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Peter Sundström (f. 1977) är kulturgeograf och verksam vid 
Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS), Örebro 
universitet. Hans forskningsintressen gäller främst de senaste 
decenniernas urbanisering samt stadens form och sociala geo-
grafi. Detta är hans doktorsavhandling.

I städers närhet vidtar ett landskap av skiftande karaktär. Här 
finns landsbygder, byar och större orter om vartannat. Utanför 
Örebro är Ekeby-Almby beläget, som 1990- och 2000-talet 

har genomgått en kraftig sociodemografisk förändring. Orten växer kraftigt och 
befolkningen består till övervägande del av högutbildade höginkomsttagare som bor i 
småhus. Befolkningen är förhållandevis ung och en låg andel har utländsk bakgrund. 
I den här avhandlingen behandlas dessa förändringar för denna grupp av orter som är 
lokaliserade i städers närhet i ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv, och försö-
ker samtidigt analysera den stadsnära ortsutveckling som en plats i stadsregionen, som 
en del av staden. Utifrån dessa analyser förs även en diskussion kring den stadsnära 
orten som ett fenomen i den urbana utvecklingen. Teoretiskt utgår avhandlingen från 
begrepp som kontraurbanisering, urban sprawl, periurbanisering och exurbanisering, 
som i sin tur i hög utsträckning kan kopplas till urbaniseringsförloppets förändring 
under 1970-talet och utvecklingen därefter. 

I avhandlingen analyseras befolkningsförändringar i stadsnära orter på nationell 
nivå från 1970 och framåt. Vidare analyseras socioekonomiska aspekter av den stads-
nära ortsutvecklingen i ett regionalt perspektiv (Örebroregionen) för att avslutas med 
en närstudie av exploateringsförloppet i en stadsnära ort, Ekeby-Almby. Resultaten 
från studien visar att god befolkningsutveckling är ett kontinuerligt kännetecken för 
de stadsnära orter som har studerats i avhandlingen, både under perioder som ofta 
med beskrivs med ord som stadsavfolkning och kontraurbanisering (grön våg) och 
perioder med växande städer. Även om den goda befolkningsutvecklingen ”flyttar 
runt” mellan orterna regionalt, är de att betrakta som ett tillväxtkontinuum i svenska 
stadsregioners befolkningsutveckling. I förhållande till staden kan gruppen stadsnära 
orter sammantaget betraktas som en särpräglad del av den sociala geografi som de 
tillsammans skapar, samtidigt som vissa av dem mer liknar exklusiva villastadsdelar 
inne i staden. Städers sociala differentiering blir därmed ytterligare mer komplex, och 
dessa orter kan mot bakgrund av sin lokalisering ses som en ”dold” del av densamma. 
När exploateringen av den enskilda stadsnära orten Ekeby-Almby analyseras fram-
träder ett komplext mönster av faktorer som kan användas för att tydligare förstå 
hur och varför stadsnära orter utvecklas och sedermera förändras. Ekeby-Almbys 
utveckling kan sättas i relation till och förstås utifrån stadens förändrade befolknings-
utveckling, till lokala naturgeografiska förutsättningar, till olika urbana diskurser, 
och ett samspel mellan olika aktörer som kommunen och markägaren. 

Det empiriska material som studeras i avhandlingen är både kvantitativt och 
kvalitativt, främst Statistiska centralbyrån löpande tätortsstatistik, longitudinella 
registerdata i databasen BeDa och planeringsdokument. 
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