, relation mellan 
dag- och nattbefolkning år 2000 samt kommuntillhörighet för övriga tätorter med 
minskad befolkningstäthet 
Tätort BefAbs BefRel YtAbs YtRel DensAbs DensRel Dagbef/ 

Nattbef 
Kommun- 
tillhörighet 

Gyttorp -208 -25 % -3 -1 % -73 -24 % 73 % Nora 
Storå -664 -25 % -2 -1 % -107 -25 % 25 % Lindesberg 
Vedevåg -224 -24 % -1 -0,5 % -149 -23 % 40 % Lindesberg 
Zinkgruvan -225 -37 % -63 -26 % -77 -31 % 104 % Askersund 
Åmmeberg -19 -3 % -5 -2 % -1 -0,3 % 17 % Askersund 
Östansjö -103 -11 % -1 -0,5 % -69 -10 % 11 % Hallsberg 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
6.3.7 Minskad befolkning/Minskad Yta – Ökad täthet78 
I följande kategori återfinns tre tätorter. Deras genomsnittsavstånd till Örebro är 37,2 km. 
Medianen är 40,5. Det gemensamma kännetecknet för dessa tätorter är, förutom 
urvalsegenskaperna, betydande ytminskningar. 

                                                 
77 Statistiska Centralbyrån (2006) Tätorter 2005; Statistiska meddelanden MI 38 SM 0601, Statistiska 
Centralbyrån (1992) Tätorter 1990. Befolkning och areal I tätorter och glesbygd. Reviderade uppgifter; 
Statistiska meddelanden Na 38 SM 9200,.Statistiska Centralbyrån (1996) Tätorter 1995; Statistiska 
meddelandenMI 38 SM 0201, Statistiska Centralbyrån (2002) Tätorter 2000; Statistiska meddelanden MI 38 

0101, Statistiska Centralbyrån (2003) Tätorter 2000 – Befolkning och sysselsatta i och utanför tätorter; 
Statistiska meddelanden MI 38 SM 0301. 
78 Ibid. 
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Tabell 15. Befolknings-, yt- och täthetsstatistik för 1980 och 2005 samt avstånd till 
Örebro för sprawl-tätorter med ökad befolkningstäthet 
Tätort Antal inv. 

1980 
Antal inv. 
2005 

Yta 1980 Yta 2005 Täthet 
1980 

Täthet 
2005 

Avstånd 
till Örebro 

Gusselby 343 312 119 86 204 361 40,9 
Kilsmo 296 274 60 50 493 544 30,3 
Rönneshytta 336 291 134 71 251 408 40,5 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
Tabell 16. Befolknings-, yt- och täthetsförändringar mellan 1980-2005, relation mellan 
dag- och nattbefolkning år 2000 samt kommuntillhörighet för övriga tätorter med ökad 
befolkningstäthet 
Täthet BefAbs BefRel YtAbs YtRel DensAbs DensRel Dagbef/ 

Nattbef 
Kommun- 
tillhörighet 

Gusselby -31 -9 % -33 -27 % 157 77 % 11 % Lindesberg 
Kilsmo -22 -7 % -10 -16 % 51 10 % 9 % Örebro 
Rönneshytta -45 -13 % -63 -47 % 157 63 % 23 % Askersund 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
6.3.8 Minskad befolkning/Oförändrad yta – Minskad täthet79 
I gruppen med negativ befolkningstillväxt, oförändrad yta och minskad täthet återfinns fem 
tätorter. Deras sammantagna avstånd till Örebro är 33,9 km, med en median på 33,6. 
Fördelningen är i princip jämn. Det är ingen kommun som är överrepresenterad här, utan 
Örebro, Askersund, Hallsberg, Nora och Lindesberg bidrar med varsin. 
 
Tabell 17. Befolknings-, yt- och täthetsstatistik för 1980 och 2005 samt avstånd till 
Örebro för övriga tätorter med minskad befolkningstäthet 
Tätort Antal inv. 

1980 
Antal inv. 
2005 

Yta 1980 Yta 2005 Täthet 
1980 

Täthet 
2005 

Avstånd 
till Örebro 

Hammar 499 289 65 65 768 444 53,5 
Sköllersta 1193 1103 161 161 741 686 17,8 
Striberg 387 331 71 71 545 468 33,6 

Stråssa 552 349 157 157 352 222 51,7 
Ölmbrotorp 631 552 66 66 956 839 12,9 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Statistiska Centralbyrån (2006) Tätorter 2005; Statistiska meddelanden MI 38 SM 0601, Statistiska 
Centralbyrån (1992) Tätorter 1990. Befolkning och areal I tätorter och glesbygd. Reviderade uppgifter; 
Statistiska meddelanden Na 38 SM 9200,.Statistiska Centralbyrån (1996) Tätorter 1995; Statistiska 
meddelandenMI 38 SM 0201, Statistiska Centralbyrån (2002) Tätorter 2000; Statistiska meddelanden MI 38 

0101, Statistiska Centralbyrån (2003) Tätorter 2000 – Befolkning och sysselsatta i och utanför tätorter; 
Statistiska meddelanden MI 38 SM 0301. 
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Tabell 18. Befolknings-, yt- och täthetsförändringar mellan 1980-2005, relation mellan 
dag- och nattbefolkning år 2000 samt kommuntillhörighet för övriga tätorter med 
minskad befolkningstäthet 
Tätort BefAbs BefRel YtAbs YtaRel TätAbs TätRel Dagbef/ 

Nattbef 
Kommun- 
tillhörighet 

Hammar -210 -42 % 0 0 -324 -42 % 44 % Askersund 
Sköllersta -90 -8 % 0 0 -55 -7 % 60 % Hallsberg 
Striberg -56 -15 % 0 0 -77 -14 % 0 % Nora 
Stråssa -203 -37 % 0 0 -130 -37 % 19 % Lindesberg 
Ölmbrotorp -79 -13 % 0 0 -117 -12 % 22 % Örebro 

Källa: Bearbetade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992). 
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7. Resultat 
 
Utifrån en operationalisering av hur begreppet sprawl beskrivs i litteraturen har statistiska 
uppgifter över befolknings-, yt-, och täthetsutveckling samt avstånd till Örebro hos de i 
Örebro LA ingående tätorter bearbetas och presenterats ovan. Dessa uppgifter har 
kompletterats med uppgift om kommuntillhörighet och dagbefolkningens andel av 
nattbefolkningen för år 2000. Resultaten som härmed nås presenteras nedan. 
 
Ett antagande i denna undersökning är att svensk sprawl utgår från en centralpunkt med 
befolknings- och yttillväxt, ofta kännetecknad av förtätning. Örebro, liksom sju av de övriga 
tio största svenska tätorterna, uppvisar ett sådant utvecklingsförlopp under mätperioden. 
Dessa kan därmed enligt undersökningens operationalisering av sprawl-begreppet anses som 
centralpunkter för en rumsligt diskontinuerlig sprawl. 
 
I Örebro LA återfinns även ett antal övriga större tätorter. Av dem som har en befolkning som 
överstiger 3000 invånare kvalificerar sig Askersund, Kumla, Nora och Lindesberg som 
centralpunkter varifrån sprawl kan utgå. Hallsberg faller bort pga. en kraftigt minskad 
befolkning. 
 
Enligt den modell som har skisserats ovan, där en indelning av tätorter baserat på deras 
befolknings-, yt- och täthetsutveckling över tid samt fysiska närhet till Örebro skulle generera 
ett antal olika grupper varav fyra skulle innehålla tätorter som potentiellt skulle kunna ingå i 
ett ortssystem med rumsligt diskontinuerlig sprawl, visar den statistiska genomgången ovan 
att de grupper som innehåller de potentiella sprawl-tätorterna befinner sig närmare Örebro än 
övriga grupper. Sprawl-gruppernas genomsnittsavstånd till Örebro ligger konstant under 20 
km, medan det undantaget gruppen med Hällabrottet och Ås, hos de övriga grupperna ligger 
mellan 30-40 km. I de fall där perifert belägna kommunhuvudtätorter kan rensas bort ur 
beräkningen av genomsnittsavstånd visar det sig att det sjunker, vilket ytterligare förstärker att 
dessa tätorter generellt befinner sig fysiskt närmare Örebro. En indikation på att så också är 
fallet visar en uppdelning av tätorterna i varje grupp kommunvis. I grupperna med tätorter 
som kan ingå i sprawl återfinns elva av dem i Örebro kommun, tre återfinns i Kumla 
kommun, två i Lekebergs kommun, och en var i Askersunds, Nora och Lindesbergs 
kommuner, medan Hallsberg inte har någon.  
 
Med ett avstånd på 12 kilometer från centrala Örebro återfinns enbart tätorter med ökad 
befolkning och ökad yta som antingen genererar ökad eller minskad täthet. Dessa tätorter är 
Hovsta, Ekeby-Almby, Glanshammar, Mosås, Marieberg och Norra Bro. Sammantaget har 
dessa tätorter en befolkning 1980 på 5314 och en yta (i hektar) på 813, vilka har ökat 2005 till 
6981 och 943. Befolkningsökningen blir 24 % och ytökningen 14 %, vilket kan ställas mot 
befolknings- och yttillväxten för Örebro tätort som är 16 % respektive 7 %. Inga andra av de 
större tätorterna i Örebro LA har ett liknande mönster, dvs. ett omkringliggande band av 
tätorter med sprawl-karaktäristika enligt den i undersökningen operationaliserade runt sig. 
Alla större tätorter förutom Kumla har enbart tätorter runt sig med minskande befolkning och 
kan därmed inte betraktas som ingående i rumsligt diskontinuerlig sprawl. Kravet på att 
befolkningen glesas genom befolkningstillväxt i omkringliggande ortssystem sätter stopp för 
det. När det gäller befolkningsökning har Kumla ett antal tätorter runt sig, men mönstret bryts 
av Hällabrottet som minskar sin yta. 
 
Med utgångspunkt från Örebro finns det utväxter av tätorter som potentiellt kan ingå i ett 
sprawl-landskap, men som ligger strax utanför 12-kilometersradien. Västerut från Örebro 
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finns ett bälte med sådana tätorter. Dessa är Fjugesta, Garphyttan, Lanna, Latorpsbruk och 
Vintrosa. Söderut finns ett liknande mönster med tätorter som Ekeby, Kumla och Åbytorp. 
Österut, med ett avstånd från 18 till 25 km från Örebro återfinns en blandning av tätorter från 
alla kategorier som tätortsindelningen har baserats på. Om man rör sig längre söderut, förbi 
Kumla, breder ett system ut sig med tätorter som inte ingår i någon av sprawl-grupperna. 
Detsamma gäller för Örebro LA norr om Hovsta. Undantagen är Askersund, Nora och 
Lindesberg. 
 
Genom att dela in tätorterna i Örebro LA på två grupper, en innehållandes sprawl-tätorterna 
och den andra övriga tätorter, erhålls följande fördelning. 
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Figur 4. Rumslig fördelning av sprawl-tätorter och övriga tätorter i Örebro LA 

 
Källa: I MapInfo bearbetade tätortsuppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992) 
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8. Analys och tolkningar 
 
Den stora frågan som denna undersökning har brottats med och försökt leverera svar på är om 
det någonstans i det statistiska materialet som föreliggande undersökning har bearbetat och 
tolkat finns något i utvecklingen som är att beteckna som sprawl. Baserat på hur sprawl 
beskrivs i litteraturen har jag formulerat och drivit en idé om hur sprawl kan undersökas med 
utgångspunkt i ett statistiskt material. Jag har försökt att utveckla och beskriva den under 
rubriken ”Förväntat resultat” i denna uppsats, men jag ska kortfattat påminna om 
hörnstenarna. Eftersom den europeiska och svenska stadskärnan till skillnad mot den 
amerikanska beskrivs som en attraktiv plats var mitt antagande att en trolig utgångspunkt 
varifrån ett sprawl-mönster kan utvecklas borde vara en stadskärna där befolkningen och ytan 
ökar, vanligtvis med befolkningsökningar som relativt yttillväxten ökar mer. I denna 
undersökning representeras denna av en större tätort. I Örebro LA är Örebro den största. 8 av 
de 10 största svenska tätorterna förtätas genom att befolkningen ökar mer än ytan. Min 
tolkning är därför att sprawl troligen utgår från en förtätad kärna. Bristen i ett dylikt 
resonemang är givetvis att tätheten varierar inom en tätort, troligen med en högre täthet ju 
närmare in mot centrum man kommer. Om sprawl kan ses som ett system av tätorter som 
tillsammans bildar ett sammanhängande utglesat stadslandskap menar jag att denna brist är 
försumbar. Fortsättningen i min syn på sprawl handlar om att den oftast förtätade stadskärnan 
tar hjälp av närliggande system av tätorter för att uppvisa sprawl. Sammantaget ska 
stadskärnan (den större tätorten) och det omkringliggande systemet av tätorter bilda ett 
geografiskt mönster som är att betrakta som rumsligt diskontinuerlig sprawl. Det 
gemensamma för de i sprawl-systemet ingående tätorterna är att de ökar sin befolkning och 
yta, men att tätheten kan variera beroende på i hur stor utsträckning som den enskilda tätorten 
används för boende eller andra verksamheter. De enskilda mindre tätorterna i ett sådant 
mönster blir uttryck för det monofunktionella genom att de vanligen är dominerad av en 
enskild funktion. De belysande exemplen i det statistiska materialet är Mosås och Ekeby-
Almby som är två tätorter med olika karaktär. I Ekeby-Almby är boendet den dominerande 
funktionen, medan det i Mosås finns en stark koncentration av arbetsplatser. Andra tätorter i 
Örebros närhet där dagbefolkningens andel av nattbefolkningen är låg är Hovsta och 
Marieberg, medan Norra Bro bör betecknas som bestående av ett betydande antal 
arbetsplatser. Befolkningsökningar i det omkringliggande systemet av tätorter runt en större 
tätort indikerar även något centralt i resonemangen runt sprawl, det utglesade boendet. Jag 
betraktar dessa befolkningsökningar som en stor del av den större tätortens utglesning, även 
om den definitionsmässigt sker i en närliggande mindre tätort. Yttillväxten som även den ska 
ske i det sprawlande stadslandskapet är ett uttryck för en utveckling som kan leda till att 
systemet blir alltmer sammanhängande och därmed mer visuellt sprawlande. Att en tätort ökar 
sin befolkning och yta kan även bero på att fritidshus omvandlas. Dessa är huvuddragen i min 
idé om hur sprawl ska kunna fångas och jag uppfattar det som att den empiriska 
undersökningen ger stöd för denna idé. Rumsligt diskontinuerlig sprawl som med 
undersökningens operationalisering lokaliseras i och runt Örebro är därför den viktigaste 
tolkningen som jag gör. I relativa tal ökar Örebro tätort sin befolkning med 15,8 % och sin yta 
med 6,8 %. I det övriga omkringliggande sprawl-systemet som befinner sig inom en radie på 
12 kilometer från centrala Örebro ökar befolkningen med 24 % och ytan med 14 %. Den 
totala ytan i närliggande system av tätorter uppgår till 943 hektar, vilket kan ställas mot den 
totala ytan i Kumla och Lindesberg som är 721 respektive 785 hektar. Här framgår med 
tydlighet att den större tätorten glesas ut, dels genom sin egen ytmässiga expansion, dels via 
närliggande ortssystem. Befolkningsökningen i det omkringliggande ortssystemet är också 
betydande. Jag tänker mig att utglesningen mer är att betrakta som att stadens fysiska struktur 
glesas ut än att stadsytan per person blir större.   
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Runt de övriga större tätorterna i Örebro LA går detta mönster inte att urskilja. Sprawl på 
närkingska är således något som sker runt Örebro. En tolkning av resultatet är att Örebro 
tätort utövar ett direkt inflytande över dessa tätorter, vilket gör att de växer befolknings- och 
ytmässigt. Närheten till Örebro genererar denna utveckling. Stadslivet som finns i Örebro 
spiller över på dessa tätorter och låter dem bli en del av sig. Med ett sprawlande stadslandskap 
bestående av komponenter såsom Ekeby-Almby, där boendet är en starkt dominerande 
funktion, och Mosås, där en koncentration av arbetsplatser återfinns, torde en konsekvens vara 
att ett större beroende av persontransporter, säkerligen med bil, uppstår. Behovet av 
transporter blir en livsnödvändig komponent i detta stadslandskap. Det befolknings- och 
ytmässigt växande stadssystemet med Örebro som centralpunkt torde därför vara mer 
beroende av ett välutvecklat vägsystem för att fungera tillfredställande.  
 
De grupper av tätorter som i denna undersökning uppvisar karaktärsdrag som är överförbara 
på sprawl fördelar sig dels i ett system i Örebro tätorts omedelbara närhet, i ett område med 
en omkrets på 12 kilometer, dels som huvudtätorter för de i Örebro LA ingående kommunerna 
exklusive Hallsberg. Förutom Odensbacken och Askersby finns det ett mönster i de övriga 
tätorternas rumsliga fördelning som kan beskrivas som att de bildar stråk av växande tätorter 
som utgår från Örebro tätort. Västerut från Örebro tätort utgår ett sådant stråk bestående av 
tätorterna Fjugesta, Lanna, Latorpsbruk, Garphyttan och Vintrosa. Söderut från Örebro, med 
rumslig placering efter Mosås, utgår också ett stråk som utgörs av Ekeby, Kumla och 
Åbytorp. Om det i Örebros omedelbara närhet, vilken beskrivs i föregående avsnitt, finns ett 
system av tätorter som står under direkt influens, kan förekomsten av de stråk av tätorter med 
sprawlens kännetecken som utgår från Örebro och sträcker sig söder- och västerut förklaras 
med att Örebro påverkar även dem. Påverkan sker via det relativt sett goda trafiksystem som 
förbinder dessa tätorter med varandra och Örebro och får dem att växa befolknings- och 
ytmässigt. Sprawl handlar om att ett mer transportberoende stadslandskap utvecklas. Det 
mönster som redovisas här skulle kunna tolkas som ett sådant stadslandskap, eller måhända 
beteckna hur den rumsligt diskontinuerliga sprawl som utgår från Örebro skulle kunna 
utvecklas framöver. I Christallers centralortsteori kunde orter lägre ned i ortshierarkin åtnjuta 
det serviceutbud som fanns hos orter högre upp i hierarkin genom att befinna sig längs med 
trafikleder som förbinder orter högt upp i ortshierarkin. Den relativa närheten till Örebro som 
Ekeby, Fjugesta, Garphyttan, Kumla, Lanna, Vintrosa och Åbytorp har jämfört med 
majoriteten av tätorterna i Örebro LA som inte tillhör grupperingarna med sprawl-
karaktäristika, och den rumsliga placering som dessa har längs trafikleder som strålar ut från 
Örebro, gör att de kan tillgodogöra sig Örebros serviceutbud och därigenom enligt uppsatsens 
idé bli de perifera delarna av Örebros nuvarande eller framtida sprawl. Sprawl på närkingska 
handlar dels om sprawl genererad av Örebros direkta influens på närliggande tätortssystem, 
dels om sprawl som sker via påverkan genom goda transportförbindelser mellan Örebro och 
dessa tätorter. Sammantaget bildar de ett rumsligt diskontinuerligt stadssystem bestående av 
en större tätort och ett antal mindre men närliggande band av tätorter vars mönster följer 
viktiga trafikleder. Diskontinuiteten beror på att tätorterna definitionsmässigt är separata 
geografiska enheter. I åtanke bör även tas de småorter eller kontraurbaniserade områdena som 
kan finnas som kitt mellan tätorterna i detta sprawl-system. Denna uppsats har avgränsat sig 
till tätorternas utveckling och rumsliga fördelning varför ett sådant mönster inte kan 
diskuteras på annat sätt här än hypotetiskt.  
 
Kartbilden nedan är en visualisering av det område med sprawl som har sin utgångspunkt från 
Örebro tätort.  
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Figur 5. Karta över tätorter i Örebro LA med område för Örebros sprawl markerat 

 
Källa: I MapInfo bearbetade tätortsuppgifter från Statistiska Centralbyrån (2006, 1992) 
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Sydost från Örebro tätort återfinns först Ekeby-Almby, Ekeby och Norra Bro, som står under 
Örebros sprawl-påverkan, men sedan finns ett antal tätorter som bildar ett system av tätorter 
med blandad sammansättning av befolknings-, yt- och täthetsutveckling. Odensbacken och 
Askersby tillhör sprawl-grupperna, medan Kilsmo, Pålsboda, Sköllersta och Stora Mellösa 
tillhör någon av de övriga grupperna. Att, i jämförelse med de stråk med sprawl som utgår 
från Örebro i andra väderstreck, inte befinna sig med lika goda förbindelsemöjligheter till 
Örebro kan vara en förklaring till att vissa av dessa tätorter genomgår en utveckling som 
innebär befolknings- och/eller ytminskning.  
 
Längre bort från Örebro och de centrala delarna i Örebro LA är det undantaget Hallsberg 
endast respektive kommuns centralort som uppvisar positiv befolknings- och ytutveckling 
under mätperioden. Tolkningen är att såvida tätorten inte spelar en central roll i närområdet är 
risken stor att befolkningen och ytan minskar. Någon sprawl förstådd som att en central tätort 
använder det omkringliggande systemet av tätorter för att glesas ut och växa förekommer inte 
här. Undantas de i Örebro LA perifera kommunernas centrala tätorter skriver resultatet i 
denna undersökning under på de slutsatser som Amcoff och Stenbacka når i sina studier av 
utvecklingen på landsbygden, där de perifera tätorterna är de stora förlorarna i fråga om 
befolkningstillväxt. En fråga som låter ställa sig i ljuset av dessa resultat är om sprawl 
förstådd som ett stadsplaneringsperspektiv kan användas för att vända denna trend? Skulle det 
i Nora, Askersund och Lindesberg där befolkningen och ytan ökar, men där omkringliggande 
system av tätorter genomgår befolkningsminskningar och i flera fall också ytminskningar, gå 
att nå positiva resultat för det sammanhängande ortssystemet med en medveten sprawl-
inriktad strategi? Även om frågan väcks här är det svårt att ge något uttömmande svar. 
Möjligen hänger en god utveckling i ett ortssystem samman med befolkningens storlek, och 
om den förmår att bära ett tillräckligt stort serviceutbud. 
 
En förmodad motsättning i mitt resonemang om hur sprawl kan upptäckas, som handlar om 
att den stadskärnan ska kännetecknas av befolknings- respektive yttillväxt, är att större tätorter 
såsom Norrköping, med minskad befolkning och ökad yta, inte kan förknippas med sprawl 
enligt det sätt som jag beskriver i denna uppsats, trots att det är mycket troligt att de 
tillsammans med sina närliggande tätorter har genomgått en liknande utveckling mellan 1980 
och 2005. För Norrköpings del finns en förklaring i den diskussion som har presenterats ovan 
som handlar om att städer med negativ befolkningsutveckling såsom Liverpool och Detroit 
kan kännetecknas av sprawl. Norrköping, liksom Hallsberg, är denna undersöknings 
motsvarigheter till dessa mer kända städer. Genom att inkludera omkringliggande ortssystem 
för dessa orter borde en mer tydlig bild av huruvida sprawl förekommer framträda. För 
Hallsbergs del sker befolkningsminskningar och vanligen ofta ytminskningar i det 
närliggande ortssystemet, vilket sammantaget ger en bild av ett tätortssystem som ej kan 
kännetecknas av rumsligt diskontinuerlig sprawl. En analys av Norrköpings omkringliggande 
system av tätorter ger möjligtvis en annan bild, kanske i form av ett sprawlande stadslandskap 
som är mer likt det amerikanska där det finns en klar koppling till flykt från stadskärnan. Min 
tolkning är att befolkningen spelar roll, men ej i fråga om befolkningsökning i stadskärnan i 
lika hög utsträckning som betydelsen av befolkningens storlek i centralorten. Örebro kan 
sägas vara kännetecknad av diskontinuerlig sprawl, medan övriga större tätorter i Örebro LA 
inte äger dessa kännetecken. Som stark bakomliggande faktor till detta återfinns säkert 
befolkningsmängden. Nära till hands ligger en förklaring som tar avstamp i Christallers 
centralitetsbegrepp. För utöva inflytande påverkan på övriga tätorter i den omfattning att de 
ökar både sin befolkning och yta är kanske en fråga om det förhållande som råder mellan 
serviceutbudet per invånare som återfinns på den större tätorten.  
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Ett begrepp vars syfte också försöker förklara och illustrera hur befolkningen omfördelas är 
kontraurbanisering. Som framgår ovan kan kontraurbanisering förstås på olika sätt. En 
förståelse som tangerar idéerna kring sprawl är kontraurbanisering förstådd som en 
befolkningsomfördelning nedåt i en ortshierarki, dvs. att mindre tätorter genomgår 
befolkningsökningar på bekostnad av större. Under perioden från 1980 till 2005 ökar 4 av de 
5 största tätorterna sin befolkning. Av de fem minsta tätorterna i Örebro LA 1980 (Askersby, 
Ekeby, Ekeby-Almby, Kilsmo och Rönneshytta) ökar 3 av dem sin befolkning under perioden 
fram till 2005, medan de övriga 2 genomgår befolkningsminskningar. Runt Örebro ökar 
befolkningen i tätorterna samtidigt som Örebro själv ökar sin befolkning. Ökningen i 
närliggande system av tätorter sker således inte på ett sådant sätt att befolkningen minskar i 
Örebro. Runt de övriga större tätorterna i Örebro LA sker inte heller någon 
befolkningsomfördelning nedåt i ortshierarkin. Hallsberg är en större tätort som minskar sin 
befolkning. Konstateras kan dock att denna minskning inte kommer närliggande mindre 
tätorter till del eftersom de också minskar sin befolkning. Kontraurbanisering förstådd som 
befolkningsomfördelning nedåt i en ortshierarki är svår att påvisa i det statistiska material som 
denna uppsats uppehåller sig vid. Liknande resultat nådde också Amcoff i sin studie av denna 
form av kontraurbanisering på data över hela Sverige, vilka har redovisats ovan.  
Det bör dock påpekas att en tätorts ytförändringar inte beaktas i kontraurbanisering, vilket är 
en viktig skillnad mot sättet att hantera tätortsutvecklingen i denna undersökning. Här har det 
varit viktigt att bedöma kombinationen av befolknings- och ytförändringar samt relatera dessa 
rumsligt till större tätorter. 
 
Till sist går det också att fråga sig om det område med Örebro som centralpunkt äger några av 
den polycentriska stadens kännetecken. Stråket från Örebro till Kumla via Mosås kan 
möjligen sägas vara ett sådant uttryck, där var och en av tätorterna kan fungera som en enskild 
nod. Runt dessa noder fogar sig övriga tätorter genom att växa befolknings- och ytmässigt 
genom att boendemöjligheterna utökas. Det är dock viktigt att påpeka att det inom ramen för 
denna studie inte går att konstatera vilken typ av nod som Mosås i så fall skulle kunna vara. 
Örebro och Kumla representerar den traditionella stadskärnan. Möjligen kan den typ av 
logistikverksamheter som växer fram i Mosås genom framför allt olika slags lager sägas bära 
spår som liknar externa edge cities, dock en sådan som saknar tillgång till storflygplats och 
snabbtåg. Min avslutande tolkning blir därför att antydningar till en polycentrisk struktur kan 
skymtas i befolknings- och ytutvecklingen som sker i Örebro tätorts omkringliggande system 
av tätorter mellan 1980 och 2005.  
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