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Abstract 
 
Peter Sundström (2013) Orter i stadens närhet.  
Localities in the vicinity of cities 
 
This thesis examines localities in the vicinity of cities, starting with Ekeby-
Almby which is situated near Örebro. In the past twenty years, Ekeby-
Almby has experienced vast sociodemographic changes. These lines of de-
velopment give rise to a number of questions. For example, does the socio-
economic change of Ekeby-Almby reflect a general trend for this kind of 
locality? What are the perspectives and concepts that characterise the plan-
ning of these localities, and what is the significance of these suburban areas 
for the urban development as a whole?  

The purpose of this thesis is to examine the peri-urban localities, their role 
in, and their significance to, the development of cities. The thesis is made up 
of three empirical parts. Some of the main results are that the peri-urban 
localities can be described as continuously growing, even during periods of 
shrinking towns and growing countryside (70s and 80s), and re-urbanisation 
(90s and 00s). Other results from the study are that layers of peri-urban 
localities with partially separate socioeconomic profiles become apparent. 
Together these localities are, in various ways, part of the city’s socioeconom-
ic differentiation. Finally, the result from the study indicates that the devel-
opment of localities is shaped by a series of structures, and actors operating 
in relation to these. 

The development of the peri-urban localities can, theoretically, be seen as 
an urban counter- urbanisation, but perhaps primarily as a Swedish peri-
urbia, and thus as an extension of the city, often described as an urban 
sprawl. This study also discusses the role of the peri-urban locality in the 
city’s social geography, where it among other things can be described as the 
”hidden” space of the segregated city. Another aspect of the peri-urban lo-
cality is that it can be seen as a place which is important in an inter-
municipal competition in population growth.  

 
 

Keywords: Urbanisation, urban sprawl, counter-urbanisation, peri-urbanisation, 
ex-urbanisation, planning, urban development, sociodemographic differentiation, 
Örebro, localities. 
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Förord 
Inte ens när jag till slut följde mitt hjärta och började läsa kulturgeografi 
(efter studier i litteraturvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi och 
systemvetenskap) anade jag att det skulle avslutas med att skriva ett förord 
i en doktorsavhandling. Det fanns inte i min tankevärld, dock insåg jag 
snart på kulturgeografins a-kurs att jag ville jobba med städers utveckling, 
och hade därför tidigt tankarna riktade mot att jobba med stadsplanering, 
helst i Örebro. Ett förord är nu en realitet genom dessa rader och ett myck-
et märkligt arbete är därmed till ända. Det har varit en lång resa där målet 
stundom har varit något så när tydligt, vid några enstaka tillfällen oerhört 
klart för mig, men många gånger frustrerande främmande, suddigt och 
ogripbart. Pendlandes mellan dessa tillstånd har dock ett arbete fortgått 
och gradvis blivit allt fastare i kanterna, för att idag ha blivit manifesterat i 
det materiella rummet som en bok. Vid sidan om den kunskapsuppbygg-
nad som en avhandling trots allt innebär, har jag dessutom fått lära mig en 
hel del annat som inte har direkt bäring för själva avhandlingen, från vad 
som menas med segregationsgenererade flyttningar, hur den ideale bo-
stadsköparen konstrueras i platsmarknadsföring och om allsköns diskurser 
kopplade till det urbana rummet, till att vara lärare med allt vad det inne-
bär av att planera kurser och hålla föreläsningar. Trots att det har varit ett 
svårt arbete skulle jag inte vilja ha det ogjort. Det har varit väldigt beri-
kande för mig.  

En annan reflektion är att detta arbete påbörjades tidig höst 2007 och 
att ansvaret för dess innehåll ligger på mig. Icke desto mindre så är det 
många människor och djur som på olika sätt har bidragit till att den har 
blivit verklighet. Ett första tack vill jag rikta till avhandlingens handledar-
skap, där Mats tålmodigt och kunnigt har vägglett mitt arbete, ofta med en 
för mig befriande humor och lättsamhet. Jag tror heller inte att avhand-
lingen hade varit vad den är utan Jans skarpsinniga kommentarer och syn-
punkter. Ni ska ha ett stort tack för all tid ni har lagt ned på mig! Det har 
känts tryggt att skriva en avhandling under er tillsyn. 

Under perioden för avhandlingsskrivandet har jag varit inbäddad i tre i 
varandra integrerade miljöer. En av dessa är min ämnestillhörighet, kultur-
geografin vid Örebro universitet, som jag inte kan beskriva annat än som 
en trygg akademisk hemvist. Som doktorand har jag dessutom varit en del 
av forskarskolan Urbana Studier (FUS) och vill framför allt tacka mina 
doktorandkollegor i andra intaget (Maja, Andreas, Marco, Anna-Lisa, 
Marcus och Sanna) för många minnesvärda stunder. Tack också till Inge-
mar Elander och Gun Hedlund som har förestått forskarskolan och lagt 
ned mycket tid på att få oss att trivas och utvecklas till forskare. Kultur-
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geografin och forskarskolan har varit en del i en större forskningsmiljö, 
Centrum för Urbana och regionala Studier (CUReS). Liksom i forskarsko-
lan, har det i denna miljö varit naturligt att få del i relevant forskning och 
välbehövliga teoretiska injektioner från andra ämnesdiscipliner, något som 
enligt min mening har höjt kvaliteten på mitt eget lilla forskningsbidrag. På 
de av CUReS anordnade internaten och seminarierna har många av mina 
text- och kapitelutkast kommenterats. Jag vill tacka Ingemar Elander, Hå-
kan Forsell, Ulf G Sandström, Roger Andersson, Anders Trumberg och Eva 
Gustavsson för era oppositioner på mina texter under dessa seminarier! 
Tankevärda och behjälpliga kommentarer lämnades även av Mattias Qvi-
ström under arbetets slutskede, på mitt slutseminarium.  

 
Ett stort tack vill jag slutligen rikta till min familj, och då främst min un-
derbara fru Malin som under denna tid har fått stå ut med ovissa arbetsti-
der, ibland långa arbetsdagar och emellanåt en mentalt frånvarande make 
när avhandlingen har följt med hem. Ditt väsen har gett mig ovärderlig 
energi under dessa år och dina ord har gett mig kraft att själv få ned orden 
i denna avhandling. En person som inte har varit med under hela resan är 
min dotter Isabelle, men de perspektivförskjutningar på liv och avhandling 
som du förde med dig när du dök upp i maj 2011 har gjort den senare 
mindre viktig men samtidigt, på ett underligt sätt, lättare att skriva och 
hantera. Några som också ska ha stora tack är mamma och pappa, som 
alltid har funnits där och ställt upp. Ett stort tack vill jag också rikta till 
min bror och Myriam som på avstånd har stöttat mig. Tack även till min 
mormor för alla våra samtal och utflykter genom åren. Tack också till 
mina svärföräldrar (Britt och Lars) för ert stöd under denna resa. Jag vill 
allra sist tacka mina fyrbenta kamrater; Maja, Stella och Beda (den sist-
nämnda inte döpt efter databasen!) för väldigt trevligt sällskap under dessa 
år. Många av avhandlingens gåtor har lösts ute i skog och mark med er 
springande vid min sida, långt bort från papper och penna.  

Och nu ser jag fram emot att få träffa dig som än så länge bor i mam-
mas mage, och att med fullt fokus grotta ned mig i arbetet (och bli ”empi-
ri”) på Örebro kommuns stadsbyggnadskontor, samt kanske framåt som-
maren ha en skön sommarsemester. 
 
Peter Sundström 
En solig söndag i februari 2013 i Örebro. 
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KAPITEL 1. 

Orter i stadens närhet - Exemplet Ekeby-Almby 
Längs länsväg 207 från Örebro kommer efter ett antal kilometer avtagsvä-
gen till Ekeby-Almby. Väljer vi denna avfart märker vi snart på höger sida 
hur skogen är fylld av nybyggda villor. Efter halvannan kilometer blir 
genomfartsvägen en gräns mellan en skogsklädd förkastningsbrant i öst-
västlig riktning och ett öppet landskap ned mot Hemfjärden, som är en 
västlig del av sjön Hjälmaren. Båda dessa områden är likaså fyllda med 
nybyggda villor. Här och var längs huvudvägen finns villor och torp av 
äldre modell, varav vissa framstår som riktigt gamla, och i direkt anslut-
ning till Hjälmarens strand kan grupper av fritidshus skönjas.  
 
Figur 1. Ekeby-Almby. Villabebyggelse i förkastningsbranten. Hemfjärden i bakgrunden. 

 
Foto: Peter Sundström 

 
I andra änden av detta sammanhängande villalandskap fortsätter jord-
bruks- och skogsmarkerna att breda ut sig på ömse sidor om vägen, innan 
den efter ett tag fortsätter upp i skogen. I övergången mellan de nybyggda 
villorna och de sjönära ängsmarkerna finns en skylt uppsatt. Skylten berät-
tar om ett pågående arbete med att iordningställa nya villatomer. Förutom 
uppgifter om exploatören återfinns även en frågeställning som riktar sig till 
förbipasserande: ”Söker du mervärden i ditt boende?”. På lyktstolpar i 
området finns mindre skyltar från olika husföretag uppsatta. Dessa berät-
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tar om att både ”intressanta” och ”kvalitetsmässiga” villor ska uppföras i 
området.  
 
Figur 2. Ekeby-Almby. Villabebyggelse på tidigare jordbruks- och ängsmark.  

 
Foto: Peter Sundström 
 
Om resor i tiden hade varit möjligt, skulle en annan bild av Ekeby-Almby 
ha framträtt om vi hade besökt platsen för 15 år sedan. Ett obebyggt 
skogs-, ängs- och jordbrukslandskap hade dominerat landskapsbilden till-
sammans med enstaka villor och fritidshus i en förhållandevis utspridd 
struktur. Under de senaste 15 åren har således något hänt på denna plats. 
Förutom i det fysiska landskapet framträder denna förändring väldigt tyd-
ligt i befolkningsstatistiken. 1970 bor det 210 invånare i Ekeby-Almby. 25 
år senare har befolkningen förvisso ökat men endast med 79 personer. Mot 
denna knappa befolkningsökning kan den befolkningstillväxt ställas som 
år 2010 innebär att det bor 1271 invånare på orten.1 Under en lång tid är 
således Ekeby-Almby en sparsamt befolkad plats i Örebros närhet, men 
något sker med platsen under senare tid som gör att befolkningen ökar 
med cirka tusen invånare på bara 15 år. 
                                                   
1 Statistiska centralbyrån (1972) Folk- och bostadsräkningen 1970: Del 2 Befolk-
ning i tätorter och Statistiska centralbyrån (2011) Tätorter 2010, Statistiska medde-
landen MI 38 SM 1101, korrigerad version. 
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Men senare tids förändringar är inte de enda som har ägt rum på platsen. 
Utvecklingen i Ekeby-Almby har omskapats vid olika tillfällen. Som en 
bebyggd och befolkad plats startar det hela någonstans under tidig järnål-
der när människor börjar slå sig ned i området. Om dessa mänskliga akti-
viteter vittnar ett antal utspridda fornlämningar, framför allt i områdets 
högre partier upp mot förkastningsbranten.  

Landsvägen som idag genomkorsar orten har medeltida anor och var en 
viktig färdväg mellan Bergslagen och Södermanland, via Örebro. Sedan 
tjugotalet år tillbaka är vägen flyttad och går nu i skogen söder om orten, 
men kanske var det på grund av denna väg som en sammanhållen bebyg-
gelse uppstår i området under medeltiden. Byn fick namnet Ekeby. Belägg 
för Ekebys existens finns i skriftliga källor från 1300-talet. I några av dem 
beskrivs hur byn byter ägare genom att hertigarna Erik och Valdemar 
skänker den till Riseberga kloster. Andra källor berättar om hur jordbruket 
var organiserat.2 Vid denna tid levde befolkningen i området således hu-
vudsakligen ett liv präglat av en jordbrukets livsform3. Den ursprungliga 
bytomten är fortfarande bebyggd men vid laga skifte 1845 flyttades ett 
antal gårdar och torp ut i omkringliggande landskap. Närmast öster om 
ortens nuvarande utsträckning finns Hjälmarsbergs herrgårdsmiljö, som 
likaledes har medeltida anor. Godset och dess jordbruks- och ängsmarker 
byggdes framför allt ut under 1700- och 1800-tal. Delar av dem är idag 
klassade som riksintressen och fungerar som strövområden, varav vissa av 
dem är belägna i direkt anslutning till det nybyggda villalandskapet. Den 
mesta av marken i och kring Ekeby-Almby är privatägd. 

Under tidigt 1900-tal blev Ekeby-Almby föremål för örebroarnas som-
marnöjen, vilket kom att bryta upp det jordbrukssamhälle som präglat 
området sedan medeltiden. Inledningsvis manifesterades denna förändring 
genom att välbeställda örebroare började uppföra sommarvillor på olika 
ställen i området. En del av dem byggdes i närheten av sjön medan andra 
lokaliserades i förkastningsbranten. Vartefter under 1900-talet avtog denna 
utbyggnad samtidigt som uppförandet av mindre fritidshus på arrendetom-
ter vidtog, i huvudsak av människor från andra samhällsskikt.4 Den äldre 
bebyggelsen som idag omges av det nya villalandskapet består således av 

                                                   
2 Waldén, Bertil (1943) Almby sockens historia, i Johansson, Albert (red.) Almby. 
En minnesskrift. Örebro: Littorin Rydén, s. 48f. 
3 Jfr Haraldsson, Kjell (2000) Produktionens organisering i tid och rum, i Berger, 
Sune (red.) Samhällets nya geografi, Uppsala: Uppsala Publishing House, s. 99. 
4 Örebro kommun (2006) Fördjupad översiktsplan för Ekeby-Almby, s. 13ff och 
Zetterman, Maj (1998) Vårt 1900-tal. Minnen från Hjälmarsberg, Ekeby-Almby, 
Sundby och Hjälmarbaden, Örebro: Nerikes Allehanda, s. 40f. 
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framför allt tre typer. Äldre jordbruksmiljöer i form av gårdar och torp, 
pampiga sommarvillor och enklare fritidshus. Till detta finns sedan några 
enstaka senare tillkomna 50-, 60- och 70-talsvillor.  

Denna korta skiss över Ekeby-Almbys historia illustrerar hur olika 
grupper av människor har format platsen vid olika tidpunkter. Under lång 
tid var orten en utpräglad jordbruksbygd, men kom alltmer att bli ett re-
kreationslandskap för människor som tillbringade vinterhalvåret i staden. 
Sedan tiotalet år tillbaka befinner sig Ekeby-Almby i en ny utvecklingsbana 
med en ny typ av åretruntboende som i väldigt liten omfattning är syssel-
satta i jordbruket5.  
 
Figur 3. Karta över Ekeby-Almby 

 
Källa: Örebro kommun (2006) 

 
Studerar vi den nya befolkningen framträder ett tydligt mönster. Av stati-
stiken framgår att en stor del av befolkningen består av höginkomsttagare 
och -utbildade6. Dessa invånare utgörs framför allt av människor med 
svensk bakgrund. Liksom andelen utlandsfödda är även andelen äldre låg. 
Barn och unga medelålders utgör den största befolkningskategorin. Befolk-
ningen kännetecknas vidare av att vara starkt förankrad på arbetsmarkna-
den, men knappt inga sysselsättningsmöjligheter finns på själva orten. I 

                                                   
5 Statistiska centralbyrån/BergslagsData. 
6 I jämförelse med Örebro kommun som helhet. 
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stort sett alla i yrkesverksam ålder pendlar ut från Ekeby-Almby. Vanligt-
vis arbetar de i Örebro eller i andra närliggande orter. Vissa pendlar till 
arbete i Stockholm. Förutom få lokala arbetsplatser finns det inga lägenhe-
ter i Ekeby-Almby. Här bor man uteslutande i villa.7 

 
Efter att ha tagit i beaktande både de materiella och de sociodemografiska 
aspekterna av den plats som idag kallas Ekeby-Almby, inställer sig ett antal 
frågor. Är den befolkningsutveckling som sker i Ekeby-Almby en del av ett 
generellt mönster med snabb och stark befolkningstillväxt hos orter som 
befinner sig i städers närhet? Beror befolkningsutvecklingen i denna typ av 
orter på att städerna krymper eller kan de betraktas som en del av den 
växande staden? Är Ekeby-Almbys befolkningssammansättning unik eller 
är det på detta sätt som orter i stadens närhet är sammansatta? Hur förhål-
ler sig dessa ortstyper till sammansättningen i staden och dess olika stads-
delar? Vilka är aktörerna som har format Ekeby-Almby? Hur och varför 
har de agerat? Planeras denna ortstyp som en del av staden eller som en-
skilda platser? Leder denna ortsutveckling till några specifika konsekvenser 
för stadsutvecklingen, det vill säga betyder det något för Örebro att det 
finns orter som Ekeby-Almby i dess närhet? Det är kring spörsmål av den-
na karaktär som denna avhandling kommer att uppehålla sig vid. 

 

Stadsnära orter i ett vidare geografiskt perspektiv 
Den här avhandlingen handlar således om orter som befinner sig i stadens 
närhet. Med närhet avses här framför allt den geografiska närheten. Den 
här avhandlingen vill undersöka hur och varför orter med geografisk när-
het till staden förändras och hur utvecklingen varierar inbördes mellan 
dessa orter över rum och tid. Förutom det till synes förunderliga i att det 
helt plötsligt kan växa fram mängder med villor i tidigare orörda skogs- 
och jordbruksområden, infinner sig samtidigt den inte helt oväsentliga 
funderingen kring potentiella konsekvenser av denna typ av platsspecifika 
förändringar. Jag ser den främsta konsekvensen av dessa förändringar i ett 
relationellt geografiskt perspektiv där denna ortsutveckling har betydelse 
för den närliggande stadens utveckling och planering, men även för hur 
andra stadsnära orter kan utvecklas. Dessa orter kan således betraktas som 
både ett stadsplaneringsproblem - det vill säga hur de ska hanteras i stads-
planeringen - och ett urbant (och ruralt) utvecklings- och förändringsdi-
lemma - det vill säga vad denna ortsutveckling har för betydelse för stads-

                                                   
7 Statistiska centralbyrån/BergslagsData. 
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landskapet. Keith Hoggart, som har undersökt stadens närmaste omgiv-
ningar i ett europeiskt perspektiv, menar att: 

 

The critical message is that rural hinterlands are not merely city ’appendag-
es’ but are integral to development processes that bear on the whole of a 
city-region, such that if ‘appropriate’ development does not occur in these 
areas this could impact on the city-region.8 

 

Även om citatet inte specifikt rör orter i stadens närhet, framstår det som 
att den utveckling och förändring som sker i detta landskap har mer långt-
gående påverkan än att bara den omedelbara närmiljön omskapas. Dessa 
områden är inte enbart ett bihang till staden utan tycks vara en medskapa-
re av stadsregionen tillsammans, och säkerligen i ömsesidig växelverkan, 
med staden. Mattias Qviström, som bedriver forskning om dessa stadsnära 
landskap i ett svenskt perspektiv, efterlyser studier som beaktar detta. Qvi-
ström menar att: 

 

Det behövs konkreta skildringar av stadsnära landskap, hur de utvecklas 
och hur olika aktiviteter har samverkat och motverkat, berättelser som ny-
anserar den rådande schablonartade historiebeskrivningen beträffande stä-
dernas tillväxt. Och vi behöver illustrationer där människor och vardagliga 
aktiviteter ingår.9 

 
Det är kring utvecklingsförhållanden för orter i dessa geografiskt undfly-
ende10 urbanrurala landskap, kopplat till frågor om städers utveckling och 
förändring, som föreliggande avhandling kretsar. Mot bakgrund av utveck-
lingen i Ekeby-Almby kommer jag huvudsakligen förlägga mina studier till 
tidsperioden från 1970-tal och framåt. 

 

                                                   
8 Hoggart, Keith (2005) City Hinterlands in European Space, i Hoggart, Keith 
(red.) The City’s Hinterland. Dynamism and Divergence in Europe’s Peri-Urban 
Territories. Aldershot: Ashgate Publishing; 1-18, s. 2. 
9 Qviström, Mattias (2009) Betraktelser av ett undflyende landskap, i Wingren, 
Carola (red.) Landet utanför: landskapsestetikens betydelse för den urbana männi-
skan, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift nr 5, 2009, s. 34. 
10 Ibid. 
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Ekeby-Almby och urbaniseringen 
Teoretiskt går det att argumentera för att perioden från 1970 och framåt, 
inom vilken platser som Ekeby-Almby genomgår en kraftfull transforma-
tion, är särskilt intressant i ett urbant utvecklingsperspektiv. Vanligtvis förs 
1970-talet fram som en brytpunkt i den urbana utvecklingen, framför allt 
framdriven av en postindustriell samhällsförändring11. Urbaniseringsför-
loppet, som en förflyttning av befolkningen från landsbygd till stad, anses 
allmänt var slutförd fram till 197012. Samtidigt beskrivs hur städernas ut-
veckling förändrades under 1970-talet, ofta i termer av avindustrialisering 
och avfolkning13. Parallellt med denna beskrivs en utveckling där lands-
bygdsbefolkningen åter växer14. Stadshistorikern Lars Nilsson benämner 
processen som en övergång från en industriell till en postindustriell urbani-
sering. Vartefter i denna postindustriella urbaniseringsfas börjar ett motsatt 
mönster växa fram med åter växande städer och åter krympande lands-
bygder.15 

Det är således mot bakgrund av dessa förändringar i det urbana (och ru-
rala) landskapet som denna studie har en startpunkt. Med andra ord är det 
i denna kontext som jag också tror mig finna relevanta begrepp för att 
belysa och fördjupa förståelsen för Ekeby-Almbys utveckling och den 
stadsnära ortsutvecklingen som helhet.   
 

Avhandlingens syfte och frågeställningar 
Inramad av dessa beskrivningar av Ekeby-Almby och dess lokalisering i ett 
stadsnära landskap och koppling till urbana förändringar som accentuera-

                                                   
11 Se exempelvis Bell, Daniel (1999) The Coming of Post-Industrial Society, New 
York: Basic Books. 
12 Öhman, Jan (2003) Urbanisering, staden och konkurrensen, i Berger, Sune (red.) 
Samhällets nya geografi, Uppsala: Uppsala Publishing House. Se även Statistiska 
centralbyrån (2011), i vilken tabellen över urbaniseringsgraden, det vill säga ande-
len av befolkningen boende i tätort, visar en utplaning på kring 80 % från 1970-tal 
och framåt. 
13 Nilsson, Lars (2011a) Efter industrialismen. Urbanisering och tätortsutveckling i 
Sverige 1950-2005, Studier i stads- och kommunhistoria 37, Stockholm: Stads- och 
kommunhistoriska institutet. 
14 Amcoff, Jan (2000) Samtida bosättning på svensk landsbygd, Geografiska regi-
onstudier nr 41, Uppsala: Uppsala universitet och Ahnström, Leif (1980) Turna-
round-trenden och de nordiska huvudstadsregionernas utveckling efter 1950, i 
Grahm, Leif (red.) Regionala strukturanalyser. Bosättningsmönstrets förändring i 
Norden, NordREFO 1980:3-4, Oslo: Universitetsforlaget. 
15 Nilsson (2011), s. 18. 
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des under 1970-talet, är det övergripande syftet med avhandlingen att 
granska de stadsnära orterna och deras roll i och betydelse för städers ut-
veckling. I syftet ligger att undersöka stadsnära orter som plats och feno-
men genom att studera utvecklingsmönstren i det stadsnära ortslandskapet 
och det platsspecifika ortstillblivandet i detta landskap. Följande frågor 
kommer därför att vägleda avhandlingsarbetet: 

 
1. Hur kan den stadsnära ortsutvecklingen begreppsliggöras mot 

bakgrund av tidigare urbanforskning? 
2. Hur ser stadsnära orters sociodemografi ut? Vilka mönster och 

utvecklingslinjer finns från 1970-tal och framåt? 
3. Hur förhåller sig dessa sociodemografiska mönster och utveck-

lingslinjer till motsvarande förhållanden i staden?  
4. Vilka idéer, ambitioner och omständigheter präglar den kom-

munala planeringen i stadsnära orter?  
  
I avhandlingen kommer primärt sociodemografiska aspekter av den stads-
nära ortsutvecklingen att studeras. Några sociodemografiska aspekter som 
kommer att behandlas i studien är exempelvis befolkningens storlek och 
tillväxt, dess sammansättning när det gäller inkomst, utbildning, ålder, 
etnicitet och förankring på arbetsmarknaden, men även hur befolkningen 
bor (hustyper) och flyttar. Eftersom kommunal planering starkt bidrar till 
platsers utformning kan den ses som en spegling av platsens sociodemogra-
fi, och därmed hur den har utvecklats över tid. Därav följer att jag i av-
handlingen kommer att använda stadsplanering som en viktig kontext mot 
vilken den stadsnära ortsutvecklingen kan belysas och därefter diskuteras. 
Föreliggande studie är således inte en närstudie av planeringsprocesser per 
se. 
 

Avgränsningar i tid och rum 
Föreliggande studie är avgränsad både i rummet och i tiden. Tidsmässigt 
spänner studien över perioden från 1970 till 2012. Val av 1970 som ut-
gångspunkt faller tillbaka på både praktiska och teoretiska avvägningar. 
Till de praktiska hör beskaffenheten i delar av datamaterialet där vissa 
beräkningar endast har varit möjliga från och med statistik från 1970. 
Vilka dessa är i detalj återkommer jag till i kapitel 5. De teoretiska skälen 
till att utgå från 1970-talet är, som belystes ovan, urbaniseringsförloppets 
förändringar och de stadsnära orternas plats i dessa. 

För att fördjupa förståelsen av mina resultat kommer jag vid några till-
fällen dock att ta mig bakom 1970-talet. Att bryta den tidsmässiga av-
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gränsningen kan motiveras av min uppfattning om att 1970-talet inte är ett 
brott eller en större vattendelare för varken samhälls- eller den urbana 
utvecklingen, utan snarare i flera avseenden en fortsättning på urbanise-
ringsförloppet och stadstillväxten, om än i delvis andra former. Det finns 
således poänger att följa vissa utvecklingslinjer bakåt, exempelvis när det 
gäller befolkningsutvecklingen. 

 
Den rumsliga avgränsningen till att studera stadsnära orter kan samtidigt 
motiveras av de samhälleliga och urbana förändringar som knyts till 1970-
talet. Den stadsnära ortsutvecklingen studeras härmed i ljuset av städernas 
förändringar med avfolkning och industriella omstruktureringar å ena 
sidan, och landsbygdstillväxt å andra sidan. Studien är således rumsligt 
avgränsad till orter i stadens fysiska närhet. Med detta följer samtidigt 
andra typer av rumsliga avgränsningar. Dessa kommer att behandlas i 
kapitel 4.  

En annan avgränsning är att de stadsnära orternas utveckling förutom 
att studeras nationellt, även kommer att studeras specifikt kring Örebro. 
Att avgränsa vissa delar av studien till Örebro med omnejd kan motiveras 
på två sätt. Ett huvudmotiv är att belysa utvecklingen i och kring städer 
utanför de tre svenska storstadsområdena, något som det enligt min me-
ning råder brist på. Ett andra skäl hänger återigen samman med vissa delar 
av det studerade datamaterialets beskaffenhet. Jag kommer närmare att 
beröra denna avgränsning i kapitel 3 och 6.  

Vid sidan av dessa tidsliga och rumsliga avgränsningar bör även nämnas 
att studien till stora delar har valt bort ett ekonomisk-geografiskt perspek-
tiv på den stadsnära ortsutvecklingen. Ett skäl till detta är, såsom i fallet 
med Ekeby-Almby, att många av de stadsnära orterna saknar egna arbets-
platser16. 

Specifikt för Ekeby-Almby bör ytterligare en avgränsning nämnas, som 
innebär att jag ytterst begränsat vidrört de politiska turer som föregick 
delar av Ekeby-Almbys utveckling, framför allt kopplat till frågor om avtal 
kring vatten- och avloppsfrågans lösning. Jag återkommer till dem vid vissa 
tillfällen när så behövs. Att djupare granska det politiska spelet hade för-
visso varit intressant men hade säkerligen omfångsmässigt kunnat bereda 
plats för ytterligare en avhandling, samtidigt som det med mina frågeställ-
ningar inte har varit nödvändigt med en sådan analys.  

 

                                                   
16 Statistiska centralbyrån (2007a) Tätorter 2005. Sysselsatta och boende i och 
utanför tätorter, Statistiska meddelanden MI 38 SM 0702. 
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Den fortsatta dispositionen 
Avhandlingen kommer fortsättningsvis att vara disponerad i tre övergri-
pande delar. En första del, som utgörs av kapitel 2, kommer att behandla 
framväxten av två teman, eller forskningsfält, som har bäring för den 
stadsnära ortsutvecklingen. Jag har valt att kalla dessa två teman för ”ur-
baniseringens uppluckring” och ”stadens ensidiga utveckling”. Syftet med 
framställningen är att ringa in för den stadsnära ortsutvecklingen relevanta 
begrepp. I denna del är det primärt den första frågeställningen som kom-
mer att vara vägledande. Kapitel 2 är kort sagt avhandlingens teorikapitel.  

I den efterföljande delen, som är den innehållsligt och omfångsmässigt 
största delen i avhandlingen, kommer huvudsakligen frågorna 2-4 att be-
handlas. Kapitel 3 och 4 kommer dels att behandla de metoder och materi-
al som används i avhandlingen, dels att presentera den grupp orter som i 
avhandlingen har definierats som stadsnära. I de efterföljande tre kapitlen 
(kapitel 5-7) analyseras det empiriska material som har valts ut för att 
uppnå syftet med studien. Analysen kommer att ske i två steg. Ett första 
steg är att beskriva sociodemografiska mönster hos stadsnära orter under 
olika tidsintervall mellan 1970 och 2010 samt över vissa specificerade geo-
grafiska rum. I kapitel 5 studeras befolkningsutvecklingen på nationell nivå 
och i kapitel 6 granskas befolkningens sammansättning i ett regionalt 
sammanhang runt Örebro. I dessa kapitel är det således framför allt frå-
gorna som rör sociodemografins form och innehåll som står i fokus, men 
även den fjärde frågan kommer att behandlas i kapitel 6. I ett andra steg 
kommer Ekeby-Almbys befolknings- och sammansättningsutveckling att 
rekonstrueras mot en planeringshorisont. Här är det primärt frågan om 
kommunens planering kopplat till formandet av orten som huvudsakligen 
ska analyseras. 

I avhandlingens sista del, som utgörs av kapitel 8 kommer en avslutande 
analys att presenteras, som försöker knyta samman avhandlingens teoretis-
ka ram med resultaten som framkommer i de tre empiriska kapitlen. Här 
kommer ett antal teoretiska reflektioner att presenteras.  

 
Framför allt i avhandlingens empiriska nedslag finns en tydlig nivåindel-
ning. I inledningskapitlet presenteras Ekeby-Almby. Vi befinner oss med 
andra ord på lokal nivå, på en specifik plats där en viss form av utveckling 
har kunnat konstateras. För att få svar på en del frågor som rör utveck-
lingen i Ekeby-Almby behöver vi söka oss till andra geografiska nivåer. I 
kapitel 5 är det därför den stadsnära ortsutvecklingen på nationell nivå 
som fokuseras. I det efterföljande kapitlet (kapitel 6) höjs den geografiska 
upplösningsnivån och studien uppehåller sig på regional nivå. Skälen därtill 
är att svaren på vissa frågor kring utvecklingen i Ekeby-Almby behöver 
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sökas i ett regionalt sammanhang där både andra orter i stadens närhet 
behöver analyseras, liksom själva staden med dess stadsdelar. I det därpå 
följande kapitlet, som också är det avslutande empiriska nedslaget (kapitel 
7), är vi åter på lokal nivå i Ekeby-Almby för att undersöka aspekter av det 
konkreta, handgripliga formandet av orten, delvis sett i ljuset av de två 
föregående empiriska nedslagen.  
 
Men också i avhandlingens teoretiska bärlager finns nivåer. I kapitel 2 
beskrivs den urbana utvecklingen och därur framväxande begrepp som kan 
användas för att förstå den stadsnära ortsutvecklingen. Eftersom det empi-
riska material som studeras i avhandlingen har en tydlig nivåindelning 
medför det att olika aspekter av dessa begrepp passar olika väl för att för-
stå det aktuella empiriska nedslaget. Detta har inneburit att de empiriska 
kapitlen inleds genom att skissera en specificerad kontext, vilken därmed 
konkretiserar vissa delar av de begrepp som presenteras i kapitel 217. I 
kapitel 8 är ambitionen att föra en diskussion av mer syntetiserande karak-
tär kring studiens resultat i relation till de teoretiska utsagorna.  

 
  

                                                   
17 Ett exempel för att åskådliggöra detta kan hämtas från kapitel 6 som har fokus 
på den stadsnära ortsutvecklingen ur ett regionalt perspektiv. I teorikapitlet (kapitel 
2) diskuteras bland annat stadsregioners indelning i kommuner som en kraft i den 
stadsnära ortsutvecklingen både vad gäller befolkningsutveckling och socioekono-
mi. För att närmare belysa denna kraft följer därför i kapitel 6 en genomgång av 
kommunindelningsförändringar i och kring Örebro under den aktuella studieperio-
den. Med dessa som fond kan vissa förändringar i den stadsnära ortsutvecklingen 
illustreras. 
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KAPITEL 2. 

Den stadsnära ortsutvecklingens begrepp  
En av de frågor som ställdes i inledningskapitlet var hur den stadsnära 
ortsutvecklingen kan begreppsliggöras mot bakgrund av tidigare urban-
forskning. Ambitionen i föreliggande kapitel är således att precisera ett 
antal begrepp som är relevanta för att förstå den stadsnära ortsutveckling-
en.  

I inledningskapitlet beskrevs även hur situationen i Ekeby-Almby och 
andra stadsnära orter kunde ses mot bakgrund av 1970-talets urbana och 
rurala förändringar. Jag kommer därför inledningsvis i kapitlet att skissera 
hur ortsforskningen har förändrats över tid, hur förklaringsanspråken har 
skiftat och vilka perspektivförskjutningar som har skett, i relation till dessa 
övergripande urbana (och rurala) förändringar. Utifrån denna genomgång 
kommer jag därefter att beskriva de begrepp som därmed blir viktiga för 
att förstå den stadsnära ortsutvecklingens form och innehåll. Dessa be-
grepp är kontraurbanisering, exurbanisering, periurbanisering och urban 
sprawl. Avslutningsvis i kapitlet kommer jag att beröra frågan om skillna-
der och likheter mellan dessa begrepp, samt beröra de kunskapsluckor som 
föreliggande studie bidrar till att fylla.  
 

Forskning om orter och urbanisering 
Som en undersökning av en viss grupp av orter skriver föreliggande studie 
in sig i en lång forskningstradition. Genom att studera denna forsknings-
tradition över tid åskådliggörs hur perspektiven på orters utveckling har 
förändrats. I det följande ska jag med några kronologiskt inordnade ned-
slag visa på dessa perspektivförskjutningar. Syftet är att ge en bakgrund till 
framväxten av de forskningsfält och däri förekommande teoretiska be-
grepp som jag kommer att luta mig mot fortsättningsvis i avhandlingen. 
Jag kommer att koncentrera framställningen till att endast behandla svens-
ka ortsstudier. 
 
Ett tidigt exempel på studier av befolkningsutveckling i det svenska ortsy-
stemet är Sten De Geers ”Befolkningens fördelning i Sverige”18, som med 
sin regionalgeografiska ansats beskrev ett antal regionala särdrag sådana 
de fördelade sig runt om i landet. Studien landade i en beskrivning av åtta 
geografiska bygdetyper; sandåsbygd, bergplatåbygd, fiskelägesbygd, träin-

                                                   
18 De Geer, Sten (1919) Befolkningens fördelning i Sverige, Stockholm: Wahlström 
& Widstrand. 
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dustribygd, järnbruksbygd samt stenkols-, textil- och glasindustribygd. 
Kommunikationernas, främst järnvägarnas, ”stadsortsbildande” följdkon-
sekvenser beskrevs likaså. De Geers befolkningsstudie var måhända inte en 
tätortsstudie i egentlig mening, utan kan framför allt betraktas som ”en 
deskriptiv undersökning av befolkningstäthet överhuvudtaget”19. Studien 
är ett typiskt exempel på den regionalgeografiska idétraditionen med regi-
onen som den studerade geografiska enheten. Genom att studera kultur- 
och naturförhållandenas sammantagna inverkan på specifika regioner och 
deras utveckling, i form av regionala synteser, kunde samtidigt mer gene-
rella drag friläggas20, exempelvis sammanfattade i olika bygdetyper.  

Något senare företog William William-Olsson21 en liknande studie av 
det svenska ortslandskapet, vars utgångspunkt var den då viktiga frågan 
om landsbygdens avfolkning. Befolkningsutvecklingen från 1880- till 1930-
tal studerades, vilket bland annat visade att urbaniseringen främst drevs 
fram av utvecklingen hos kustnära eller järnvägsanslutna orter, men att 
urbaniseringstakten avtog under 1930-talet. Sambandet mellan konjunktur 
och inflyttning till städer ansågs förklara dessa förändrade mönster. För att 
beskriva befolkningsutvecklingen gjordes en ortsklassificering som basera-
des på den näringsstruktur som ansågs prägla den kommun inom vilken 
den enskilda orten låg, och visade hur tätorts- och landsbygdutvecklingen 
sammanföll med näringslivets omdaning22. Till skillnad mot De Geer gav 
inte William-Olsson kommunikationerna särskilt stort utrymme, utan per-
spektivet var snarare starkt förankrat i ett centralortsteoretiskt perspektiv.  

Gösta Ahlberg presenterade något senare en studie av orternas befolk-
ningsutveckling. Perioden mellan 1911-1950 kartlades i studien. Ahlbergs 
ambition var att försöka förklara dessa befolkningsförändringar utifrån 
stadsnäringarnas tillväxt, det vill säga i enlighet med den centralortsteore-
tiska ansatsen, exempelvis uttryckt med följande hypotetiska samband: 

 

                                                   
19 Nyström, Jan (1994) Tätortslandskapet i Sverige. En studie av tätorters befolk-
ningsförändringar under 1980-talet. Kulturgeografiskt seminarium 1/94. Stock-
holm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, s. 20. 
20 Hallin, Per-Olof & Gren, Martin (2003) Kulturgeografi: En ämnesteoretisk in-
troduktion. Malmö: Liber, s. 56. 
21 William-Olsson, William (1938) Utvecklingen av tätorter och landsbygd i Sverige 
1880-1935. Ymer, årg. 58 No. 2-4, refererad till i Nyström (1994). 
22 Kommunerna var vid denna tid vanligtvis mycket mindre jämfört med idag, se 
vidare Andersson, Per (1993) Sveriges kommunindelning 1863-1993, Mjölby: Dra-
king. 
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Huvudsyftet har varit att närmare belysa det samband, som kan förutsättas 
råda mellan ett områdes folkmängdsutveckling och dess näringskaraktär 
[…] Ett områdes näringskaraktär kan givetvis icke på något fullt tillfredstäl-
lande sätt uttryckas medelst ett enda tal. Men då den egentliga demarka-
tionslinjen i befolkningsutvecklingen går mellan jordbruket och dess binär-
ingar å ena sidan och stadsnäringarna å andra sidan, kan folkmängdspro-
portionen mellan dessa båda huvudgrupper anses vara det utan jämförelse 
viktigaste kännemärket på områdets allmänna karaktär.23 

 

Liksom De Geer och William-Olsson gjorde också Ahlberg en ortsklassifi-
cering med stark förankring i de indelningar som föregående forskningsre-
sultat hade nått fram till. Emedan William-Olsson använde en metodkom-
bination av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, bedrev Ahlberg sina 
studier med en omfattande statistisk beräkningsarsenal, vilket signalerade 
den kvantitativa geografins inträde i kulturgeografiämnet.24  

Ett av 1950- och 60-talets forskningsbidrag i den kvantitativa geografin 
lämnades av Gerd Eneqvist. Så här beskriver Eneqvist forskningsläget: 
”Under de senaste decennierna har tätortsdiskussionen varit synnerligen 
livlig, såväl i Sverige som i utlandet. Den har gällt sådana saker som tätor-
ternas definition, avgränsning och typindelning.”25 En utgångspunkt för 
Eneqvist var därför att skapa en typologisering av tätorterna enligt när-
ingsgrenstillhörighet och storleksklass. Klassificeringen byggde på William-
Olssons och Ahlbergs tidigare grupperingar, men vidareutvecklades genom 
att utgå från tre huvudtyper; jordbruksorter, skogs- och fiskeorter och 
service- och industriorter. Mellan dessa huvudtyper fanns sedan en rad 
blandtyper.26 Ett annat omfångsrikt exempel på beskrivning av det svenska 
tätortssystemets utveckling är Torsten Hägerstrands och Sture Öbergs bi-
drag (bilagedel) i rapporten ”Balanserad regional utveckling”27, som gavs 

                                                   

23 Ahlberg, Gösta (1953) Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i Sverige 
1911-1950, Stockholm: Stockholms kommunförvaltning, s. 11f och 31, se även 
Nilsson (2011a), s. 20ff. 
24 Nyström (1994), s. 22ff. För vidare läsning om kulturgeografins idéhistoriska 
utveckling, se Åquist, Ann-Cathrine (1994) Idéhistorisk översikt i Öhman, Jan 
(red.) Traditioner i nordisk kulturgeografi. Uppsala: NST. 
25 Eneqvist, Gerd (1955) Tätorternas yrkessammansättning. Meddelanden från 
Uppsala universitets geografiska institution, Serie A, Nr 107, Lund: Carl Bloms 
Boktryckeri AB, s. 139. 
26 Ibid., passim. 
27 Hägerstrand, Torsten & Öberg, Sture (1970) Befolkningsfördelningen och dess 
förändringar, SOU 1970:14, Stockholm: Inrikesdepartementet. 
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ut 1970. Studien behandlar urbaniseringsförloppet utifrån en rad kvantita-
tiva mått, exempelvis i rangordningslistor28, urbaniseringsgrad och befolk-
ningsunderlag och -fördelning.  

 
Ett gemensamt drag för William-Olssons, Ahlbergs och Eneqvists studier är 
att ortsutvecklingen knyts samman med näringslivsutvecklingen på den 
specifika platsen. Orterna utvecklas till följd av hur det lokala näringslivet 
utvecklas och de kan grupperas baserat på denna utveckling. Under lång 
tid har detta samband också funnits i ortsutvecklingen, men har, enligt min 
mening, kontinuerligt kommit att försvagas för många orter, till exempel 
för de stadsnära orterna. Det traditionella forskningsfältet som uppehåller 
sig kring ortsutveckling och dess associerade teorier kan därmed framför 
allt användas för att förstå framväxten av ortsmönster utifrån det lokala 
näringslivets utveckling. Vi kan med detta forskningsfält i ryggen primärt 
få en bild av hur mönster av större och mindre orter har vuxit fram under. 
Teoretiskt brukar detta innebära en förankring i den centralortsteoretiska 
ansatsen, som utvecklades av Walter Christaller under 1930-talet29. 

                                                   
28 Rangordningslistor innebär att rangordna orterna i ett ortsystem efter storlek, 
ofta med hänsyn tagen till den så kallade rank-size rule, se vidare Knox, Paul L. & 
McCarthy, Linda (2005) Urbanization, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson 
Prentice Hall, s. 65f 
29 Utgångspunkten i de av Walter Christaller formulerade förutsättningarna för 
centralortsteorin är orter som fungerar som centra för varor och tjänster, så kallade 
centralorter. Enligt det centralortsteoretiska perspektivet inordnar sig dessa orter i 
hierarkier baserat på vilken omfattning varu- och tjänsteutbudet har på orten. 
Komplementära regioner uppstår till följd av dessa varor och tjänsters fördelning 
över ortssystemet och blir områden som omger orten. Komplementära regioner som 
utgör omland runt orter högre upp i ortshierarkin överlappar komplementära regi-
oner är av mindre betydelse.  

Centralitet, som är en viktig byggsten i centralortsteorin, handlar om relationen 
mellan den enskilda ortens totala utbud av varor och tjänster samt de 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 på grund av 
att befolkningsunderlaget är för litet.  
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Idag för centralortsteorin dock en undanskymd tillvaro i urbanforskar-
samhället, främst för att den anses ha svårt att fånga upp de bakomliggan-
de strukturerna och handlande aktörerna30. Trots att teorin formulerades 
1933 räknas den ofta inom kulturgeografin som en del av den kvantitativa 
geografin, ofta benämnd som rumslig analys. Den kvantitativa geografin 
hade sin storhetstid framför allt under 1950- och 60-tal, och därmed även 
centralortsteorin31. Centralortsteorins utgångspunkter och resultat har av 
detta skäl kommit att betraktas som mer eller mindre orimliga32, alterna-
tivt i behov av kompletterande teorier33. Kritik av teorin hänger delvis 
samman med uppfattningar om att den är alltför statisk och därmed får 
svårt att hantera dynamiken i centralortsmönstren, det vill säga att berätta 
något om strukturer och aktörer som omformar centralortssystemet. Per-
spektivet kan sammanfattas som att staden ”för sin existens är […] bero-
ende av omkringliggande landsbygd och andra orter i ett ortssystem av 
hierarkisk natur”34, och indikerar därmed att starka kopplingar finns mel-
lan städer och dess närliggande omland. Det är i detta omland, närmast 
staden, som de stadsnära orterna återfinns.  

                                                                                                                   
De komplementära regionerna bildar, enligt teorin, ett hexagonalt bikakemönster. 
Det hexagonala mönstret baseras enligt Christaller på fem bakomliggande anta-
ganden; 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 kom-
plementära region måste vara utfyllt, konsumenter agerar efter en reseminimerings-
princip, ingen central plats kan tjäna några övervinster. De cirkulära områdena 
kommer därmed 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 finns på plats. Endast under dessa villkor reser människor den 
kortaste sträckan till centrala platser. Se Christaller, Walter (1966) Central places 
in southern Germany, Englewood Cliffs N.J.: Prentice-Hall. 
30 Dale, Britt & Sjöholt, Peter (2007) The changning structure of the central place 
system in Tröndelag, Norway, over the past 40 years, i Selstad, Tor, Dale, Britt, 
Sjöholt, Peter & Gunnerud Berg, Nina (red.), Innovative Tröndelag, Trondheim: 
Tapir Akademiskt Förlag, s. 147. 
31 Åquist (1994), s. 5ff. 
32 Dale & Sjöholt (2007), s. 147. 
33 Nyström (1994). 
34 Nyström, Jan (1990) Stockholms stadsland. Om förändringsprocesser i en stor-
stads ytterområden, Meddelanden från kulturgeografiska institutionen vid Stock-
holms universitet, 0585-3508; B 72, Stockholm: Stockholms universitet, s. 13, som 
refererar till Törnqvist, Gunnar (red.) (1986) Svensk näringsliv i ett geografiskt 
perspektiv. Stockholm: Liber Förlag. 
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Slutsatsen är dock den att för att erhålla förståelse för det stadsnära ort-
systemets spänningar, utvecklingsförskjutningar och omvandling, vilka är 
föremål för studier i denna avhandling, blir centralortsteorin snarare en 
teoretisk startpunkt till vilken ytterligare teoribidrag behöver läggas35. 

 
Till studiet av den svenska tätortsutvecklingen behöver vidare Lars Nils-
sons forskargärning nämnas, som till skillnad mot många tidigare ortsfors-
kare tar ett större tids- och helhetsmässigt grepp om den svenska urbanise-
ringen, och försöker bidra med förståelse för det moderna tätortsnätets 
framväxt, urbaniseringen och dess drivkrafter samt tätortstillväxtens regi-
onala och lokala ojämnheter36 Om sin ambition meddelar Nilsson följande: 
 

I mina (kvantitativa) forskningar kring den svenska urbaniseringen har jag 
främst uppmärksammat tre urbana dimensioner. För det första har urbani-
seringen behandlats ur rent formella aspekter (kommunalreformer, statistik-
produktion, inkorporeringar, stadsbildningar med mera) vilka kan sägas ut-
göra ”den urbana överbyggnaden”. För det andra har jag försökt att analy-
sera själva urbaniseringsförloppet och för det tredje har jag riktat in mig 
mot det urbana tillväxtförloppets såväl generellt (stadstillväxt) som lokalt. 
Dessa tre dimensioner är inte helt oberoende av varandra, men ej heller au-
tomatiskt (lagbundet) lierade.37 

 
Utifrån dessa utgångspunkter når Nilsson ett antal resultat, varav ett är att 
den svenska urbaniseringen kännetecknas av tre längre utvecklingsstadier 
med delvis olika karaktärsdrag. Sverige befinner sig idag, enligt Nilsson, i 
en fjärde urbaniseringsfas i vilken tätorterna växer obetydligt mer än 
landsbygden38. Nilssons studier skiljer sig från tidigare ortsstudier också 

                                                   
35 Jfr Nyström (1994). 
36 Nilsson, Lars (1989) Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsom-
vandling 1800-1980, Studier i stads- och kommunhistoria 5, Stockholm: Stadshi-
storiska institutet, s. 31. 
37 Ibid., s. 305. 
38 Områden utanför tätorter. 
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ifråga om teoretisk förankring som här hämtas från teorin om ojämn ur-
banutveckling39.  

 
 

Med få undantag somnar det större formatets svenska tätortsforskning in 
efter Nilssons analyser. Den upprätthålls delvis av Amcoffs40 studie av 
svensk landsbygd, som inkluderar studiet av mindre orter, och Hans Ylan-
ders översikt av den svenska tätortsutvecklingen i SCB:s översikt av mark-
användningen i Sverige samt därutöver exempelvis i Boverkets rapport över 
de svenska tätorternas areella utveckling mellan 1960-9541. Tätortsutveck-
lingen berörs till viss del även i SOU-rapporten ”Tätbygdsutveckling och 
stadsförnyelse i Sverige”, även om den huvudsakligen fokuserar på stads-
typer och –strukturförändring42.  

Genom sina återkommande publikationer om befolkningsutveckling i 
det svenska tätortssystemet43 bidrar dock Lars Nilsson själv starkt till 
forskningstraditionens fortlevnad. I ”Efter industrialismen” beskrivs de 
svenska tätorternas befolkningsutveckling i förhållande till övergången från 
                                                   
39 Kortfattat vilar teoribildningen på att det finns ett samband mellan den urbana 
utvecklingen (främst befolkningsutvecklingen) och kapitalackumulationen. Kapital-
ackumulationen, som inte är ett linjärt förlopp, går istället i vågor. I varje våg eller 
fas är vissa branscher och företag mer betydelsefulla än andra. Detta innebär att 
varje bransch genomgår expansiva och stagnerande faser. Eftersom den platsspeci-
fika kompositionen av expansiva och stagnerande branscher är ojämn leder det 
följaktligen till att ortsutvecklingen är en geografiskt ojämn process. Orter (eller 
regioner) som innehåller för stunden expanderande branscher växer medan orter 
som framför allt är präglade av stagnerande verksamheter också har en avstannan-
de utveckling. Detta förutsätter dock att det finns ett näringsliv på orten, vilket inte 
alltid är fallet i det stadsnära ortslandskapet, se vidare exempelvis Nilsson, Lars 
(1984) Öst och Väst i Sveriges urbana historia 1800-1900. Försök till en teori om 
ojämn urbanutveckling, i Hall, Thomas (red.) Städer i utveckling: tolv studier kring 
stadsförändring tillägnade Ingrid Hammarström, Stockholm: Stadshistoriska Insti-
tutet. 
40 Amcoff (2000). 
41 Ylander, Hans (1993) Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige, i statistiska 
centralbyrån, Markanvändningen i Sverige och Szegö, Janos (1999) Bebyggelse-
landskapet i Sverige. Tätorters areella utveckling 1960-1995, Karlskrona: Boverket. 
42 SOU 1981:100 (1981) Tätbygdsutveckling och stadsförnyelse i Sverige, Stock-
holm: Fritzes. 
43 Nilsson, Lars (2008) Historisk tätortsstatistik D: 4, Folkmängden i icke-
administrativa tätorter 1900-1950, Stockholm: Stadshistoriska Institutet, Nilsson, 
Lars (2010) Folkmängden i tätortsregioner 1900-1950, Stockholm: Stadshistoriska 
Institutet & Nilsson (2011b) Historisk tätortsstatistik D: 6, Folkmängden i tätorts-
regioner 1950-2005, Stockholm: Stadshistoriska Institutet. 
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ett industriellt till ett postindustriellt samhälle44. I dessa studier kan mycket 
av de svängningar som de större tätorterna, framför allt städerna, genom-
går mellan 1950 och 2005 förstås mot bakgrund av det lokala näringslivets 
konjunktursvängningar. Nilsson konstaterar att:  

 

Teorin om ojämn geografisk utveckling lägger stor vikt vid hur stadens be-
folkningstillväxt samvarierar med näringslivets lokala sammansättning och 
särskilt inslaget av expansiva verksamheter. Under perioden 1950-2005 in-
träffade fundamentala förändringar inom såväl städernas och tätorternas 
utveckling som inom svenskt näringsliv.45 

 
Till skillnad mot centralortsteorin kan teorin om ojämn urbanutveckling 
vara användbar för att beskriva varför vissa städer växer under vissa peri-
oder medan andra stagnerar. Dessa insikter kan vidare vara användbara 
för att exempelvis spegla regionala skillnader i befolkningsutveckling på 
aggregerad nivå hos olika stadsnära ortssystem, men liksom centralortsteo-
rin är den för ”trubbig” för att förstå inomregional variation. Slutsatsen är 
även här att det behövs andra teoretiska teorier och begrepp för att förstå 
det stadsnära ortslandskapet form och innehåll. 

 

Ortsstudier och urbaniseringens uppluckring 
Urbaniseringsmönstret med kontinuerligt tilltagande stadstillväxt var inte 
fullt lika entydigt under 1960-talet. En studie av tätortsbefolkningens för-
ändring som delvis uppmärksammade detta var Thomas Falks studie av 
1960-talets tätortsutveckling46. Falk kommenterar delar av sina 
forskningsresultat på följande sätt: 

 

Slower growth rates in the urban cores could result from an increasing 
standard of living in terms of per capita demands for urban space (larger 
homes, more space for roads and other public uses etc.). An increase of 
population in the satellites [orter utanför staden, min kommentar] is a re-
flection of the desire for residence in the attractive surroundings of a smaller 
community, away from noise, pollution, congestion, and other environmen-
tal drawbacks characteristics of many urban core areas. The residential 

                                                   
44 Nilsson (2011a). 
45 Ibid., s. 117. 
46 Falk, Thomas (1976) Urban Sweden: Changes in the distribution of population, 
the 1960s in focus, Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet. 
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preference materializes as an increased demand for single-family houses 
[…].47 

 

Trots en pågående debatt om illavarslande storstadstillväxt var Falks hu-
vudsakliga resultat att 1960-talets befolkningsförändringar snarare bör 
betraktas på två sätt som delvis kontrasterade denna debatt. Dels kunde en 
mellanregional befolkningsomfördelning från större till mindre stadsregio-
ner iakttas, dels kunde en inomregional omfördelning noteras i form av 
starkare befolkningstillväxt i mindre och medelstora orter i stadsregioner-
nas perifera lägen än för de mer centrala orterna.48 Framför allt det senare 
mönstret förklarade Falk bland annat genom resonemang såsom i citatet 
ovan, vilka tydligt illustrerar hur andra faktorer vid sidan om de ekono-
miska blir viktiga för att förstå viss tätortstillväxt, medan den mellanregio-
nala omfördelningen tolkades som att urbaniseringen i större städer hade 
slutförts men återstod att slutföras i mindre49, det vill säga mer i enlighet 
med ekonomisk omvandling. 

  
Även i Lars Nilssons studier uppmärksammas de processer som Falk skön-
jer i sina resultat. Förutom tre längre förändringsförlopp på denna skalni-
vå, tycker sig Nilsson se indikationer på en fjärde regional omfördelning 
från 1970-tal. ”Huruvida detta är ett nytt mönster av permanent karaktär, 
som är under framväxt eller en tillfällig förändring är det ännu svårt att 
uttala sig om”50, menar Nilsson. Den regionala omfördelning som Nilsson 
tycker sig se, men inte riktigt vill fastställa som en ny urban-regional om-
fördelning, korresponderar med de inomregionala omfördelningar som 
Falk kan visa förekomma på 1960-talet och väljer att förklara utifrån soci-
ala aspekter. Det handlar i båda fallen om ett urbaniseringsförlopp som 
gradvid håller på att luckras upp. Med Nilssons teoretiska inbäddning i 
teorier om ojämn urbanutveckling, som vilar tungt i 1980-talets ekono-
misk-geografiska teoribildning51, blir måhända en sådan utvecklingsten-
dens svårförklarad.  

                                                   
47 Falk (1976), s. 184. 
48 Ibid., s. 178. 
49 Ibid. 
50 Nilsson (1989), s. 309. 
51 Jfr Harvey, David (2006) Den globala kapitalismens rum: på väg mot en teori 
om ojämn geografisk utveckling, Hägersten: Tankekraft förlag eller Smith, Neil 
(1984) Uneven Development. Nature, Capital and the Production of Space, Athens 
och London: The University of Georgia Press. 
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Den regionala omfördelning som Falk och Nilsson uppmärksammar un-
der 1960- och 70-talen, fortsätter att analyseras i Jan Nyströms genomlys-
ning av 1980-talets tätortstillväxt. Nyström finner i denna att: 

 

80-talet har inte inneburit någon återgång till en renodlat koncentrerad till-
växt. Tvärtom har spridningsmönstret förstärkts från de urbana tillväxt-
centra som kan urskiljas. Frågan om antingen koncentration eller spridning 
ägt rum kan alltså besvaras med: både koncentration och spridning av be-
folkningen.52 

 
Regional befolkningsomfördelning beskrivs också i andra studier under 
1980-talet. I dessa uppmärksammas också hur andra faktorer än de strikt 
ekonomiska och näringslivsorienterade kan förklara orters utveckling. Ett 
exempel är Sture Lövgrens studie av hur tätorter kan växa. Lövgren disku-
terar befolkningsförskjutningar i en kontext med avstannad urbanisering, 
det vill säga från 1970 och framåt, och menar att riktningen på dessa bör 
ses mot bakgrund av den för stunden rådande exploateringsstrategin, och 
ett antal push- och pull-faktorer kopplat till den enskilde bostadskonsu-
menten. Varje exploatering sker, enligt Lövgren, som ett resultat av strate-
giskt handlande baserat på tidigare ställningstaganden och beslut, samt 
därutöver ekonomiskt, socialt och kulturellt betingade aspekter. Samman-
taget utgör de en exploateringsstrategi. Som pull- respektive push-faktorer 
vid förskjutningar utåt, i form av tätortsutbredning eller utflyttning från 
större tätort till angränsande landskap, nämner Lövgren egen villa, närhet 
till natur och rurala miljöer och uppfattning om ökad frihet som exempel 
på det förstnämnda och den urbana miljön för barnfamiljer och bostads-
förhållanden i centrum som exempel på det sistnämnda.53   

Ett annat exempel som uppehåller sig vid delvis liknande aspekter på 
ortsutveckling är Jan Nyströms studie av Stockholms stadsland54. Ett stads-
land beskrivs på följande sätt: 
 

                                                   
52 Nyström (1994), s. 48. 
53 Lövgren, Sture (1986) Så växer tätorten – Diskussion om en modell för urban 
utbredning, GERUM nr 5, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet: 
Umeå, s. 196f och 206ff. 
54 Jan Nyströms studie är inte en ortsstudie i egentlig mening utan sammanför både 
orter och landsbygd i ett stadsland. För Nyström är det således stadslandet som är 
det huvudsakliga empiriska objekt. Eftersom orter är viktiga noder i stadslandet 
visar studien dock på perspektivförskjutningar i synen på vad som driver ortsut-
vecklingen. 
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I gränslandet mellan stad och landsbygd uppstår ett stadsland med verk-
samheter som funktionellt kan knytas till stadens produktionssystem. Stads-
landet är scenen för spontana utvecklingsprocesser som bl a tar sig uttryck i 
funktionsomvandling av fritidshus till permanentbostäder. Nya orter upp-
står utan egen arbetsplatsförsörjning. Befolkningen i stadslandet är beroende 
av stadens arbetsplatser och service för sin existens, men kan på grund av 
bostadens belägenhet inte utnyttja detta på samma sätt som stadsborna.55 

 

Nyström fortsätter och menar att stadslandet är såsom staden själv ett 
heterogent landskap, och med utgångspunkt i framför allt markränteteo-
ri56, genomförs en studie av allmänna processer som sprider ut människor 
till stadslandet. Ett sätt att förklara rumsliga förändringar i stadslandet, 
menar Nyström, är att analysera olika aktörers inflytande över tid. Dessa 
aktörer utgörs grovt sett av offentliga aktörer och marknadsaktörer, vars 
beslut resulterar i antingen starkare eller svagare utveckling i stad respekti-
ve stadsland, något som beskrivs som koncentration (stad) och spridning 
(stadsland). Båda aktörstyperna kan, om de får fritt spelrum, ge upphov till 
både koncentration och spridning.  

I studien presenteras en hypotes i vilken 1970-talet präglades av sprid-
ning av befolkningen eftersom makten framför allt låg hos offentliga aktö-
rer, medan 1980-talet snarare innebär en koncentration av befolkningen 
till följd av en skiftande maktbalans. Med hänvisning till miljonprograms-
utbyggnaden, framsynta kommunala markinköp och landstingsövertagen 
kollektivtrafik kan en sådan hypotes för 1970-talet bekräftas, men inte helt 
och hållet eftersom en stor del av befolkningens spridning under perioden 
var en reaktion på det planerade bostadsbyggandet, ofta beskriven som 
”den gröna vågen”. Det vill säga, ”den gröna vågen” var inte planerad av 
den offentliga sektorn. Under 1980-talet menar Nyström att den enskilda 
kommunens planering har kommit att bli mindre trogen en regional sam-
ordning (som skapar en jämnare utspridning i stadslandet) och mer tagit 
formen av en självförsörjningsstrategi för bostadsbyggande.57 Nyström 
skriver att ”Lokala utvecklingsstrategier har lättare kunnat samordnas med 
de fria marknadskrafternas strävanden än med länsstyrelsernas och lands-
tingets regionala planeringsmål, och kommunen-markägaren-byggföretaget 

                                                   
55 Nyström (1990), s. 3. 
56 För en översikt av olika typer av markränteteorier, se Clark, Eric (1987) The 
Rent Gap and Urban Change. Case Studies in Malmö 1860-1985. Meddelanden 
från Lunds universitets geografiska institution, avhandlingar 101, Lund: Lund 
University Press, s. 9-86. 
57 Nyström (1990), s. 200ff. 
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har ”gjort upp” utan direkt medverkan från regionala och statliga myndig-
heter”.58 Marknadsaktörerna har med andra ord fått ett större inflytande 
över stadsutvecklingen, men samtidigt i samarbete med lokala offentliga 
aktörer. Baserat på detta drar Nyström slutsatsen att det finns faktorer 
som både stärker och försvagar hypotesen för 1980-talet. Vid sidan om 
olika aktörers grad av inflytande under olika perioder menar Nyström att 
hänsyn måste tas till markägandet, där resultaten från studien visar att den 
offentliga sektorns aktörer tycks ha ett större inflytande över markanvänd-
ningen i en stadsregions centrala delar än i dess perifera lägen. Maktförhål-
landet regleras samtidigt lokalt mellan kommun, kapitalägare och mark-
ägare. Slutsatsen är dock att: 

 

Initiativet till exploatering av ny mark för bostäder och arbetsplatser växlar 
mellan kommuner, kapitalägare och markägare. Kommuner med stort eget 
markinnehav, hög kompetens inom fysisk planering och administration 
samt med tillräckliga personella och ekonomiska resurser borde ha bättre 
förutsättningar att hävda sig i förhandlingar med markägare och kapitaläga-
re än kommuner som saknar dessa förutsättningar.59 

 
Baserat på en sådan slutsats menar Nyström att den långsiktiga utbyggna-
den av stadslandet varierar i tid och rum beroende på de privata exploatö-
rernas intressen att vid en given tidpunkt investera i mark och bostäder, 
något som hänger samman med för tillfället rådande konjunkturläge. Ett 
resultat från studien är att det offentliga inflytandet i en regions centrum 
förstärks under lågkonjunkturer. I lågkonjunkturer förstärker offentliga 
aktörer sin position även i stadslandet där privata aktörer generellt har ett 
relativt sett större inflytande. I högkonjunkturer uppstår ett omvänt förhål-
lande, med högre grad av privat inflytande i regionens centrala delar sam-
tidigt som kontrollen över stadslandet förstärks. I Stockholmsregionen kan 
Nyström se hur de lokala aktörerna, det vill säga de boende och mark-
nadsaktörerna, med tiden får ett större manöverutrymme, exempelvis i 
form av en funktionsomvandling av fritidshusområden och nyexploate-
ringar.60  

 
Ett senare exempel på ortsstudier som tematiskt ansluter till Falks, Amcoffs 
och delar av Nilssons studier är Hans Westlunds och Wolfgang Pichlers 

                                                   
58 Nyström (1990), s. 202. 
59 Ibid., s. 205. 
60 Ibid., s. 206f. 
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studie av tätortsutveckling under 1990-talet och Niklas Bergströms studie 
av befolkningsomflyttningar i Umeå stadsregion mellan 1985-95. Den 
förstnämnda ställer frågan om 1990-talet kan ses som en ny grön våg, men 
finner ett polariserat mönster där storstäderna och den ”rena” glesbygden 
utgör varandras motpoler. Forskarna finner dock att ”[d]et är den stadsnä-
ra landsbygden, särskilt den kring storstadsregionerna och vissa regionala 
centra med hög tillgänglighet i det nya snabbtågsnätet som utvecklas mest 
positivt.”61 I polariseringsmönstren finns, enligt Westlund och Pichler, även 
tydliga sociodemografiska skiktningar.  

I fallstudien över Umeå stadsregion berörs inte ortsutvecklingen specifikt 
men visar likväl ett stadsnära omland som är generellt växande, men både 
rumsligt och sociodemografiskt differentierat. Exempelvis är det strukture-
rat av vilka områden som kan antas vara attraktiva (närhet till vatten, 
öppna landskap, närhet till vägar, närhet till Umeå osv.)62.  
 
Urbaniseringens uppluckring under 1960- och 70-tal visade sammanfatt-
ningsvis på förändringar som inte enbart kunde hänföras till strikt ekono-
miska faktorer eller näringslivsutveckling. Till de ekonomiska förklarings-
anspråken tillfördes, såsom i fallet med Falks förklaring av inomregionala 
befolkningsförändringar, sociala faktorers förklaringsinverkan på tätorters 
utveckling. En viktig förklaring bakom de senare faktorerna var den ökade 
rörligheten hos befolkningen. Förutom näringslivets omsvängningar och 
sociala faktorers betydelse för hur orters utveckling beskrivs också i här 
refererade studier politiska idéer och avvägningar i exploateringssamman-
hang som formande element i ortsutvecklingen. I detta framträder även hur 

                                                   
61 Westlund, Hans & Pichler, Wolfgang (2000) En ny grön våg? Glesbygdstillväxt 
under storstadsexpansionens 90-tal, Östersund: Institutet för regionalforskning, s. 
23. 
62 Bergström, Niklas (2002) Kontraurbanisering i Umeåregionen, CERUM Wor-
king Paper 42:2002, Umeå: Umeå universitet. 
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ortsutvecklingen blir till i ett makt- och förhandlingsspel63 mellan olika 
både offentliga och privata aktörer.64  

När det gäller att förklara och förstå den regionala befolkningsomför-
delningen, här beskriven på ortsnivå med hänsyn tagen till den breddade 
synen på ortsutvecklingens varför och hur, har med tiden ett antal begrepp 
utvecklats. Det är, enligt min mening, framför allt med dessa begrepp som 
vi teoretiskt kan förstå den stadsnära orten som plats och fenomen, liksom 
dess roll och funktion i stadsutvecklingen. Ett av de mest tillämpande och 
diskuterade är kontraurbanisering.  
 

Kontraurbanisering 
Tecken på den befolkningsutveckling som har kommit att kallas kontraur-
banisering uppmärksammades till en början i tidigt urbaniserade länder 
som Storbritannien, USA och Beneluxländerna på 1960-talet, men har från 
1970-talet uppmärksammats i andra delar av Västvärldens länder65.  

Jan Amcoff beskriver tre sätt att se på kontraurbanisering. Ett synsätt 
handlar om regional befolkningsomfördelning från urbana till rurala funk-
tionella 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 plat-

                                                   
63 Ett begrepp som avser att spegla dessa förhandlingssituationer är förhandlings-
planering. Begreppet växer fram inom planeringsteori under 1980-talet, dels som 
ett sätt att beakta och analysera planeringsprocessen, dels som en tillämpbar plane-
ringsmetod.  Förhandlingssituationer i stadens planering sågs vid denna tid som en 
konsekvens av den offentliga sektorns resursbrist och allt aktivare och resursstarka-
re privata aktörer, vilket sammanflätar dessa aktörers beslutsprocesser i stadsbygg-
nadsfrågor, se vidare Khakee, Abdul (2000) Samhällsplanering, Lund: Studentlitte-
ratur, s. 32f och Nyström (2003) Planeringens grunder, Lund: Studentlitteratur, s. 
105. 
64 Ytterligare exempel som vittnar om urbaniseringsförloppets förändring, och som 
också behandlar regionala befolkningsomfördelningar, är det forskningsområde 
som behandlar människors utnyttjande av sina fritidshus och konsekvenser därav 
för befolkningsutvecklingen, se exempelvis Marjavaara, Roger (2008) Second home 
tourism. The Root to Displacement in Sweden? GERUM Kulturgeografi 2008:1, 
Umeå universitet: Umeå eller Müller, Dieter K. och Marjavaara, Roger (2011) 
Fritidsboende – landsbygdens ”osynliga” befolkning, PLAN 3 2011. 
65 Se exempelvis Berry, Brian J. L. (1976) The counterurbanisation process: urban 
America since 1970, i Urbanisation and Counterurbanisation, Urban Affairs Re-
view No 11 och Fielding Anthony J. (1982) Counterurbanisation in Western Eu-
rope, i Progress in Planning, Vol. 17.  
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ser istället för mellan regioner. I ett av dem ses kontraurbanisering som 
befolkningsomfördelning i en ortshierarki där befolkningstillväxten förflyt-
tas nedåt till mindre orter eller är som kraftigast i dessa. Denna omfördel-
ningsprocess leder nödvändigtvis inte till befolkningsökning på landsbyg-
den, exempelvis utanför tätorter. Det andra perspektivet ser istället kont-
raurbanisering som enbart en omfördelning av befolkningen från tätort till 
platser utanför tätortsmiljöer. Amcoff räknar på de olika typerna av kont-
raurbanisering på statistik från 1970 till 1995 och finner att spridning av 
befolkning på regional nivå inte har ägt rum i Sverige i någon utsträckning 
alls. Lokala arbetsmarknader runt storstäderna ökar sin befolkning snab-
bare än övriga66. Som befolkningsomfördelning nedåt i en ortshierarki 
fanns indikationer på kontraurbanisering, främst under 1970-talet genom 
befolkningstillväxt i tätorter med runt 1000 invånare. Platser utanför tät-
ortsmiljöer ökade likaså under perioden (som säkerligen skulle ha varit mer 
omfattande om antalet äldre inte hade varit så stor vid 1970-talets bör-
jan).67 

Kontraurbanisering till skillnad mot suburbanisering68 beskrivs ibland 
som en utveckling där städer eller storstadsregioner minskar sin befolkning 
genom en nettoutflyttning till mindre orter och landsbygd eller rurala regi-
oner. Denna process innebär således att en omfördelning av befolkningen 
sker där städerna upplever en nettobefolkningsminskning69. En annan upp-
fattning är att städerna fortfarande kan växa men att tillväxten är lägre än 
hos mindre orter eller på landsbygden. Andra aspekter är om förändringen 
gäller befolkningsmängd eller befolkningsandel, samt om den enbart ska 
inkludera förändring som sker genom migration eller om hänsyn också ska 
tas till naturlig befolkningstillväxt.70 

 
                                                   
66 Ett resultat som är linje med de som Falk (1976) erhöll i studiet av 1960-talet. 
67 Amcoff (2000), s. 38ff och 66. Landsbygden utanför tätorter föryngrades kraftigt 
under 1970-talet, men vägdes upp av en initialt äldre befolkning. Amcoff skriver att 
”[b]akom landsbygdbefolkningens måttliga nettotillväxt döljer sig alltså en omfat-
tande föryngring.” (s. 58). 
68 Jag håller mig i det följande till uppfattningen att suburbanisering är att betrakta 
som en process som innebär en kontinuerlig utbyggnad av den sammanhängande 
staden, se exempelvis Knox, Paul & Pinch, Steven (2000) Urban social geography – 
An introduction. Harlow: Pearson Education Limited, s. 253f eller Ford, Tania 
(1999) Understanding Population Growth in the Peri-Urban Region, International 
Journal of population Geography, 5, 297-311, s. 300f. 
69 Knox, Paul L & Marston, Sallie A. (2004) Human geography – Places and re-
gions in global context. New Jersey: Pearson Education Limited, s. 413 & Amcoff 
(2000), s. 36. 
70 Amcoff (2000), se även Westlund & Pichler (2000), s. 16. 
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Vilka är då kontraurbaniseringens drivkrafter? Leif Ahnström sammanfat-
tar kontraurbaniseringens möjliggörande utifrån två samverkande proces-
ser. Dels menar Ahnström att kontraurbanisering sker till följd av lång-
pendling och ’urban overspill’, dels att det sker som en konsekvens av en 
”dekoncentration av de förvärvsarbetandes sysselsättningsmöjligheter”71. I 
den första tolkningsramen ingår att befolkningen ökar sitt bilinnehav, att 
myndigheter bygger ut vägnätet samt att det finns skattelagstiftning som 
kompenserar pendlaren ekonomiskt för sina reseutlägg och därav förhöjda 
levnadsomkostnader. Utifrån detta är tanken att ’urban overspill’ kan upp-
stå, det vill säga att personer som arbetar i en storstadsregion kan bo i 
angränsande regioner. En förutsättning för långpendlingen kan sedan vara 
att även arbetsplatserna regionaliseras72, exempelvis från stadsregionens 
centrum till dess periferi. Ökade pendlingsmöjligheter behöver dock inte 
leda till regional kontraurbanisering, utan kan vara viktiga förutsättningar 
för att befolkningen ska omfördelas inom en stadsregion, exempelvis från 
staden till närliggande mindre tätorter och landsbygd. De faktorer som 
Ahnström pekar på kan således teoretiskt leda fram till alla tre former av 
kontraurbanisering som har beskrivits i kapitlet. Vid sidan om dessa eko-
nomisk-geografiska drivkrafter finns också andra typer av drivkrafter, som 
exempelvis beaktar att en stadsregion (även de svenska storstadsregioner-
na) faktiskt består av olika geografiska områden, såsom innerstadsdelar, 
ytterstadsdelar, förorter, mindre närliggande orter och landsbygd. Några 
sådana aspekter, presenteras, prövas och diskuteras av Amcoff mot den 
svenska landsbygden som en boendemiljö, det vill säga med kontraurbani-
sering förstådd som en slags omfördelning till områden utanför tätort eller 
nedåt i en ortshierarki till mindre tätorter. En sådan drivkraft handlar om 
bilden av landsbygden som en idyll, som i forskningen framför allt har 
beskrivits som ett medelklassfenomen, medan en annan fokuserar på 
stadsbefolkningens personliga band till specifika landsbygder, exempelvis 
som en uppväxtmiljö eller kopplad till tidigare släktled. En tredje drivkraft 
rör landsbygden som en miljö som befolkas till följd av bostadskostnader-
nas rumsliga variation, det vill säga att det sker en utträngning av befolk-
ningen från staden till intilliggande landsbygd till följd av högre boende-
kostnader i den förstnämnda. En fjärde drivkraft bakom kontraurbanise-
ringsfenomenet kan vara naturmiljön, och att utflyttning sker till lands-
bygden för att människor vill befinna sig i dess omedelbara närhet. Slutli-

                                                   
71 Ahnström (1980), s. 69f., se även Bergström (2002), s. 12 och Westlund & Pich-
ler (2000), s. 16f. 
72 Ahnström (1980), s. 68f., se även Bergström (2002), s. 12 och Westlund & Pich-
ler (2000), s. 16f. 
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gen prövas hur landsbygdsboendet kan förstås utifrån restriktioner som ges 
av exempelvis planeringsaktörer och fastighetsägare, liksom platsbundna 
försörjnings- och pendlingsmöjligheter.73 Amcoff finner att dessa drivkraf-
ters förklaringsgrad varierar mot den svenska kontexten, framför allt fram-
träder den svenska kontraurbaniseringen inte i så stor utsträckning som ett 
medelklass- eller utträngningsfenomen. Ett konstaterande blir istället att 
”[t]idpunkten för kontraurbaniseringens genombrott får i så fall snarare 
ses som en följd av att ett lantligt boende blev möjligt för ett större antal 
människor kring år 1970, än att det blev attraktivt då. Vid ungefär denna 
tid blev bilinnehav vanligt också i mer folkliga samhällsskikt samtidigt som 
vägstandarden möjliggjorde allt längre pendling.”74. Dessa processer kan 
dock vara föranledda av känslomässiga band till den specifika landsbyg-
den75. 
 

Periurbanisering och exurbanisering 
I spåren av kontraurbaniseringsbegreppet växer med tiden en rik begrepps-
flora fram76. Ett gemensamt drag för dessa begrepp är att de är formulera-
de för att beskriva och beakta det geografiska rum som återfinns bortom 
staden och det uppenbara förortslandskapet och de utvecklingsprocesser 
och förändringar som sker där. De är begreppsliggöranden av en process 
där stad och rurala miljöer växer samman. Jag kommer här att fokusera på 
begreppen periurbanisering och exurbanisering som är två centrala repre-
sentanter i denna begreppsmångfald.  

Någon enhetlig definition av vare sig exurbanisering och periurbanise-
ring är svår att lokalisera i forskningen. Några minsta gemensamma näm-
nare finns dock. Med exurbanisering avses vanligtvis tillväxt av eller på 

                                                   
73 Amcoff (2000), s. 88ff. 
74 Ibid., s. 205f. 
75 Ibid. 
76 Av den rikliga skörd begrepp som kommer till en i litteratursökningar kan 
nämnas ‘edge city’ (se Garreau, Joel (1991) Edge City: Life on the new frontier, 
New York: Doubleday), ‘outer city’ (se Herington, John (1984) The Outer City, 
London: Harper & Row), ‘city-centered travel-to-work areas’ (se Champion, Tony 
G. (1987) Changing Places: Britain’s Demographic, Economic and Social Complex-
ion, London: Edward Arnold), ‘regional city’ (se Calthorpe, Peter & Fulton, Wil-
liam B. (2001) The Regional City: Planning for the end of sprawl, Washington 
D.C.: Island Press), ‘post-suburbia’ (se Phelps, Nicholas A., Parsons, Nick, Ballas, 
Dimitris & Dowling, Andrew (2006) Post-Suburban Europe: Planning and Politics 
at the Margins of Europe's Capital Cities, Basingstoke: Palgrave-MacMillan) eller 
‘urban fringe’ (se Hoggart (2005)). 
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platser eller kommuner77 som är lokaliserade i stadsregionen bortom sta-
dens sammanhängande gränser78. När dessa områden beskrivs som admi-
nistrativa ytor (kommuner i Sverige) brukar oftast ett täthetskriterium 
användas för att identifiera dem79. Ibland specificeras befolkningsgruppen 
som befolkar dessa platser, det vill säga att de personer som exurbaniseras 
är socioekonomiskt homogena, de tillhör en viss social klass80, men oftast 
beskrivs den som heterogen81. Om exurbanisering är en process som inne-
bär att områden bortom stadens gränser omformas eller blir till, beskrivs 
ofta platsen för dessa processer som exurbia. Denna plats kan exempelvis 
beskrivas på följande sätt: 

 

Exurbs, it is argued, lie somewhere beyond the suburbs. At the urbanrural 
periphery, outer suburbs bleed into small-town communities with an agri-
cultural heritage. Not yet fullfledged suburbs, but no longer wholly rural in 
nature, these exurban areas are reportedly undergoing rapid change in 
population, land use, and economic function.82 

[---] 

Notwithstanding what they will become in future generations, exurbs are 
important places to understand in their contemporary form. They lie at the 
forefront of important local debates around growth and development issues. 
As such, they help “set the table” for future metropolitan growth, and their 

                                                   
77 ’Counties’ i den nordamerikanska kontexten mot vilken begreppet mestadels är 
definierat. 
78 Se exempelvis Spectorsky, A C (1955) The exurbanites, Philadelphia: Lippincott, 
Lamb, Richard (1983) The Extent and Form of Exurban sprawl, Growth and 
Change vol. 14 (1): 40-47, Nelson, Arthur C. & Sanchez, Thomas W. (1997) Ex-
urban and Suburban Households: A departure from Traditional Location Theory? 
Journal of Housing Research 8 (2): 249-276. 
79 Se exempelvis Berube, Alan, Singer, Audrey, Wilson, Jill H., & Frey, William H. 
(2006) Finding exurbia: America's fast-growing communities at the metropolitan 
fringe, Washington D.C.: The Brookings Institution eller Clark, Jill, McChesney, 
Ron, Munroe, Darla K., Irwin, Elena G. (2006) Exurban Settlement Pattern and the 
Exurban Condition: A Typology of U.S. Metropolitan Areas, Paper prepared for 
the 53rd Annual North American Meetings of the Regional Science Association, 
Toronto, Ontario, November 16, 2006. 
80 Se exempelvis Spectorsky (1955) som beskrev exurbaniterna som välbeställda 
pendlare 
81 Berube et al (2006), s. 4 
82 Ibid., s. 2. 
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prevalence may serve as an important indicator of emerging social trends or 
the effectiveness of various policies to shape metropolitan development.83 

 
De platser utanför New York som Auguste Comte Spectorsky refererade 
till 1955 när begreppet myntades för första gången anses idag vara fullt 
integrerade förorter eller etablerade stadsdelar84. De platser som specifikt 
beskrivs i citatet ovan har ännu inte integrerats fullt ut i den närliggande 
staden. Snarare beskrivs en utvecklingsprocess inom vilken staden gradvis 
växer in i dessa stadsnära lokalsamhällen, även om det alls inte är säkert 
att de kommer att sammanväxa85. I beskrivningarna bär de både stadens 
och landsbygdens kännetecken. Här pågår en snabb befolkningsutveckling, 
en kraftig förändring av markanvändning och en ekonomisk transforma-
tion som gradvis gör ”stad” av platsen. Denna utvecklingsprocess är sam-
tidigt behäftad med en rad politiska implikationer och illustrerar nya socia-
la trender, menar författarna.  

 
Ett närliggande begrepp är periurbanisering, som likaså beskriver ”the 
heterogeneous pattern of settlement pattern at the urban-rural interface, 
replacing the former model of an urban-rural dichotomy”86. I begreppet 
ingår flera återkommande aspekter. En aspekt som berördes i citatet är att 
rurala platser och områden i närheten av staden omvandlas till stadsområ-
den. Dessa platser kan varken entydigt beskrivas som rurala eller urbana, 
däremot sker en gradvis urbanisering av dem genom att exempelvis befolk-
ningens utveckling och sammansättning förändras87 och därmed själva 
markanvändningen. Periurbana områden beskrivs i allmänhet som hetero-
gena, dels i fråga om befolkningssammansättning, dels genom att markan-
vändningen skiljer sig åt. I vissa områden är jordbruksnäringar centrala 
inslag, i andra är det natur- och rekreationslandskap, medan det i vissa 
områden är andra näringar som huvudsakligen bedrivs.88  

                                                   
83 Berube et al (2006), s. 2. 
84 Ibid., s. 2. 
85 Jfr Qviström (2009), s. 30. 
86 Zasada, Ingo, Fertner, Christian, Piorr, Annette & Sick Nielsen, Thomas (2011) 
Peri-urbanisation and multifunctional adaptation of agriculture around Copenha-
gen, Danish Journal of Geography 111(1): 59-72. 
87 Briquel, Vincent & Collicard, Jean-Jaques (2005) Diversity in the Rural Hinter-
lands of European Cities, i Hoggart, Keith (red.) The City’s Hinterland. Dynamism 
and Divergence in Europe’s Peri-Urban Territories. Aldershot: Ashgate Publishing. 
88 Zasada et al (2011), s. 60f. 
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Andra forskare menar att ”periurbanity can, and should be looked upon 
as a complex set of physical and non-physical characteristics (such as life-
style) instead of a simple collection of physical factors or a settlement pat-
tern”89. Som en kombination av både fysiska och icke-fysiska egenskaper 
ges följande karaktäristik av fenomenets form och innehåll: 

 
• Periurbana områden är svåra att skilja ut från andra områden, 

dess gränser likaså svåra att tydligt avgränsa. 
• Periurbana områden är under stark påverkan av det urbana. Län-

ken dem emellan är funktionell och utgörs av pendlingsströmmar. 
Befolkningen är mobil. 

• Periurbana områden har en rural karaktär genom att en stor del av 
dess yta utgörs av jordbruks- och skogsbygd. 

• Periurbana områden har en blandad funktionalitet, där konsum-
tion (bostäder) och produktion (jordbruk) konkurrerar om mark-
användningen. 

• Periurbana områden befinner sig närmare rurala områden och 
tenderar därför att över tid genomgå mer dramatiska agrikulturel-
la förändringar än områden som är mer integrerade i staden. 

• I periurbana områden är spekulativ planering av mark och bo-
stadsbyggande vanligt, likaså en snabb tillväxt av bostäder. 

• Markinnehavet i periurbana områden är starkt föränderligt över 
tid. 

• I periurbana områden är jordbruket vanligtvis bestående av mind-
re enheter med specialiserad produktion (växtodlingar, färskva-
ror). 

• Periurbana områden omfattar både rurala samhällen och urbana 
enheter. 

• Periurbana områden är kännetecknade av ofullständig tillgång till 
privat och offentlig service. 

• Klassaspekter är vanligtvis synliga i periurbana områden (val av 
område, hustyp osv.) framför allt baserat på skillnader i livsstil 
mellan den urbana, periurbana och rurala befolkningen. 

• Den urbana inflyttade befolkningen har större påverkan på den ur-
sprungliga rurala befolkningen i periurbana områden än tvärtom. 

                                                   
89 Ängelkott Bocz, György, Nilsson, Christer & Pinzke, Stefan (2008) Periurbanity 
– a New classification Model, Rural futures: Dreams, Dilemmas, Dangers, Univer-
sity of Plymouth: Plymouth, s. 6. 



46 I PETER SUNDSTRÖM Orter i stadens närhet 
 

• Periruban utveckling hänger starkt samman med teknologiska (IT, 
telekom, bil osv.) respektive socioekonomiska (närhet till natur 
osv.) faktorer.90 

 
Dessa punkter beskriver som synes både fenomenets form och innehåll, 
men även i framför allt den sista punkten, vad som möjliggör att dessa 
platser kan växa fram. 

Genom denna beskrivning av kontraurbanisering, exurbanisering och 
periurbanisering, som var och en är exempel på hur urbaniseringsproces-
sens uppluckring kan begreppsliggöras teoretiskt, kommer härnäst ett 
kompletterande begrepp att beskrivas.  

 

Stadens utvidgning 
En ytterligare aspekt av urbaniseringens förändringar under 1900-talets 
senare hälft har att göra med hur staden självt växer. En stor del av denna 
forskningstradition handlar om stadens utvidgning och är till stora delar 
förlagd i en nordamerikansk kontext. Ett centralt begrepp i denna forsk-
ningsfåra är det engelska urban sprawl, vilket kortfattat kan beskrivas som 
den process som gradvis och fragmentariskt sprider ut staden i närliggande 
landskap91.  
 
I Sverige har några studier dock uppehållit sig vid eller tangerat forsknings-
fältet, i det närmaste uteslutande med Stockholm som empiriskt exempel. 
En av dessa studier är Karl Olov Arnstbergs undersökning av områden 
kring Stockholm. När Arnstberg diskuterar förekomsten av sprawl i en 
svensk kontext görs det bland annat i ett stycke som berör utvecklingen i 
Värmdö kommun. Det som samtidigt lyfts fram är hur lokala orter skapas 

                                                   
90 Omarbetad från Ängelkott Bocz et al (2008). 
91 Brusman, Mats (2008) Den verkliga staden. Norrköpings innerstad mellan urba-
na idéer och lokala identiteter, Linköping Studies in Arts and Science No. 416, 
Linköping: Linköpings universitet, Arnstberg, Karl Olov (2005) Sprawl, Höör: 
Symposium eller Gillham, Oliver (2002) The Limitless City. A Primer on the Urban 
sprawl Debate, Washington D. C.: Island Press. 
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och omskapas av att befinna sig i stadens (Stockholms) närhet.92 Arnstberg 
skriver följande: 

 

Frågar man exempelvis politiker och planerare vilket som är Stockholmsre-
gionens mest ”sprawlade” område, så är de inte säkra på vare sig begreppet 
eller svaret. Efter en del funderade brukar de föreslå Värmdö, och det är nog 
ett ganska bra förslag, eftersom Värmdö inte bara har Stockholms utan hela 
Sveriges snabbaste tillväxt. Kommunens befolkning har fördubblats under 
en tioårsperiod och troligtvis kommer den att fördubblas ännu en gång un-
der de närmaste tjugo trettio åren. Här finns många typiska sprawlrelatera-
de frågor, till exempel sommarhus som omvandlas till permanentbostäder, 
problem med vatten och avlopp, liksom med trafikstockningar. De flesta av 
Värmdös invånare är pendlare och arbetar i andra delar av stockholmsom-
rådet. Problemet med ett ofullständigt samhälle syns inte särskilt tydligt för 
den som har bil. Men visst är det absurt att det i denna skärgårdskommun, 
som till största delen består av öar, inte finns en enda fiskaffär.93 

 
Även om utvecklingen som beskrivs i citatet uppehåller sig på den kommu-
nala skalnivån, beskrivs processer som manifesteras i att nya orter växer 
fram eller att det existerande ortslandskapet på Värmdö förändras. Här 
finns fritidshus som konverteras till permanentbostäder, en snabb befolk-
ningsutveckling, tilltagande trafikproblem på grund av att befolkningen 
pendlar och därtill att vatten- och avloppshanteringen inte har följt med 
befolkningsutvecklingen. Arnstberg beskriver denna stadsnära utveckling 
som ett ofullständigt samhälle. För att bli komplett behöver det en närlig-
gande stad. 

Till Arnstbergs forskningsbidrag kan ett antal övriga studier läggas, of-
tast i formen av artiklar i planeringstidskrifter. Ett gemensamt drag för 
dessa studier finns dock. Svensk sprawl handlar mycket om fritidshus och 

                                                   
92 Värmdö kommun är exempelvis den kommun i Sverige där tillkomsten av nya 
tätorter liksom befolkningstillväxten i existerande ortsstruktur är bland de krafti-
gaste under den period som huvudsakligen studeras i avhandlingen (1970-2010), se 
Statistiska centralbyrån (1991) Tätorter 1990. Befolkning och areal i tätorter och 
glesbygd, Statistiska meddelanden Na38 SM 9101, Statistiska centralbyrån (1996) 
Tätorter 1995, Statistiska meddelanden Be 16 SM 9601, Statistiska centralbyrån 
(2002) Tätorter 2000, Statistiska meddelanden MI 38 SM 0101, Statistiska central-
byrån (2006) Tätorter 2005, Statistiska meddelanden MI 38 SM 0601 & Statistiska 
centralbyrån (2011). 
93 Arnstberg (2005), s. 73. 
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naturen94. De ger de stadsnära fritidshusområdena en stor roll för stadens 
utbredning genom den tilltagande tendensen till att fritidshusen konverte-
ras till permanentbostäder. Den gradvisa konverteringen av fritidshus kan 
delvis ses som framdriven av naturens allt mer centrala roll i den svenska 
urbana kulturen95, och fungerar härmed som en reservoar för stadens ut-
bredning96. Permanentbosättning i fritidshus har i mindre utsträckning 
även studerats utan koppling till urban sprawl, men som en utvecklings-
process i stadsområdet97. 

 
Ett annat gemensamt drag i den svenska urban sprawl-forskningen är sta-
dens skiktning och förfulning, med processer som driver fram en rumslig 
ensidighet med ”villamattor” i vissa områden och köpcentra i andra delar 
samt där emellan ett allt mer utvidgat trafiksystem. Slutsatsen är att den 
utveckling och förändring som sker när staden sprider ut sig får allvarliga 
socioekonomiska konsekvenser för staden som en helhet98, något som även 
har antytts i den mer renodlade svenska segregationsforskningen, exempel-
vis på följande sätt: 

 

Studies […] show that the vast majority of all neighbourhoods that are ho-
mogenous in terms of tenure and housing type are homeownership-
dominated neighbourhoods, and most of them are found in the suburban 
municipalities. More than anything else, lack of housing (and social) mix is 
therefore a problem attributed to the existence of very homogenous blocks 
of single-family houses in the suburbs. Effective counter-policies need more 
efficient institutional regulations so that housing development and physical 

                                                   
94 Ett undantag är landskapsarkitekten Alexander Ståhles forskningsbidrag som 
istället fokuserar på urban sprawl ur ett förtätningsperspektiv. Termen för detta är 
’compact sprawl’, se Ståhle, Alexander (2008) Compact sprawl: Exploring public 
open space and contradictions in urban density, ARK Akademisk avhandling 
2008:6, Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan. 
95 Arnstberg (2005), jfr Lilja, Maja & Sundström, Peter (2013) The construction of 
people and place in swedish residential projects, i Forsell, Håkan & Trumberg, 
Anders (red.) Place and Identity: Lanscapes of social and political change in Swe-
den, Stockholm: Santérus Academic Press.  
96 Müller, Dieter & Marjavaara, Roger (2004) Urban sprawl på svenska. PLAN Nr 
2-3/2004. 
97 Jfr Nyström, Jan (2000) Värdering av boende och miljö. Meddelande nr 107, 

Stockholm: kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet. 
98 Nyström, Louise (2004) Urban sprawl ett hot mot hälsan och jämlikheten. 
PLAN Nr 2-3/2004. 
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planning are co-ordinated across wider urban regions. At present, each mu-
nicipality is more or less free to pursue its own housing agenda.99 

 

Liksom den svenska kontexten är även den europeiska sparsamt befors-
kad100, även om ett ökat intresse kan skönjas under 00-talet101. Att staden 
och dess närmaste omgivning är ömsesidigt beroende av varandra och 
omskapar förutsättningarna för varandras utveckling och deras gemen-
samma utveckling har dock aktualiserats allt mer, exempelvis mot bak-
grund av stadspolitikens regionalisering inom EU102.  

 
Stadsutglesning har som forskningsområde på det stora hela en stark slag-
sida mot utvecklingen i nordamerikanska städer, iscensatt av den starka 
suburbanisering som dessa städer har genomgått under de senaste sextio 
åren och fortsätter att uppleva i förändrad form103.  

Alla dessa platser, processer och möten mellan det urbana och rurala 
som har beskrivits utifrån begreppet sprawl faller således vanligtvis tillbaka 
på en omfattande forskning om den nordamerikanska stadens utveckling, 
och under senare tid även mot bakgrund av europeiska urbanförhållanden. 
En rad teorier kring detta urbana fenomen har utvecklats. Förklaringsan-
språken hämtas vanligtvis från en rad olika områden. I vissa studier är det 
ekonomiska processer som står i förgrunden, i andra är det politiska. I en 
tredje och fjärde kan det primärt handla om sociala eller rumsliga proces-

                                                   
99 Andersson, Roger, Bråmå, Åsa & Holmkvist, Emma (2010) Counteracting Seg-
regation: Swedish Policies and Experiences. Housing Studies 25:(2) 237-256, s. 
252. 
100 Hoggart (2005). 
101 Arnstberg (2005), Bruegmann (2005) Sprawl: A Compact History, Chicago: The 
Chicago University Press, Couch, Chris, Leontidou, Lila & Arnstberg, Karl Olov 
(2007) Introduction: Definitions, Theories and Methods of Comparativa Analysis, i 
Couch, Chris, Leontidou, Lila & Petschel-Held, Gerhard (Reds.) Urban sprawl in 
Europe: Landscapes, Land-use Change & Policy. Oxford: Blackwell, s. 3ff, eller 
Hoggart (2005). 
102 Se exempelvis Hoggart (2005), Couch, Leontidou & Arnstberg (2007) & Phelps 
et al (2006). 
103 Se exempelvis Dear, Michael J. (2000) The Postmodern Urban Condition, Ox-
ford: Blackwell eller Soja, Edward (2000) Postmetropolis: Critical Studies of Cities 
and Regions, Malden: Blackwell Publishing. 



50 I PETER SUNDSTRÖM Orter i stadens närhet 
 

ser104. Flera teorier försöker foga samman dessa olika områden till en en-
hetlig teori105. En sådan teori om stadsutspridning som beaktar städers och 
närliggande landskaps platsbundna särdrag samtidigt som uppmärksamhet 
fästs på en rad samverkande strukturella och aktörsrelaterade faktorer 
kommer att presenteras nedan. Denna teori har formulerats mot bakgrund 
av studier av europeiska städers utveckling och förändring, däribland 
Stockholm, och ger en tämligen bred bild av fenomenet.  

 

Urban sprawl ur ett flernivåperspektiv 
Leontidou och Couchs teori om urban sprawl bygger på en nivåindelning 
med en makro-, meso- och mikronivå. Den förstnämnda beskriver struktu-
rella faktorer, som sedan transformeras på mellannivån av och genom 
platsspecifika kontexter, vilka sedan konkretiseras i form av individuella 
beslut och ageranden på en mikronivå. En poäng med teorin är att den 
enskilda platsens tillblivelse, förändring och utveckling måste beaktas ut-
ifrån fenomen och processer som verkar på andra geografiska skalnivåer 
samtidigt som platsnära individuella beslut och ageranden får konsekven-
ser på skalnivåer högre upp, i staden, det stadsnära ortsystemet, nationellt 
eller rent av globalt106.  
 
På makronivå finns politisk-ekonomiska strukturer (materiella förlopp, 
diskurser, trender) som formar det urbana samhället och därmed staden. 
Dessa kan exempelvis handla om hur kapitalismen fungerar och organise-
rar ekonomin, olika typer av politiska ideologier, ekonomisk globalisering, 
vilka var och en påverkar stadsutvecklingens rumslighet. Ekonomins globa-
lisering och omstrukturering har exempelvis med tiden resulterat i en allt 
hårdare konkurrens mellan städer om ekonomiska aktiviteter och aktö-
rer107, vilket bland annat implicerar platsmarknadsföring som en allt vikti-

                                                   
104 Se exempelvis Gillham, Oliver (2002) The Limitless City. A Primer on the Ur-
ban sprawl Debate, Washington D. C.: Island Press, Holtz Kay, Jane (1997) As-
phalt Nation, London: University of California Press eller Kunstler, James Howard 
(1993) The Geography of Nowhere, New York: Touchstone.  
105 Jfr Calthorpe & Fulton (2001). 
106 Leontidou, Lila & Couch, Chris (2007) Urban sprawl and Hybrid Cityscapes in 
Europe: Comparisons, Theory Construction and Conclusions, i Couch, Chris, 
Leontidou, Lila & Petschel-Held, Gerhard (Red.) Urban sprawl in Europe: Land-
scapes, Land-use Change & Policy. Oxford: Blackwell, s. 245. 
107 Ibid., s. 246. 
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gare urban planeringsstrategi108. Dessa processer leder exempelvis till att 
oattraktiva lokaliseringar i staden överges medan andra växer fram anting-
en i stadens centrala delar eller i dess periferi109, ofta utpekade i diskurser 
om den entreprenöriella eller ekonomiska staden110. Det är således primärt 
tillväxtgenererande verksamheter som prioriteras111. 
 
När det gäller politiska ideologier framhålls exempelvis framväxten av en 
politik som främjar eget ägande av boende, vilket har kommit att leda till 
kontinuerligt ökad efterfrågan på privata bostäder, allt som oftast manife-
sterat i stadslandskapet av ett utspritt villalandskap, ofta i perifera lägen i 
staden.112   
 
Vidare på makronivå lyfter Leontidou och Couch fram oförmågan att 
fånga upp eller oviljan att inkludera sociala och miljömässiga kostnader 
kopplat till utvecklingsrelaterade frågor eller inom transportsektorn. Ac-
kumulerat driver detta fram stadens utbredning113. Kopplat till denna 
aspekt finns den politiskt sanktionerade möjligheten till eget bostadsägan-
de, inom vilken dessa sociala och miljömässiga kostnader kanhända får en 
underordnad roll när exempelvis infrastruktur- eller lokaliseringsbeslut tas. 
Även den grundläggande spelregeln om permanent konkurrens mellan 
företag som antas driva marknadsekonomin framåt, medför att tillväxt går 
före social eller miljömässig hänsyn. Enligt Couch et al har dessa till synes 

                                                   
108 Jakopsson, Max (2009) Från industrier till upplevelser. En studie av symbolisk 
och materiell omvandling i Bergslagen. Örebro Studies in Human Geography 3, 
Örebro: Örebro universitet, s. 29ff. 
109 Leontidou & Couch (2007), s. 246. 
110 Short, John Rennie (2006) Urban theory. A critical assessment. Handmills Ba-
singstoke: Palgrave MacMillan, s. 222f. David Harvey beskriver konsekvensen av 
denna utveckling som en övergång från urbant ledarskap till urbant entreprenörs-
kap, det vill säga att stadens styre mer och mer impregneras av ett företagstänkande 
där tidigare prioriterade, välfärdsinriktade frågor, hamnar längre ned på dagord-
ningen, se Harvey, David (1989) The Condition of Postmodernity, Malden Massa-
chusetts: Blackwell Publishers, se även Cochrane, Allan (2007) Understanding 
Urban Policy. A Critical Approach, Malden Massachusetts: Blackwell Publishers. 
111 Jfr Nilsson (2010), s. 97ff. 
112 Leontidou & Couch (2007), s. 246. 
113 Se exempelvis Åquist, Ann-Cathrine (2001): Den miljövänliga staden - kompakt 
eller gles? En forskningsöversikt. Rapport nr 49. Örebro: Centrum för stadsmiljö-
forsknings skriftserie, där frågan om hållbara stadsformer behandlas. 
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företagsekonomiska aspekter av samhällsutvecklingen114, framför allt drivit 
fram nya industri- och företagslandskap i stadens utkanter eller längre ut i 
dess omland115, ofta synkroniserade med bostäders lokalisering och vägnä-
tets sträckning116.  
 
På makronivå beskrivs vidare en stadsbyggandets utbudssida, som omfat-
tar ekonomiska aktiviteter av olika slag som gynnas av att staden breder ut 
sig. Några av de aktörer som formar denna makrostruktur är husföretag 
som kan uppnå större produktivitet vid utveckling av orörd mark jämfört 
med att renovera existerande urbana miljöer, leverantörer av hushållspro-
dukter och heminredning samt leverantörer av fysisk infrastruktur såsom 
vägar eller vatten- och avloppslösningar. Till utbudssidan hör även de ak-
törer som exempelvis driver stormarknader och köpcentrum, och givetvis 
de vinstdrivande markägare som kontinuerligt söker större avkastning, 
något som vanligtvis innebär en konvertering av jordbruksmark till bostä-
der117.  
 
Liksom en utbudssida finns det en efterfrågesida. Efterfrågesidan utgörs av 
en befolkning som i efterkrigstid kontinuerligt har sett sina inkomster öka, 
vilket har lett fram till efterfrågan på nya bostäder, varor, tjänster samt på 
rörlighet. Den senare framför allt resulterande i biltrafik och vägutbyggna-
der, medan nya bostadsområden, handelsplatser, rekreations- och nöjes-
områden blir följden av de förstnämnda, med det sammantagna resultatet 
att städerna breder ut sig.118 
 
Relaterat till delar av både utbuds- och efterfrågesidan finns ofta en social 
strävan mot att leva ett förortsliv och att befinna sig på eller nära lands-
bygden och naturen. Leontidou och Couch att ”it has been suggested […] 

                                                   
114 Som ibland fångas med övergången från ett fordistiskt produktionssystem till ett 
post-fordistiskt, se vidare Lever, W. F. (2001) The Post-fordist City, i Paddison, 
Ronan (red.) Handbook of urban studies, London: Sage och Bridge, Gary & Wat-
son, Sophie (2003) City economies, i Bridge, Gary & Watson, Sophie (reds.) A 
companion to the city, Oxford: Blackwell Publishers, eller genom övergången till 
ett postindustriellt samhälle, se vidare Bell (1999).  
115 Leontidou & Couch (2007), s. 246, se även McNeill, Donald & While, Aidan 
(2001) The New Urban Economies, i Paddison, Ronan (red.) Handbook of urban 
studies, London: Sage. 
116 Se exempelvis Graham, Stephen & Marvin, Simon (2001) Splintering urbanism, 
London: Routledge. 
117 Leontidou & Couch (2007), s. 246f. 
118 Ibid., s. 247. 
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that there is a deep Anglo-American tradition of idealizing rural life that 
drives the demand for suburban and ex-urban living”119. Att befinna sig 
nära naturen tycks vara en viktig kulturell drivkraft också bakom svensk 
stadsutveckling generellt120, men även specifikt för sprawl, som bland an-
nat tar sig uttryck i fritidshusens centrala roll i människors liv resulterande 
i deras gradvisa permanentering121. Samtidigt beskriver Couch et al att det 
finns andra mer praktiska aspekter av denna boendeform i form av tillgång 
till större tomter och hus, lägre underhållskostnader, billigare investerings-
kostnader, eller att dessa mer naturnära urbana miljöer uppfattas som 
säkrare och mindre kriminellt belastade än områden i staden122. De eko-
nomiska aspekterna kan relateras till den utträngningseffekt som beskrivs i 
anslutning till kontraurbaniseringsbegreppet eller till modeller som beskri-
ver var det, i ekonomiska termer, lönar sig att bygga hus123. 
 
Dessa makrostrukturer filtreras sedan genom nationella politiska beslut 
och strukturer, som därigenom skapar specifika sociala och marknadsmäs-
siga regleringar och miljöer som i högre eller lägre utsträckning medger 
eller hindrar staden från att breda ut sig.124  

På mesonivån återfinns de platsspecifika omständigheterna som formar 
stadens utveckling och utspridning i angränsande landskap. Stadens eko-
nomiska välmående, sociala och näringsekonomiska struktur genererar 
olika tryck på stadens rumsliga utvidgning och sätten som dessa tryck kan 
hanteras. Couch et al menar att städer som befinner sig i en ekonomiskt 
uppåtgående spiral generellt har ett större tryck på utvecklingsbara platser, 
eftersom efterfrågan på bostäder är stor och att bostadsmarknadens ut-
budssida svara upp mot denna. För städer som genomgår eller har genom-
gått strukturella förändringar är trycket på stadens närhet inte lika hårt.  
 
På mesonivån återfinns vidare formande faktorer såsom den lokala politi-
ken, som det kommer till uttryck i exempelvis skatter och planeringsstrate-

                                                   
119 Leontidou & Couch (2007), s. 247. 
120 Arnstberg (2005) och Lilja, Maja & Sundström, Peter (2013). 
121 Arnstberg (2005) eller Müller & Marjavaara (2004). 
122 Leontidou & Couch (2007), s. 247f. 
123 Ett mått som antas fånga denna aspekt är Tobins Q som relaterar investerings-
kostnaden för att bygga ett nytt hus till det försäljningspris som samma bostad 
antas inbringa vid försäljning, se exempelvis Regionförbundet Örebro (2010) Köpa 
eller bygga nytt. Tobins Q och tillgängligheten i Örebro län, Örebro: Regionför-
bundet, s. 11f. 
124 Leontidou & Couch (2007), s. 248. 
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gier. Här finns även den lokala politikens rumsliga organisering. Flera 
rumsligt närliggande lokalstyren, exempelvis i form av kommuner, i stads-
landskapet kan lättare leda till att konkurrenssituationer uppstår eller att 
beslut tas som specifikt gynnar den enskilda lokala politiska organisationen 
(kommunen). Det kan handla om skatteuttag eller att utveckla platser som 
kan locka till inflyttning av nya invånare eller företagsetableringar. ”Local 
plans and planning decisions have important meso-level implications for 
urban sprawl”125, konstateras därmed, eftersom de antingen kan ha en 
generös inställning till perifera lokaliseringar eller inta en mer restriktiv 
hållning. Dessa planer kan reglera tätheten, funktionernas och boendefor-
mernas blandning eller leda fram till infrastruktursatsningar som bereder 
väg för en fortsatt rumslig expansion av stadslandskapet126.   
 
Som platsspecifika faktorer finns den lokala geografin, demografin och 
migrationen som formande element för stadens utveckling och eventuella 
utspridning127. Den lokala geografin ligger i stora avseenden fast. Staden 
och stadslandskapet kan inte bli kvitt sin geografiska inbäddning. Ligger 
staden vid en sjö är det troligt att attraktiva områden som befinner sig nära 
både staden och vattnet kommer att utvecklas128, såsom i fallet med de 
stadsnära tätorterna i Värmdö kommun som beskrevs av Arnstberg. I dis-
kursen om den ”den gröna vågen”, som etablerades i spåren av vissa av 

                                                   
125 Leontidou & Couch (2007), s. 251. 
126 Ibid., s. 251. 
127 En teori som bidrar till ytterligare förståelse för hur demografin, migrationen 
och den lokala geografin hänger samman med varandra är livsbaneteorin (life cour-
se theory). Livsbaneteorins grundantagande är att människor, framför allt på frivil-
lig basis, söker sig till olika typer av platser under sin resa genom livet. Barnfamiljer 
är en grupp av befolkningen som anses vara särskilt attraherade av stadens ytter-
områden eller ännu längre ut, medan äldre och ungdomar ofta föredrar innersta-
den. Det stadsnära ortsystemets förändring över tid hänger aggregerat samman med 
andelen av befolkningen som för tillfället befinner sig i den del av livscykeln där 
dessa platser utgör en attraktiv plats, och ger samtidigt upphov till olika typer av 
migrationsmönster. Den grundläggande demografiska situationen i form av födelse- 
och dödstal har samtidigt en stor inverkan på dessa befolkningsströmmar. Stora 
födelseöverskott i stadsregionen kan således medföra en stark befolkningstillväxt i 
barnvänliga områden, samtidigt som en negativ befolkningstillväxt kan få stadsnä-
ra orter att krympa, se exempelvis Nyström (2000), s. 13 eller Amcoff (2000), s. 
56f. 
128 Ramberg, Klas (2005) Stadsplanering och stadsliv, i Forsberg, Gunnel (red.) 
Planeringens utmaningar och tillämpningar. Uppsala: Uppsala Publishing House, s. 
166, se även Bergström (2002). 
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1970-talets befolkningsströmmar129, kan då boendemiljöer på landsbygden 
antas ha gynnats.  
 
Slutligen hänger stadsutbredningen samman med det otal lokaliseringsbe-
slut som tas av aktörer som agerar i staden och dess omland. Företag tar 
lokaliseringsbeslut baserat på en rad faktorer som begränsas och möjlig-
görs av faktorer på makro- och mesonivå. Detsamma gäller platsutvecklare 
och husbyggare, som utvecklar boendemiljöer med olika prisklass på olika 
platser, och inte minst hushållen i deras val av bostadsort.130 

Den flernivåteori som Couch et al beskriver kan sammanfattas på föl-
jande sätt: 
 
Tabell 1. Ett flernivåperspektiv på urban sprawl och dess drivkrafter 

Skalnivå Faktorer som påverkar/omformar/driver fram urban 
sprawl 

Globalt, natio-
nellt 

Ekonomins organisation och rumslighet, politikens 
idémässiga förskjutningar, stadspolitikens utformning 
och ideologiska perspektivförändringar, stadsplane-

ringsidéer och regelverk 
Stadsregionalt, 

kommunalt 
Lokal/Regional geografi och miljö, lokal/regional de-
mografi och migration, lokala/regionala ekonomiska, 
kulturella och sociala förutsättningar, lokal/regional 

politisk organisation och samverkan 
Plats, aktör Antal och form på individuella bostadsinvesteringar, 

lokaliseringsval för hushåll och nya bostäder, arbets-
platsers lokalisering, handel- och nöjesfunktioner, 

transportsätt, markägare, platsutvecklare, husherrar 
Källa: Modifierad från Leontidou & Couch (2007) 

 
Den modell som här har beskrivits är omfattande och vid, och kommer 
inte kunna behandlas i sin helhet i denna undersökning. Detta är heller inte 
huvudsyftet med att redovisa den. Snarare är poängen att visa på den 
komplexitet av faktorer som påverkar utvecklingen i stadsnära områden 
(givet att vi kan betrakta den som en expansion av staden). Jag kommer 
dock i de tre empiriska kapitlen att kunna återknyta till vissa delar av mo-
dellen, samt i kapitel 8 återkomma till sprawl-begreppet på ett mer allmänt 
plan.  

Flera av dessa faktorer på olika nivåer är direkt överförbara på de olika 
skalnivåer som återkommer i föreliggande studie. När det gäller den stads-
                                                   
129 Amcoff (2000), s. 36. 
130 Leontidou & Couch (2007), s. 251. 
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nära ortsutvecklingen på nationell nivå kan det exempelvis finnas skäl att 
samtidigt förhålla sig till konjunkturella förändringar och ortspolitiken, 
medan det på regional nivå snarare kan vara viktigt att beskriva den stads-
nära ortsutvecklingen mot bakgrund av den stadsregionala politiska geo-
grafin, dess ekonomiska och demografiska svängningar eller socioekono-
miska utveckling. Vidare på lokal nivå kan den stadsnära ortsutvecklingen 
snarare ställas mot idéer och ageranden hos olika aktörer (kommunen, 
markägaren, platsutvecklaren, exploatören, befolkningen osv.) som finns 
med i formandet av den specifika orten. Dock gäller exempelvis för att 
förstå den enskilda stadsnära ortens utveckling att vi behöver förhålla oss 
till faktorer som finns och formas på andra skalnivåer. Detta kan gälla 
diskurser om hur städer bör växa eller planeras. 

 

Cykliskhet eller samtidighet? 
Som framgår av genomgången ovan har jag sorterat ut fyra begrepp i da-
gens urbanforskning varmed den stadsnära ortsutvecklingen kan förstås. 
Tre av begreppen kan sägas ta avstamp i den traditionella stadstillväxten 
genom att peka ut förändringar och utvecklingslinjer utanför eller bortom 
staden, medan det fjärde begreppet, urban sprawl, snarare handlar om 
själva stadens utbredning, men de ter sig samtidigt väldigt snarlika i fråga 
om form och innehåll. Frågan om vad som egentligen skiljer dem åt instäl-
ler sig, exempelvis i vilka platser de egentligen beskriver och i vilka driv-
krafter som får dessa platser att utvecklas och förändras. Med andra ord, 
är kontraurbanisering, exurbanisering, periurbanisering och urban sprawl 
från varandra distinkta processer eller kan vi se på dem som likartade? 
Löper de parallellt eller övergår de i varandra över tid? I urbanforskningen 
förekommer två perspektiv som ger två olika svar på dessa frågor. I det ena 
perspektivet betonas cykliska förlopp medan det i det andra snarare hand-
lar om parallella eller samtidiga förändringar. 
 
Den genomgripande befolkningsomfördelning som påbörjades på bred 
front genom industrialiserandet av Storbritannien under 1700-talet har, 
som vi har kunnat se, med tiden ändrat karaktär och som process betraktat 
kommit att verka i olika typer av rum, varav vissa tycks vara tämligen 
diffusa i kanterna. Inte sällan brukar dock urbaniseringen delas upp i ett 
antal från varandra skilda faser131, vilket konkret innebär att befolknings-

                                                   
131 För en sammanfattning om olika definitioner av urbanisering, se Andersson, 
Roger (1987) Den svenska urbaniseringen. Kontextualisering av begrepp och pro-
cesser, Geografiska regionstudier nr 18, Uppsala: Uppsala universitet, s. 26ff. 
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tillväxten är som starkast eller enbart sker på vissa specifika platser eller 
områden. Förutom urbanisering och syskonbegreppet reurbanisering bru-
kar oftast suburbanisering och kontraurbanisering nämnas som distinkta 
utvecklingsprocesser. I den cykliska urbaniseringsmodellen, som betonar 
just cykliska förlopp, tänker man sig att urbaniseringen (inflyttning från 
lands/glesbygd till innerstaden) efterföljs av en suburbanisering (expansion 
av förortsområden), som i sin tur efterföljs av en kontraurbanisering (ut-
flyttning från innerstaden och förorter, exempelvis till mindre tätorter eller 
landsbygd). Cirkeln sluts sedan när kontraurbaniseringen övergår i en 
reurbaniseringsfas.132 Att de tre förstnämnda faserna har följt på varandra 
har kunnat beläggas empiriskt i både Nordamerika och Europa. Svårighe-
ten har varit att kunna se en distinkt fjärde fas, som innebär ett återtåg till 
innerstäderna och modellen har därför kritiserats på en rad punkter133. 
Dels handlar kritiken om vilka kriterier som ska gälla för att faserna i cy-
keln ska övergå i varandra och vilka rumsliga indelningar som dessa i så 
fall ska grunda sig på, dels för att det kan finnas en rad faktorer som fak-
tiskt hindrar det cykliska förlopp som modellen förutsäger134. Jan Nyström 
menar exempelvis att ”reurbanisering förutsätter att förtätning är möjlig i 
stadskärnan men också [att det är] politiskt önskvärt, vilket långt ifrån 
alltid är fallet”135. 

 
Mot idén om att dessa processer löper efter varandra i ett cykliskt förlopp 
kan ställas uppfattningen att det istället sker överlappning mellan dem, att 
de i viss mån och i vissa geografiska rum är parallella. För det stadsnära 
                                                   
132 Jfr van den Berg, Leo (1982) Urban Europe, Oxford: Pergamon & Champion, 
Tony (2001) Urbanization, Suburbanization, Counterurbanization and 
Reurbanization, i Paddison, Ronan (red.) Handbook of Urban Studies, London: 
Sage. 
133 Nyström (1990), s. 17f. 
134 Antrop, Marc (2004) Landscape change and the urbanization process in Europe, 
Landscape and urban Planning 67 (2004) 9-26, s. 14 och Nyström, Jan (1992) The 
Cyclical Urbanization Model. A Critical Analysis, Geografiska Annaler. Series B, 
Human Geography, vol. 74, No. 2., s. 142ff. 
135 Nyström (1994), s. 15. Ett närliggande begrepp, differentierad urbanisering, är 
centralt i den av Geyer och Kontuly utvecklade modell som ser urbaniseringen som 
en diffusionsprocess. Här löper urbanisering, kontraurbanisering och reurbanise-
ring efter varandra men parallellt för olika stadstyper. Storstäderna har en utveck-
lingsbana, medelstora städer liksom mindre orter har sina. När dessa cykliska för-
lopp fortlöper förskjuts urbaniseringens gränser hela tiden utåt och inbegriper fler 
och fler närliggande områden, se Geyer, H & Kontuly, T (1993) A Theoretical 
Foundation for the Concept of Differential Urbanization, International Regional 
Science Review, vol 15, no 2, s. 157-77. 
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landskapet skulle det exempelvis kunna innebära att det finns en rad paral-
lellt verkande processer. György Ängelkott et al menar exempelvis att peri-
urbanisering sker till följd av ”urban expansion [urban sprawl, min kom-
mentar] and the counter-urbanisation process”136, det vill säga både av att 
staden expanderar och av att det sker en kontraurbanisering. Inne på 
samma spår är geografen Tania Ford, som menar att periurbana områden 
växer fram som en konsekvens av fyra samverkande men distinkta proces-
ser; suburbanisering (staden expanderar), kontraurbanisering (landsbygden 
i stadsregionens periferi befolkas), kvarboende (befolkning i stadsregionen 
utanför staden som bor kvar) och centripetala flyttningar (inflyttning från 
utanförliggande städer och landsbygder till den aktuella stadsregionen)137. 
En styrka med ett perspektiv med samtidigt verkande processer är att en 
öppenhet skapas för att, som också skildrats av exempelvis Jan Nyström 
och Mattias Qviström, se och fånga komplexiteten i stadsnära landskap. 
En svaghet är dock att riktigt kunna särskilja dessa processer åt, och som 
en konsekvens av detta, att begreppsliggöra dem. Detta kan förklara den 
begreppsmångfald som finns knutet till det stadsnära landskapets utveck-
ling och förändring138.  

Jag kommer att återvända till dessa frågor om cykliskhet och samtidig-
het i slutdiskussionen i kapitel 8 och till viss del i kommentarer kring resul-
taten i kapitel 5, 6 och 7.  
 

Nyttan av att studera stadsnära orter 
 

However, despite the scale and spatial concentration of growth, the distinc-
tive population geography of the peri-urban zones remains little under-
stood.139 

 
Av den forskningsöversikt som här har presenterats framgår att ortsutveck-
lingen har beskrivits väl i förhållande till urbaniseringsförloppet förstådd 
som en process med befolkningsomflyttning från land till stad primärt 
ställd mot ekonomins organisering och konjunkturella förlopp. Förelig-

                                                   
136 Ängelkott Bocz et al (2008), s. 5. 
137 Ford, Tania (1999), s. 300ff. 
138 Hoggart (2005), s. 5f, se även Ängelkott Bocz et al (2008), s. 5, som därutöver 
lyfter fram hur denna begreppsmångfald även kan förklaras som en konsekvens av 
att olika begrepp används i olika länder. 
139 Ford (1999), s. 297. 
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gande studie tar dock avstamp i de förändringar som sker vid sidan om 
staden när urbaniseringsförloppet i klassisk mening har stannat av. Dessa 
förändringar kan, som vi har kunnat se, begreppsliggöras som kontraurba-
nisering, exurbanisering, periurbanisering eller urban sprawl, och vittnar 
om att den urbana utvecklingen fortsätter delvis framdrivet av andra fakto-
rer än de strikt ekonomiska. I flera studier som behandlar hela ortsystemet 
i ljuset av dessa förändringar beskrivs hur stadsnära områden tycks vara 
behäftade med starka och snabba befolkningsförändringar140, men knappt 
inga studier behandlar specifikt den ortsutveckling som sker i dessa områ-
den. Detta tyder på att de måste granskas ytterligare. I förordet till Berg-
ströms studie står att: 
 

De geografiska perspektiven på samhällsutvecklingen i landets olika delar är 
i allmänhet baserade på en uppdelning i kommuner och län. Därmed döljs 
stora delar av det på många sätt kontrastrika lokala mosaikmönstret ifråga 
om attraktivitet och konkurrenskraft. 141 

 
Citatet speglar, enligt min mening, en väsentlig del av den perspektivför-
skjutning som har varit ett av kapitlets syften att illustrera, nämligen att 
dagens urbana förändringar i hög utsträckning sker inomregionalt, och 
skapar och omskapar det lokala mosaikmönstret. Ställs påståendet om de 
lokala mosaikmönstren mot citatet i avsnittets inledning, som hävdar att 
det trots en stark rumslig koncentration av tillväxt i periurbana områden 
är kunskaperna om detta landskap knapphändiga, tydliggörs huvudmotivet 
till varför föreliggande studie behövs. Studier av detta ortslandskap bidrar 
kort sagt till en djupare förståelse för den urbaniseringsprocess som gradvis 
har ändrat karaktär under 1900-talets senare hälft. Studier med sådan 
inriktning måste, mot bakgrund av tidigare forskning och här aktuella 
begrepp, ta i beaktande både rumsliga och sociodemografiska mönster 
liksom de aktörer som finns med i formandet av dessa orter.  

En praktisk nytta av att studera dessa ortslandskap är därutöver att de 
bidrar med kunskaper om hur dessa orter bör hanteras i planering, exem-
pelvis i synen på hur städer ska planeras. 

                                                   
140 Exempelvis Amcoff (2000), Westlund & Pichler (2000) och Bergström (2002). 
141 Bergström (2002), s. 7. 
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KAPITEL 3. 

Metoder och material 
Stadsnära områden har berörts på olika sätt i tidigare forskning, vilket 
beskrivningarna i föregående kapitel vittnar om, dock finns det få studier 
med ett huvudsakligt fokus på den ortsutveckling som sker i stadens när-
het. Den här avhandlingen handlar specifikt om denna ortsutveckling. 
Samtidigt som studien kan ses som en del av en lång historia av ortsstudier 
är den också en del av den forskningsfåra som uppehåller sig kring begrepp 
som kontraurbanisering, exurbanisering, periurbanisering och urban 
sprawl, forskningsfält som har vuxit fram i spåren av urbaniseringens ut-
veckling under 1900-talets senare hälft, främst från 1970-tal och framåt. 
Det är i dessa två forskningsfält eller traditioner som jag vill placera före-
liggande studie.  
 
Såsom deklarerats i inledningskapitlet kommer avhandlingen ägna sig åt 
att studera såväl den stadsnära ortsutvecklingens mönster som det konkre-
ta formandet av dessa orter sådant det går till på plats, vilka tillsammans 
är tänkta att bidra till en syntes vari en djupare förståelse över stadsnära 
orters roll och funktion i stadsutvecklingen kan erhållas.  

En metodologisk konsekvens av detta är att både kvantitativa och kvali-
tativa metoder kommer att användas. Med andra ord är avhandlingen 
tillkommen med en kombination av olika metoder. De kvantitativa meto-
derna är i avhandlingen mer inriktade på att ringa in den stadsnära ortsut-
vecklingens sociodemografiska mönster och rumslighet. Med kvalitativa 
metoder studeras i avhandlingen hur platser skapas och blir till, framför 
allt i sätten som olika aktörer tänker och agerar kring utvecklingen på en 
specifik ort, framför allt avgränsat till en planeringskontext. 

Den här avhandlingen handlar således om den stadsnära ortsutveckling-
en över tid och rum, det vill säga om både processer som förändrar, 
omskapar och utvecklar stadsnära tätorter över tid och rum, och tillstånd 
som uppstår på olika platser vid olika tidpunkter och därmed konstituerar 
dessa processer och resultaten av dem.  
 
För en kulturgeograf är ofta begreppet skala viktigt142. I avhandlingen fö-
rekommer tre geografiska upplösningsnivåer. Dessa är nationen i form av 
Sverige, regionen genom ett antal svenska stadsregioner och orten i egen-
skap av den stadsnära orten. Frågan om den stadsnära ortsutvecklingens 

                                                   
142 Se exempelvis Gustavsson, Eva (2009) Mellan det lokala och det globala - Kli-
mat, kommuner, nätverk. Örebro Studies in Human Geography 2, Örebro: Örebro 
universitet. 
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förändring och sätten som den omskapas kan således härledas till olika 
rumsliga nivåer, samtidigt som det finns ett beroende mellan drivkrafter 
som verkar på dessa olika nivåer. Att analytiskt arbeta med en nivåindel-
ning möjliggör därför att olika typer av mönster och utvecklingslinjer kan 
belysas. Utifrån den rumsliga skalindelningen kan sedan en slags enhetlig-
het fogas samman, som ger, om inte en heltäckande, så åtminstone en bre-
dare bild av stadsnära orter som fenomen i stadsutvecklingen.  
 
Ambitionen i studien är således att via avhandlingens enskilda analyser nå 
fram till en slags syntes, vilket ofta är kännetecknande för kulturgeografis-
ka studier143. Denna helhet kan i avhandlingen ses som den geografi som 
staden och de stadsnära tätorterna tillsammans skapar.  

Avhandlingens teori och metod vilar i den meningen även på en ambi-
tion att erhålla kunskap om såväl det generell som det specifika, exempel-
vis att nå förståelse för den stadsnära tätortsutvecklingen i allmänhet, som 
ett aggregat, men även om hur den enskilda stadsnära tätorten utvecklas 
och förändras.  
 
Avhandlingen är till syvende och sist en studie av en viss typ av ort, vilket 
bland annat innebär att frågan om definitioner och gränsdragningar blir 
viktig att förhålla sig till. Utgångspunkten i studien är att de orter som 
studeras här, de stadsnära orterna, är viktiga för stadens utveckling och 
förändring (men även omvänt för landsbygdens förändring). Dessa platser 
förenas i den gemensamma geografiska egenskapen av att vara lokaliserade 
i stadens närhet, men kan vara och är troligen inbördes olika både vad 
gäller utveckling, förändring och som objekt i planeringen. Kapitlets åter-
stod kommer att ägnas åt att förtydliga de metodologiska utgångspunkter 
som kort har introducerats här. 

 

En kombination av metoder 
Föreliggande avhandlingsarbete har åstadkommits genom användning av 
olika metoder av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Att kombinera 
olika metoder går emellanåt under beteckningen triangulering eller ’mixed 
methods’, och möts av både skepsis och förespråkande i den akademiska 
världen. Skepsis mot att kombinera metoder kan ibland handla om att 
forskningsområdet inte anses ha definierats tillräckligt väl eller att det finns 
en motsättning i att tillämpa metoder som springer ur olika synsätt på 

                                                   
143 Hallin & Gren (2003), s. 209ff. 
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vetenskap. Detta menar kritikerna innebär att möjligheten att stå enad 
kring en enhetlig vetenskapssyn och filosofisk grundsyn omintetgörs.144 

Argumenten för att kombinera metoder synes komma från två håll, dels 
hos förespråkare som anser att ett sådant metodupplägg leder till att resul-
tat kan valideras och respektive metoders för- och nackdelar kan balanse-
ras mot varandra, dels att en kombination av metoder kan bidra till en 
djupare förståelse och en bredare analys. I den förstnämnda gruppen åter-
finns en antydan om att objektiv sanning är möjlig, medan den senare sna-
rare lyfter fram att sådan forskning kan leda fram till nya infallsvinklar och 
att tolkningar kan göras som annars hade varit omöjliga.145 

Metodtriangulering eller mixed methods förespråkas ibland eftersom det 
inte behöver leda till att resultat valideras, utan för att olika metoder kan 
ge olika resultat, vilken i så fall visar att kunskapen är fragmentarisk och 
långt ifrån objektiv.146  
 
Ambitionen med användandet av olika metoder är i föreliggande avhand-
ling motiverat av de möjligheter som ges till nya infallsvinklar och en dju-
pare förståelse av stadsnära orter som fenomen i den urbana utvecklingen, 
samt att öppna upp för tolkningar som annars inte skulle kunna erhållas 
genom att med endera kvalitativ eller kvantitativ metod endast fokusera 
någon geografisk skalnivå eller aspekt av den utveckling som sker exem-
pelvis i Ekeby-Almby eller för stadsnära orter generellt. Huruvida sedan 
resultaten av de delanalyser som företas i avhandlingen validerar varandra 
eller spretar återstår att se. 
 

                                                   
144 Hedfeldt, Mona (2008) Företagande kvinnor i bruksort. Arbetsliv och vardagsliv 
i samspel, Örebro Studies in Human Geography 1, Örebro: Örebro universitet, s. 
52f. och Teddlie, Charles & Tashakkori, Abbas (2010) Overview of Contemporary 
Issues in Mixed Methods Research, , i Teddlie, Charles & Tashakkori, Abbas (red.) 
SAGE handbook of mixed methods in social & behavioral research, London: Sage, 
s. 8ff.  
145 Hedfeldt (2008), s. 52f och Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) 
Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund: Studentlittera-
tur, s. 85ff., se även Halvorsen, Knut (2009) Samhällsvetenskaplig metod, Lund: 
Studentlitteratur, s. 92 eller Teddlie & Tashakkori (2010), s. 8ff. 
146 Hedfeldt (2008), s. 52f, Holme et al (1997), s. 85ff och Teddlie & Tashakkori 
(2010), s. 8ff. Teddlie och Tashakkari beskriver Mixed methods (MMR) till del 
som en vidareutveckling av triangulering med skillnaden att det inte nödvändigtvis 
behöver finnas en konvergens i resultaten (s. 9). 
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Tätortsdefinitionens gissel och att lägga ”verkligheten” tillrätta 
En problematik som ligger inbäddad i studiet av orter har att göra med 
tätortsdefinitionen. Med nuvarande tätortsdefinition regleras huruvida 
platser har en tillräckligt stor befolkning för att räknas som tätort eller om 
bebyggelsestrukturen är tillräckligt tät. I Sverige går gränsen vid 200 invå-
nare och minst 200 meter mellan huskropparna. Beroende på hur befolk-
ningsmängden fluktuerar över tid kan mindre tätorter under vissa perioder 
räknas som landsbygd (eller småort) för att under andra återvinna sin tät-
ortsstatus. Samtidigt gäller vanligtvis för många tätorter som befinner sig i 
snabb utveckling att de inledningsvis, enligt tätortsdefinitionen, räknas som 
landsbygd (eller småort).147 Tätorten Ekängen, belägen i närheten av Lin-
köping, är en typisk sådan plats. Orten uppnår tätortsstatus 1995 och har 
då den i förhållande till tätortsdefinitionens gränsdragningar ansenliga 
befolkningsmängden 388 invånare, och har fortsatt på inslagen väg med en 
befolkningsstorlek år 2010 på 2 037148. I den fortsatta planeringen beräk-
nas orten fortsatta växa149. Att hantera dessa gissel i en longitudinell stu-
die, vilket företas i avhandlingen, blir därför viktigt och ett antal lösningar 
som på olika sätt lägger ”verkligheten” till rätta måste övervägas. Två 
metoder som brukar användas för att hantera detta är kedje- och arealme-
toden. Arealmetoden har som syfte att konstanthålla regioners ytor över 
tid (även om dess gränser kommer att förändras). Kedjemetoden innebär 
att hela undersökningsperioden delas upp i mindre delperioder med kon-
stant antal orter. Mellan dessa delperioder kan sedan antalet orter tillåtas 
variera. Dessa länkas i så fall samman med ett kedjeindex. Syftet med ked-
jemetoden är att uppmärksamma det frånfälle men framför allt det tillflöde 
av nya orter som kontinuerligt sker.150 Ett annat sätt är att förändra tät-
ortsdefinitionens befolkningsmängdskriterium, exempelvis från 200 till 
1000 invånare151.  
 
Beroende på undersökningens syfte passar lösningarna olika väl. För en 
studie av landsbygdens utveckling kan det lämpa sig väl att korrigera tät-
ortsdefinitionen genom att höja gränsen för befolkningsmängden, exem-

                                                   
147 Amcoff, Jan (2000), s. 46ff, och Forsberg, Gunnel (2005) Landsbygder i för-
vandling. I Forsberg, Gunnel (red.) Planeringens utmaningar och tillämpningar. 
Uppsala: Uppsala Publishing House, s. 209. 
148 Statistiska centralbyrån (1996) & Statistiska centralbyrån (2011). 
149 Linköpings kommun (2011) Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-
Gärstad, Linköping: Linköpings kommun. 
150 Ahlberg (1953), s. 11ff och Nilsson (2011a), s. 20ff. 
151 Amcoff (2000), s. 52. 
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pelvis från 200 till 1 000 eller 2 000 invånare. En sådan lösning möjliggör 
att den del av landsbygden som tillväxer starkt kan följas som ”landsbygd” 
över tid.152 Men i en studie där själva ortsutvecklingen är i fokus blir det 
snarare lämpligare att antingen ta bort de orter som fluktuerar eller se till 
att de aldrig kan fluktuera kring 200 invånare. Frågan som behöver ställas 
är därför om orter som Ekängen bör finnas med i en studie av den stadsnä-
ra tätortsutvecklingen eller om de ska lämnas därhän. Utvecklingen i Eke-
by-Almby, liksom forskningsläget generellt, antyder att de har en viktig 
funktion och roll för dynamiken i landskapet kring städerna och att de 
betyder något för dess utveckling, vilket starkt motiverar att inte exkludera 
periodvis fluktuerande tätorter. När så har behövts har därför tätortsstati-
stiken modifierats på så sätt att en nytillkommen tätort räknas som en 
tätort med 200 invånare i de fall då den inte ursprungligen finns med i 
tätortsstatistiken. Detta är således en alternativ metod till kedjemetoden. 
Genom en sådan lösning erhålles ett fixt antal orter, vilket exempelvis un-
derlättar för en del statistiska beräkningar som genomförs i avhandlingen. I 
avhandlingen har befolkningsantalet i 294 av totalt 842 stadsnära orter 
kommit att hanteras enligt denna bearbetningsmetod. Detta innebär att 
dessa orter inte var tätorter eller ens befolkade i nämnvärd omfattning vid 
studieperiodens början. De har således ”blivit till” under de senaste 40 
årens förändrade urbaniseringsmönster. 
 
Även tätorters rumsliga utbredning över tid är en källa till problem efter-
som det leder till införlivandet av landsbygd som tidigare inte varit så pass 
tätt bebyggt att tätortsdefinitionen har gällt. Ibland sker detta genom att ny 
bebyggelse tillkommer på jungfrulig mark, men emellanåt kan det vara 
befolkade områden som redan tidigare stått under stark influens av den 
aktuella tätorten. Fritidshusområdet som gradvis blir allt mer präglat av 
permanent bosättning, och därmed med tiden får en kvarboende befolk-
ning på 200 eller mer i ett större geografiskt område, är ett exempel på den 
senare implikationen för tätortstillväxten. När det gäller tätorter som 
sammanväxer, som är en tredje variant av tätortstillväxt vid sidan av nyss 
nämnda, uppstår likaledes en situation som medför att ”verkligheten” 
såsom den framträder i materialet behöver omformas något. Tätortssam-
manväxt är framför allt vanligt när större tätorter, vanligtvis de vi benäm-
ner städer, ”äter upp” mindre närliggande tätorter. I en tillväxtstudie får 
den mottagande tätorten en tillväxtskjuts som förvisso sker men som inte 
är så pass intensiv som den synes vara från föregående mättillfälle. I av-
handlingen har denna ”tillväxtdoping” omintetgjorts genom att redan vid 

                                                   
152 Se exempelvis Amcoff (2000), s. 52. 
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studieperiodens början slå samman med tiden sammanväxande tätorter. 
Detta faller inom ramen för den så kallade arealmetoden. Ett av de mest 
extrema fallen med tätortssammanväxt under perioden från 1970 och 
2010 är utvecklingen söder om Göteborg, i det så kallade Onsalalandet i 
Kungsbacka kommun, där initialt mindre tätorter som Gottskär, Rydet, 
Vickan, Oskarsberg och Onsala växer samman till en enda tätort under 
namnet Onsala. År 2010 har orten 11 951 invånare. Studeras de största 
svenska städerna visar sig de flesta ha flera uppätna mindre tätorter på sitt 
samvete, varav Stockholms inkorporering av Sollentuna är den befolk-
nings- och ytmässigt största.153 
 
Om den nordiska tätortsdefinitionen bör slutligen poängteras dess genero-
sitet i förhållande till andra nationers definitioner av urbana områden. 
Vanligtvis dras gränsen mellan landsbygd och urbaniserade platser vid 
2000 invånare154. En slutsats är att det som inom de nordiska länderna 
faller inom ramen för tätortsdefinitionen i andra länder räknas som lands-
bygd. Av den uppsjö av begrepp som har utvecklats internationellt för att 
fånga stadens möte med landsbygden, varav kontraurbanisering, exurbani-
sering, periurbanisering och urban sprawl är de som fokuseras här, kan en 
konsekvens av den generösa nordiska tätortsdefinitionen vara att en stor 
del av denna hybrida geografi med Statistiska centralbyråns förtjänst kan 
följas över tid. Det blir möjligt att följa hur befolkningskoncentrationerna i 
detta landskap växer fram, tynar bort, mognar eller på annat sätt föränd-
ras i sin sammansättning. Den gemensamma nordiska tätortsdefinitionen, 
som varit densamma sedan 1960-talet, gör gällande att platser räknas som 
tätorter om följande kriterier är uppfyllda: 

 

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 när-
liggande bebyggda områden.155 

                                                   
153 Statistiska centralbyrån (2009) Befolkning i tätorter 1960-2005. 
154 Se exempelvis United Nations (2012) United Nations Demographic Yearbook 
2011, New York: Department of Economic and Social Affairs, s. 100ff. 
155 SCB (2011), s. 70. 
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I avhandlingen har hittills begreppet ort använts. Med den beskrivning som 
har gjorts i detta avsnitt kan vi länka samman begreppen ort och tätort. 
Med ort menas fortsättningsvis de platser som faller inom ramen för tät-
ortsdefinitionen. Dessa ord kommer således användas synonymt. Med ort 
menas således inte den andra ortskategorin som under senare tid före-
kommer i den offentliga statistiken under namnet småort156. I denna av-
handling tillhör småorten landsbygden. 
 

Om att dra gränser i ortslandskapet 
I studiens blickfång står orter som befinner sig i stadens fysiska närhet. En 
del av förarbetet innan frågor kring sociodemografiska mönster hos dessa 
kan besvaras är att lokalisera dem bland de cirka 2000 tätorter som finns 
runt om i landet. Detta förarbete handlar om att dra gränser, att inkludera 
och exkludera orter och att föra dem samman regionalt.  Gränser behöver 
dras mellan stadsnära orter och städer å ena sidan, och stadsnära orter och 
resterande orter å andra sidan. Ett sådant arbete är inte problemfritt, men 
nödvändigt för att genomföra studier av mönster. Två principer har varit 
styrande för gränsdragningarna. Den ena principen är att beakta orternas 
geografiska lokalisering i förhållande till staden. Eftersom den stadsnära 
ortsutvecklingen kommer att analyseras i ett planeringsperspektiv är den 
andra gränsdragningsprincipen att utgå från ”kommungeografin” för att 
fånga upp den fysiska närheten till staden. Kommunen är idag (sedan orts-
politikens avveckling) den viktigaste aktören i planeringen av stadsnära 
orter. De orter som kommer att räknas som stadsnära i avhandlingen är de 
som är lokaliserade i kommuner som är geografiskt och planeringsmässigt 
knutna till staden. Med planeringsmässigt knuten kan avses en rad funk-
tionella samhörigheter med staden. Jag har för denna indelning avgränsat 
mig till kommuner med starkt pendlingsutbyte med staden och dess kom-
mun. 

En alternativ gränsdragningsmetod hade kunnat vara att på en karta dra 
en cirkel runt aktuella städer och inkludera de orter som är lokaliserade 
inom ett visst avstånd. En nackdel med en sådan gränsdragning är att orter 
som befinner sig inom samma planeringsområde, det vill säga inom kom-

                                                   
156 Se exempelvis Statistiska centralbyrån (2012b) Småorter 2010, Statistiska med-
delanden MI 38 SM 1203. En småort definieras av SCB på följande sätt: Med små-
ort avses sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och 50-
199 invånare. Det förekommer dock småorter med mer än 200 invånare, men med 
en fritidshusandel som är större än 50 procent, eftersom tätorter inte (enligt tät-
ortsdefinitionen) får innehålla mer än 50 procent fritidshus (s. 78). 
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munen, kan hamna utanför beroende på hur kommungränserna går, sam-
tidigt som orter som befinner sig inom kommuner som inte är lika starkt 
integrerade i staden kan inkluderas. En annan svårighet hade varit att an-
passa denna cirkel till storleken på staden. Med andra ord: Ska samma 
avstånd användas för alla städer eller måste någon typ av koppling med 
stadens storleksmängd eller ytstorlek finnas. Min bedömning är att båda 
metoderna ger ungefär likartat resultat vad gäller storleken på gruppen 
stadsnära orter. 

För att dra en gräns mellan städer och stadsnära orter behöver till att 
börja med staden definieras. Jag har valt att studera den stadsnära ortsut-
vecklingen kring de största svenska städerna, även om förhållandet mellan 
städer och mindre orter kan studeras på olika geografiska skalnivåer. 

De orter som varken faller ut som stadsnära eller städer enligt här be-
skrivna gränsdragningar kommer att räknas som självständiga. Detta inne-
bär dock inte att de är fullt ut autonoma och självförsörjande, utan befin-
ner sig helt enkelt längre bort från staden och i större utsträckning utanför 
de områden som planeringsmässigt och funktionellt kan knytas till stadsut-
vecklingen. Som en konsekvens av dessa gränsdragningar faller således ett 
antal övriga orts- och landsbygdstyper ut. Dessa kommer primärt att fun-
gera som referenspunkter i kommande diskussioner kring den stadsnära 
ortsutvecklingen. Jag kommer att precisera gränsdragningarna i kapitel 4.  

 
Den grupp av stadsnära orter som kommer att preciseras i kapitel 4 behö-
ver inte nödvändigtvis vara en homogen ortstyp. Snarare kommer analy-
serna att visa på både homogena och heterogena sociodemografiska drag. 
Den huvudsakliga gemensamma nämnaren som har fört samman dem i 
denna indelning är den fysiska närheten till staden, det vill säga de är orter 
som befinner sig i ett stadsnära ortslandskap, i kommuner vars planering 
kan antas ha stor betydelse för staden och dess utveckling. Dessa kommu-
ner är kommuner där den största orten kan räknas som en större svensk 
stad eller en kommun som kan beskrivas som en förortskommun till den-
samma. 
 

Kvantitativa material 
I avhandlingen analyseras två typer av kvantitativt material, dels Statistiska 
centralbyråns (SCB) offentliga, kontinuerligt producerade tätortsstatistik 
från 1970157 till 2010, dels data ur databasen BeDa (BergslagsData). Tät-
                                                   
157 Jag kommer dock under studiens gång att inkludera 1960-talet. Perioden mellan 
1970 och 2010 är studiens huvudsakliga tidsspann. 
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ortsstatistiken158, som ger ett tvärsnitt eller stillbild av tätortsutvecklingen 
för åren 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005 och 2010, har förts 
samman till ett enda material som möjliggör longitudinella studier. I det 
enhetliga materialet har tätortsdefinitionens gissel och tätortssammanväx-
ning beaktats enligt diskussionen ovan. Materialet har sedan delats upp 
enligt principerna för en indelning av tätorterna (i städer, stadsnära tätor-
ter och självständiga tätorter) som kommer att presenteras i kapitel 4. Ge-
nom att subtrahera respektive tätortsindelning med den kommunala be-
folkningsmängden har sedan två ytterligare befolkningskategorier skapats, 
den stadsnära landsbygden och den perifera landsbygden. Dessa presente-
ras också i kapitel 4. Sammantaget har dessa indelningar möjliggjort för de 
studier av sociodemografiska mönster som genomförs i kapitel 5 och 6. 

 
I kapitel 6, som analyserar befolkningssammansättning och dess förändring 
i det stadsnära ortssystemet kring Örebro, har databasen BeDa använts. 
BeDa består av longitudinella registerdata på individnivå och tillhandahålls 
av SCB, huvudsakligen baserat på deras databas LISA (Longitudinell integ-
rationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier). I BeDa 
möjliggörs studier av fyra län (Dalarnas, Värmlands, Västmanlands och 
Örebro län) i en period från 1990 till 2008.   

 
I databasen ingår alla individer över 16 år som någon gång under perioden 
från 1990 och 2008 antingen har varit folkbokförd eller arbetat i något av 
de uppräknade länen. Individerna i databasen framträder inte med person-
nummer eller namn, men har ett löpnummer, till vilka ett otal variabler 
som rör inkomst, sysselsättning och utbildning är kopplade. Geografiska 
kopplingar finns också, såsom i vilken tätort individerna bor och arbetar. 
Den senare kopplingen utgör grundförutsättningen för den analys som sker 
i kapitel 6 genom att individernas olika variabler kan aggregeras upp på 
tätortsnivå eller andra för studien viktiga geografiska skalnivåer. Databa-
sen medför dessutom att befolkningsrörelser mellan tätorter kan beskrivas 
och karaktäriseras. Ett antal variabler har konstruerats med utgångspunkt i 
existerande urval av ursprungliga variabler i databasen. Dessa, liksom be-
räkningarna av dem, preciseras i kapitel 6. 

 
I kapitel 5 och 6 konstrueras på sina håll olika typer av statistiska mått i 
syfte att få grepp om exempelvis övergripande spridningstendenser i den 

                                                   
158 Statistiska centralbyrån (1972), Statistiska centralbyrån (1976) Folk- och bo-
stadsräkningen. 1975: Del 3:2: Folkmängd i tätorter, Statistiska centralbyrån 
(1991, 1996, 2001, 2006 och 2011). 
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stadsnära tätortsutvecklingens utvecklings- och förändringsmönster. Dessa 
är dels ett omfördelningsmått, som återkommer i kapitel 5, dels ett sprid-
ningsmått, som laboreras med i kapitel 6. Dessa mått har bland annat an-
vänds tidigare i studier av regional industrispridningen och utveckling159. 
Omfördelningsmåttet ställer den allmänna utvecklingen av en vald varia-
bel, exempelvis befolkningsutveckling, mot den specifika och genererar ett 
fiktivt tal som anger hur den senare förhåller sig till förstnämnda, exem-
pelvis hur befolkningsutvecklingen för den enskilda stadsnära tätorten 
förhåller sig till befolkningsutvecklingen i ett system av stadsnära tätorter. 
Med ett spridningsmått görs en form av andelsanalys där exempelvis in-
komstnivåerna inom ett system av orter kan studeras över tid. Spridningen 
av olika faktorer/egenskaper hos en population kan därmed illustreras över 
tid. I kapitel 5 förekommer även en beräkning av koncentrationsgrad. Måt-
tet används för att beskriva hur en befolkning är fördelad vid olika tid-
punkter, i det här fallet hos de stadsnära orterna160. I kapitel 6 genomförs 
även en klusteranalys för att gruppera olika stadsnära tätorter med liknan-
de karaktärsdrag. Formerna för dessa mått och analysmetoder kommer att 
kommenteras löpande när resultaten av dessa presenteras. 
 

Kvalitativa material 
Det kvalitativa material som analyseras i avhandlingen utgörs huvudsakli-
gen av planeringsdokument och kommunala rapporter och utredningar, 
och i andra hand av elektroniskt hemsidesmaterial och årsrapporter. Det 
offentliga materialet har erhållits från Örebro kommun respektive Örebro 
stadsarkiv och sträcker sig från 1970-tal fram till 2012, medan övrigt 
textmaterial härstammar från markexploatörer och bostadsutvecklare i 
utvalda tätorter. 
 
I kapitel 5 och 6 presenteras sociodemografiska mönster baserat på studier 
av framför allt kvantitativa material. Det kvalitativa material som analyse-
ras i kapitel 7 tjänar därför syftet att rekonstruera ett delvis redan känt 
                                                   
159 Lundmark, Mats & Malmberg, Anders (1988) Industrilokalisering i Sverige - 
regional och strukturell förändring, Geografiska Regionstudier Nr 19, Uppsala: 
Uppsala universitet, s. 32f och Lundmark, Mats, Malmberg, Anders & Malmberg, 
Bo (2000) Regional uneveness and geographical convergence in Europe - concepts, 
models and data. I Horváth, Guyla (red.) Regions and Cities in the Global World. 
Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, s. 37ff. 
160 Se exempelvis Håkansson, Johan (2000): Changing Population Distribution in 
Sweden – Long Term Trends and Tendencies, Gerum 2000:1, Umeå: Umeå 
Universitet eller Amcoff (2000). 
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utvecklingsförlopp för att se vilka idéer och motiv som olika aktörer pre-
senterar i anslutning till formandet av Ekeby-Almby samt vilka händelser 
som leder till att formandet förändras. Det kvalitativa materialet används 
även för att beskriva hur de agerar över tid. Ambitionen är att se hur aktö-
rer verkar inom ramen för liksom bidrar till att omforma strukturerna som 
skapar utveckling och förändring i stadsnära ortsystem och deras samspel 
med staden. Metoden för detta är dokumentstudier eller källanalys161. De 
kommunala dokumenten kan ses som en berättelse om Ekeby-Almbys ut-
veckling. I dessa berättelser presenteras problem och möjligheter. I berät-
telserna ingår beskrivningar av hur problemen kommer att hanteras och 
vilka lösningar som väljs ut.  

Studiet av kommunala dokument hade kunnat kompletteras med sam-
rådsberättelser och protokoll från byggnadsnämndens sammanträden, för 
att därigenom ytterligare belysa formandet av Ekeby-Almby. Jag har dock 
avgränsat mig bort från detta material med motivet att det aktuella materi-
alet har kunnat ge tydliga bilder av hur Ekeby-Almby har formats över tid. 
I detta ligger även en avgränsning mot att djupare studera (det politiska) 
spelet bakom vissa delvis omdiskuterade omständigheter i Ekeby-Almbys 
utvecklingshistoria, exempelvis kring avtal mellan olika aktörer. 

För att få vissa empiriska iakttagelser bekräftade eller förtydligade har 
kontakter emellanåt tagits med berörda aktörer, ibland genom e-
postkontakt eller kortare samtal, men även till genomförandet av en for-
maliserad intervju. Den senare utgörs av en semistrukturerad intervju med 
en tjänsteman på Örebro kommun som sedan 1970-tal har varit delaktig i 
planeringen av Ekeby-Almby. Intervjun kan därmed ses som en ostrukture-
rad intervju eller informantintervju162. Intervjun genomfördes på Örebro 
kommuns stadsbyggnadskontor och spelades in för att sedan transkriberas 
i sin helhet.  

 

                                                   
161 Holme & Solvang (1997), s. 124f. 
162 Ibid., s. 104f. och Halvorsen (2009), s. 85. 
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KAPITEL 4. 

Att definiera stadsnära orter 
 

It may be suggested that the peri-urban region is a discontinuous spatial 
phenomenon around most cities163  

 

I kapitel 3 diskuteras kort det nödvändiga förarbetet med att avgränsa de 
orter som i denna studie räknas som stadsnära. I detta kapitel vidtar en 
utförlig redovisning av dessa gränsdragningar. Jag ska med andra ord be-
skriva hur jag har valt att definiera stadsnära orter.  
 

Städerna i stadsbegreppen 
Som ett första steg mot en definition av den stadsnära orten kan konstate-
ras att den förutsätter den geografiska närvaron av en stad. Staden och 
dess gränser är dock flytande, vilket gör att den är förknippad med flera 
svårigheter att entydigt beskriva och än mer att definiera164. I denna av-
handling vill jag följa den stadsnära ortsutvecklingen kring större svenska 
städer. En initialt viktig fråga blir då hur vi då kan systematisera och moti-
vera vad en stor svensk stad kan vara? 

I en lärobok om planering redovisar Jan Nyström olika sätt att beskriva 
staden165. Med dess hjälp kan ett antal synsätt på vad stad är tydliggöras, 
vilka sedan kan användas för att ringa in de större städer som har valts ut 
specifikt i denna studie.  

Ett idag vanligt förekommande sätt att se på staden är att se den som en 
kommun. Staden blir i det perspektivet i stor utsträckning en administrativ 
enhet som upptar ett visst geografiskt område inom vars gränser lokala 
politiska beslut tas. Inom detta politiska territorium finns en tillsatt politisk 
styrning vars uppgifter är att tjäna kommuninvånarna och andra intressen-
ter som verkar inom eller i relation till detta geografiska område. När sta-
den reduceras till en administrativ enhet omfattar tagna politiska beslut 
inom exempelvis stadsplanering konkret den geografiska yta som utgörs av 

                                                   
163 Ford (1999), s. 298. 
164 Se exempelvis Amin, Ash & Thrift, Nigel (2002) Cities. Reimaging the urban, 
Cambridge: Polity Press, s. 1f eller Frey, William H. & Zimmer, Zachary (2001) 
Defining the city, i Paddison, Ronan (red.) Handbook of urban studies, London: 
Sage, s. 14. 
165 Nyström (2003), s. 29. 
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kommunen, samtidigt som allt det som sker utanför denna kommungräns, 
i princip, kan bortses från.166  I detta idag starkt rådande betraktelsesätt 
likställs således staden med kommunen. En anledning därtill är att staden 
som ett eget administrativt begrepp upphörde i och med 1974 års kom-
munreform, genom att stadskommuner och närliggande landsbygdskom-
muner (landskommuner) slogs samman till större enheter167. Det materiella 
rum som denna nya stadskommun vilar på kan därmed ses som bestående 
av både stad och landsbygd inklusive mindre orter. Syftet i avhandlingen är 
att ”tränga in” under och fokusera på den ortsutveckling som bland annat 
sker inom dagens stadskommuners geografiska och planeringsmässiga 
domäner. 
 
En annan variant som har en längre historia än den kommunala staden, är 
att se densamma som en plats med utbud av varor och tjänster. Bakgrun-
den är att de platser som med tiden blir städer växer fram som handelsplat-
ser, vilket exempelvis genom århundradena har uppmärksammats och 
möjliggjorts genom utfästande av handels- och stadsprivilegier. Ett stads-
privilegium gav rätt att reglera bebyggelsen inom stadens gränser168. Andra 
varor och tjänster som i ett historiskt perspektiv har varit stadsskapande är 
framväxten av försvarsplatser eller ecklesiastiska platser169. Flera av dagens 
städer har vuxit fram antingen för att de har varit strategiskt belägna ur 
militär synvinkel eller på grund av en kontinuerlig ansamling av kyrkliga 
verksamheter. De större svenska städernas utveckling kan ofta knytas till 
dessa historiska utvecklingslinjer170.  

 
Staden kan samtidigt ses som en tätort, något som innebär att andra krite-
rier än politisk-administrativa eller historiska utvecklingsprocesser definie-
rar dess gränser. Enligt den nordiska tätortsdefinitionen, som har varit 
rådande sedan 1960-tal, gäller att en plats räknas som en tätort om det 
finns minst 200 invånare som bor i en bebyggelsesamling med (normalt) 
200 meter mellan huskropparna171. Nyström skriver att ”en tätort är defi-
nitivt inte alltid en stad men det omvända kan sägas råda, d.v.s. en stad är 
alltid en tätort…”172. Till skillnad mot kommunen blir staden här något 
                                                   
166 Nyström (2003), s. 29f. 
167 Se exempelvis Falk (1974), s. 54. 
168 Nyström (2003), s. 30. 
169 Se exempelvis Knox & Marston (2004), s. 357f. 
170 Öhman (2003). 
171 Statistiska centralbyrån (2011). 
172 Nyström (2003), s. 31. 
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som avgränsas av bebyggelse- och befolkningskoncentrationer snarare än 
av administrativa och politiska avgränsningar173. En tätort kan såväl 
överskrida kommungränser som vara belägen inom en och samma kom-
mun. Dess historiska framväxt kan ha hängt samman med utvecklingen av 
handel såväl som att den har haft ett militärstrategiskt läge eller varit cent-
rum för kyrkliga verksamheter. Skillnaderna mellan det tätortsbaserade 
och kommunala stadsbegreppet kan illustreras med följande geografiska 
tankeexperiment. En av de ytmässigt största kommunerna, tillika en av 
Sveriges största städer både som kommun och tätort är Uppsala. Om Öre-
bro kommun skulle kunna läggas på Uppsala kommun skulle det bli så 
pass mycket yta kvar att även Kumla och Hallsbergs kommuner, liksom 
delar av Lekebergs kommun, skulle få plats och Örebro skulle närma sig 
Uppsalas befolkningsstorlek markant. Västerås skulle enligt detta tankeex-
periment närma sig Uppsala ännu lite mer genom att exempelvis Hallsta-
hammars, Surahammars och Köpings kommuner också skulle få plats. 
Helsingborg skulle bli så stort att ”staden” skulle överta Uppsalas position 
som den fjärde största genom att ytterligare sju näraliggande kommuner, 
bland annat Landskronas och Ängelholms kommuner, också skulle rym-
mas på Uppsala kommuns yta. Med en befolkning på cirka 300 000 invå-
nare skulle Uppsala passeras med cirka 100 000. Med Uppsala kommuns 
yta skulle vidare Stockholm få omkring 1,7 miljoner invånare medan Gö-
teborg och Malmö skulle få cirka 750 000 respektive 600 000 invånare.174 
Tankeexperimentet kan tolkas som att det kommunala stadsbegreppet med 
sina kommunala gränser tenderar att undervärdera flertalet större svenska 
städers storlek (eller omvänt övervärdera ytmässigt stora kommunala stä-
der som exempelvis Uppsala175), men en annan tolkning kan i stället vara 
att kommunerna egentligen svarar dåligt mot staden som en geografisk och 
morfologisk skapelse, och säkerligen även mot den intuitiva känslan av vad 
stad är. Den kommunala staden kan utifrån exemplen ovan ses som bestå-
ende av stad och stadsnära områden. 

Som ett fjärde betraktelsesätt kan staden ses som en funktionell yta som 
i sin tur kan delas upp i olika områden baserat på olika egenskaper och 

                                                   
173 Nyström (2003), s. 31. 
174 Tankeexperimentet bygger på statistik över namngivna och till dessa närliggande 
kommuners landarealer och befolkningsmängder för år 2010 enligt uppgifter häm-
tade från Statistiska centralbyrån (2011), se även Thufvesson, Ola (2006) Fjärde 
staden. Placemarketing Helsingborg, Helsingborg: Näringslivs och marknadsavdel-
ningen, Helsingborgs stad, s. 29f.. 
175 Andra exempel på ytmässigt stora kommunala städer är Falun, Skellefteå, Umeå 
och Sundsvall. 
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kännetecken. En ofta förekommande uppdelning är att dela upp staden i 
centrum, innerstad, ytterstad och förort. Aggregeras indelningarna växer 
en stadsform fram som i sin tur kan skifta över tid, bland annat beroende 
på bebyggelseområdenas utveckling.176 Den mono- eller polycentriska 
stadsformen är exempel på staden som en funktionell yta där staden kan 
ha ett eller flera centrum177. Det idag ofta förekommande begreppet stads-
region eller urban region indikerar likaså staden som en funktionell yta178, 
exempelvis sammansatt av befolkningstillväxt och pendlingsströmmar. 
Stadsnära områden kan utifrån detta betraktelsesätt snarare ses som ett 
område utanför förorten, som en del av stadens funktionella yta i en stads-
region, och vi kan förstå denna utveckling genom att tillämpa begrepp som 
kontraurbanisering, exurbanisering, periurbanisering eller sprawl. 

 
Ett annat ofta förekommande sätt att se på staden är med begreppen stor-
stad, medelstor stad och småstad. En storstad har sedan 1960-talet beskri-
vits som en kommun med minst 200 000 invånare179, det vill säga utifrån 
att se staden som en kommun. Eftersom alla svenska kommuner består av 
både tätortsyta och landsbygd får det som följd att det i storstäder finns 
människor som bor på landsbygden. Några övriga definitioner annat än att 
kommunen ska ha en viss befolkningsstorlek finns således inte, och några 
definitioner av den medelstora staden eller småstaden konstruerades inte 
under 1960-talet eller senare. Kring framför allt storstaden och småstaden 
finns dock en rad betydelser, idealiserade bilder och uppfattningar knutna, 
ur vilka vi formar begrepp som exempelvis storstadspuls eller småstads-
idyll.180 Mot bakgrund av dessa beskrivningar framstår både storstaden 
och småstaden som idéer eller sociala konstruktioner i samhället snarare än 
givna kategorier. I Sverige har Stockholm, Göteborg och Malmö konstrue-
rats som storstäder, men några andra utmärkande drag än kommunbe-
folkningens storlek återfinns inte i den ”offentliga” konstruktionen. Om 

                                                   
176 Nyström (2003), s. 31. 
177 Clark, William A. V. (2003) Monocentric to polycentric. New urban forms and 
old paradigms, i Bridge, Gary & Watson, Sophie (red.) A companion to the city, 
Oxford: Blackwell Publishers. 
178 Ett svenskt exempel är storstadsregioner eller arbetsmarknadsregioner, se Statis-
tiska Centralbyrån (2005a) Geografin i statistiken – regionala indelningar i Sverige, 
MIS 2005:2. 
179 Ibid., s. 24. 
180 Sternudd, Catharina (2007) Bilder av småstaden. Om estetisk värdering av en 
stadstyp, Lund: Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet, s. 
12f och 20. 
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definitionen ska följas ingår sedan 2011 även Uppsala181. Detta medför 
dock att någonstans mellan storstaden och småstaden återfinns den medel-
stora staden. Leif Kåpe har i en avhandling uppehållit sig vid denna stads-
typ och ägnat sig åt att ringa in dess eventuella särdrag i förhållande till 
andra stadstyper. Kåpe menar att det går att se på de medelstora städerna 
ur åtminstone två aspekter, dels att de utgör ett skikt av städer med en 
befolkningsstorlek närmast under de tre svenska storstäderna, dels att des-
sa städer intar en specifik roll i ortsystemet i form av att de delar vissa 
gemensamma funktionella drag. Detta innebär ofta att de är regionala 
centra för exempelvis förvaltning, tjänster och sysselsättning. Ett ytterligare 
gemensamt drag är att de medelstora städerna är noder i administrativa 
nätverk såväl som för det nationella transportsystemet. Dock framträder 
ett antal divergerande drag i detta mellanskikt, exempelvis när det gäller 
näringsstruktur och utvecklingstakt. Som någon alltigenom homogen 
grupp framträder med andra ord inte de medelstora städerna, enligt Kåpes 
bedömning.182 Eftersom storstäderna tillsammans med de medelstora stä-
derna dels tycks utgöra de befolkningsmässigt största städerna i det svens-
ka urbana systemet, dels intar centrala positioner i detsamma genom att 
knyta till sig olika typer av verksamheter samt fungerar som noder för 
vägar och beslutsystem, är det rimligt att primärt betrakta områdena kring 
framför allt dessa städer som intressanta för att studera den stadsnära 
ortsutvecklingen. 
 

Städerna i avhandlingen 
Som större städer kommer i det följande att räknas dels de platser som av 
offentliga statistikorgan (exempelvis SCB och SKL) definierats som stor-
stad, dels den grupp av städer som (lite otydligt) ofta går under benäm-
ningen medelstora städer. Med ett sådant urval fastnar studien inte (på 
                                                   

181 Under 2011 växte befolkningen i Uppsala kommun till 200 001 invånare och 
blev därmed enligt SCB:s definition den fjärde storstaden, se Statistiska centralby-
rån (2012c) Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2011 och befolk-
ningsförändringar 2011.  Denna utveckling initierade en diskussion om att höja 
gränsen för när en kommun ska betraktas som storstad eftersom staden ifråga inte 
ansågs leva upp till ”definitionsmakarnas” föreställningar om vad detta stadsepitet 
innebär, se exempelvis UNT 2011-11-07.   
182 Kåpe, Leif (1999) Medelstora svenska städer : en studie av befolkning, näringsliv 
och ortssystem, Karlstad: Karlstad University Studies, s. 44f och 348f. I den defini-
tion av en medelstor stad som Kåpe själv landar i har en medelstor stad åtminstone 
30 000 invånare och fungerar som en regional nod. Denna definition grundar sig 
på ett fåtal tidigare försök att sortera ut denna stadstyp, se s. 24ff. och 347ff. 
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förhand) i en konstruktion av storstaden som något väsensskilt andra stä-
der, utan öppnar för att den stadsnära ortsutvecklingen såväl kan skilja sig 
åt mellan olika städer som bära liknande karaktäristika. Urvalet av dessa 
städer kommer att ske baserat på de bebyggelse- och befolkningskriterier 
som tätortsdefinitionen erbjuder, det vill säga ett stadsbegrepp som har en 
högre geografisk upplösningsnivå än dagens stadskommun och som inte 
primärt tar hänsyn till historiska utvecklingsdrag. På så sätt vägs morfolo-
giska, funktionella och storleksmässiga betraktelsesätt samman. Som en 
större svensk stad kommer jag i studien att räkna en tätort med: 

 
• minst 30 000 invånare vid den studerade periodens slutår (år 

2010) 
• som fungerar som en regional nod genom att ha en betydande 

självförsörjning av arbetsplatser (tätortens dagbefolkning utgör 
omkring 50 % eller mer av dess nattbefolkning) 

 
Mot bakgrund av dessa urvalskriterier har 32 tätorter valts ut183. Dessa 
tätorter, fortsättningsvis kallade städer, har i tabellen nedan grupperats 
efter befolkningsstorlek184. Den minsta staden är som synes Nyköping, som 
år 2010 hade lite drygt 30 000 invånare. Den absolut största är Stockholm, 
som har lite knappt 1,4 miljoner invånare. De större svenska städerna är i 
internationell jämförelse185 generellt tämligen små. Endast sju stycken har 
en befolkning över 100 000 invånare och medianstorleken är 64 000.  

När det gäller försörjningsgraden är skillnaderna inom gruppen inte lika 
stora. De flesta städerna har en sysselsatt befolkning (dagbefolkning) som 
motsvarar 50-60 % av den totala befolkningen (nattbefolkningen). Några 
städer som Skövde, Lund, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad och Sundsvall 
har förhållandevis hög försörjningsgrad. 

 

                                                   
183 När ett urval görs uppstår alltid ett antal gränsfall. Några sådana är exempelvis 
Örnsköldsvik, Karlskoga, Lidköping och Varberg där en hög försörjningsgrad kan 
uppmätas men där befolkningen är något mindre än 30 000. Andra tätorter som 
kunde ha räknats som städer är exempelvis tätorterna Landskrona, Upplands Väs-
by, Tumba eller Täby där befolkningen överstiger 30 000 men försörjningsgraden 
är långt under 50 %.  
184 Med städer avses här inte alla platser som innan kommunreformen 1971 be-
nämndes städer, utan urvalet utgörs i denna studie av det som vanligtvis benämns 
storstäder och de i storlek därpå följande platserna.  
185 Se exempelvis United nations, Departement of Economic and Social Affairs, 
Population Division (2012) World Urbanization Prospects: The 2011 Revision CD-
ROM Edition. 
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Tabell 2. Städer. 

Tätort Befolkning 
2010 

Försörjningsgrad 
2005 

Stockholm 1 372 565 58 
Göteborg 549 839 59 
Malmö 280 415 52 
Uppsala 140 454 55 
Västerås 110 877 52 
Örebro 107 038 55 
Linköping 104 232 60 
Helsingborg 97 122 54 
Jönköping 89 396 54 
Norrköping 87 247 53 
Lund 82 800 67 
Umeå 79 594 60 
Gävle 71 684 50 
Borås 66 273 57 
Eskilstuna 64 679 51 
Södertälje 64 619 60 
Karlstad 61 685 65 
Växjö 60 887 59 
Halmstad 58 577 55 
Sundsvall 53 071 68 
Luleå 46 607 54 
Trollhättan 46 457 60 
Östersund 44 327 59 
Borlänge 41 734 56 
Kristianstad 37 768 66 
Falun 37 291 58 
Kalmar 36 392 65 
Karlskrona 35 212 70 
Skövde 34 466 72 
Skellefteå 32 775 57 
Uddevalla 31 212 54 
Nyköping 30 111 51 
Källa: SCB 

 

Avhandlingens stadsnära orter 
De tätorter som i avhandlingen kommer att räknas som stadsnära befinner 
sig således i närheten av städerna i tabellen ovan, antingen genom att be-
finna sig inom dessa tätorters kommungränser eller i angränsade, funktio-
nellt sammankopplade kommuner. Jag har i avhandlingen valt att även 
inkludera tätorter som befinner sig i angränsande kommuner som har ett 
stort pendlingsutbyte med städernas kommuner samt inkluderat de kom-
muner som i övrigt, av hävd enligt storstadskonstruktion, ingår i Stock-
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holms, Göteborgs och Malmös storstadsområden. Med stort pendlingsut-
byte avses i det följande att minst 50 % av kommunens förvärvsarbetande 
befolkning pendlar med stadens kommun som huvudsaklig destination. För 
att sortera ut aktuella pendlingskommuner, eller förortskommuner som de 
exempelvis benämns av Sveriges Kommuner och Landsting186, har SCB:s 
statistik över kommunernas pendlingsförhållanden för år 2010 använts. De 
tätorter som kommer att studeras närmare i avhandlingen är därmed dels 
de som återfinns i de 32 städers kommuner (stadskommuner) som identifi-
erades ovan, dels de som finns i följande 70 förortskommuner: 
 
Tabell 3. Förteckning över förortskommuner 2010. 

Stockholm-Södertälje Göteborg Malmö-Lund Övriga städer 
Norrtälje Lilla Edet Hörby Knivsta (Uppsala) 
Sigtuna Stenungsund Höör Älvkarleby (Gävle) 
Vallentuna Tjörn Eslöv Söderköping (Norrköping) 
Upplands-Bro Alingsås Kävlinge Mullsjö (Jönköping) 
Håbo Ale Lomma Habo (Jönköping) 
Upplands Väsby Kungälv Sjöbo Mörbylånga (Kalmar) 
Österåker Lerum Staffanstorp Bjuv (Helsingborg) 
Järfälla Öckerö Burlöv Åstorp (Helsingborg) 
Täby Partille Svedala Höganäs (Helsingborg) 
Danderyd Härryda Vellinge Bollebygd (Borås) 
Vaxholm Mölndal Trelleborg Grästorp (Trollhättan) 
Sollentuna Kungsbacka Skurup Kil (Karlstad) 
Sundbyberg   Hammarö (Karlstad) 
Solna   Forshaga (Karlstad) 
Lidingö   Lekeberg (Örebro) 
Ekerö   Kumla (Örebro) 
Värmdö   Gagnef (Borlänge) 
Salem   Säter (Borlänge) 
Nacka   Timrå (Sundsvall) 
Tyresö    
Nykvarn    
Huddinge    
Botkyrka    
Haninge    
Nynäshamn    
Gnesta    
Trosa    
Källa: SCB 

 

                                                   
186 Sveriges Kommuner och Landsting (2011) Kommungruppsindelning 2011 - 
definitioner, Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Dessa kommuner bildar den stadsregionala geografi inom vilken de stads-
nära orterna återfinns som studeras här. Kartan nedan visar dessa stadsre-
gioners utbredning.  

 
Figur 4. Stadsregionernas geografi 

 
Källa: SCB 

 
Stadsnära tätorter återfinns baserat på denna indelning i stads- och för-
ortskommuner i totalt 102 kommuner. Sammantaget finns inom dessa 
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kommuner, inom denna stadsnära geografi, 842 stadsnära tätorter år 
2010, och det är således dessa som studeras i denna avhandling. Generellt 
gäller att dessa tätorter är relativt små. Närmare 90 % av dessa stadsnära 
tätorter har mellan 200 och 5000 invånare, varav huvuddelen har mellan 
200 och 1000 invånare. Generellt gäller även att dessa tätorter har låga 
försörjningsgrader, något som innebär att det finns få sysselsättningsmöj-
ligheter i förhållande till befolkningen. Stadsnära tätorter är med andra ord 
platser som i huvudsak används för att bo på. Som framgår av tabellen 
nedan är det även så att försörjningsgraden avtar med storleken på den 
stadsnära tätorten. De större stadsnära tätorterna har högre försörjnings-
grad jämfört med de mindre. Dessa stadsnära tätorter kan i den meningen 
betecknas som noder för sysselsättningen i stadsnära områden. Den ge-
nomsnittliga försörjningsgraden för alla svenska tätorter är 47 %, vilket 
innebär att även dessa större stadsnära tätorter, som i genomsnitt har en 
försörjningsgrad på 33 %, har relativt få sysselsatta i förhållande till natt-
befolkningen. Genomsnittet för alla stadsnära tätorter är 27 %.  

Stadsnära tätorter har ett genomsnittligt avstånd till närmaste stad på 
knappt 31 kilometer. För de allra minsta och de allra största stadsnära 
tätorterna är det genomsnittliga avståndet något längre än för de stadsnära 
tätorter som har mellan 2000 och 10000 invånare.  
 
 
Tabell 4. Stadsnära tätorter. Storleksindelning och antal. 

Storleksklass Försörjningsgrad 
2005 

Antal tätorter Avstånd till 
stad (i km) 

10 000- 33 35 31,8 
5000-9999 26 54 27,3 
2000-4999 25 112 24,2 
1000-1999 24 120 32,1 
200-999 20 521 32,2 
Totalt 27 842 30,8 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 

Städer, stadsnära och självständiga orter 
Ett resultat av att sortera ut 32 respektive 842 tätorter och benämna dem 
städer och stadsnära tätorter, är att ytterligare en tätortstyp erhålles. Den-
na tätortstyp utgörs av alla de tätorter som befinner sig längre bort från 
staden än de stadsnära tätorterna och är i ett pendlingsperspektiv mer 
självständiga än dessa. Dessa återfinns inom kartans gulfärgade områden 
(figur 4.1). De befinner sig i kommuner med lägre funktionellt och längre 
geografiskt avstånd till städerna. Dessa tätorter kommer i avhandlingen att 
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gå under namnet självständiga tätorter och är flest till antalet av de tre 
tätortstyperna. I tabell 4.4 beskrivs befolkningsstorleken och – utveckling-
en för dessa tre tätortsgrupper, liksom försörjningsgraden för år 2005. 
 
Tabell 5. Tre ortsgrupper. Befolkningsmängd i 1000-tal. 

Tätortstyp Antal Befolkning 
1970 

Befolkning 
2010 

Förändring 
1970-2010 

Försörjnings-
grad 2005 

Stad 32 3 435 4 057 622  58 
Stadsnära 
tätort 

842 1 070 1 813  743  27 

Självständig 
tätort 

1067 2 105 2 144  39  46 

Totalt 1941 6 610  8 014  1 404  47 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
Medan de självständiga tätorterna tillsammans knappt har ökat sin befolk-
ning under de senaste 40 åren visar det sig att städerna och de stadsnära 
tätorterna tillsammans står för huvuddelen av den befolkningsökning på 
drygt 1,4 miljoner som har ägt rum i det svenska ortsystemet. Även när det 
gäller förhållandet mellan antalet sysselsatta (dagbefolkning) och bosatta 
(nattbefolkning) finns skillnader mellan tätortstyperna. Städerna har den 
absolut högsta försörjningsgraden, vilket indikerar deras centrala positio-
ner i det urbana systemet, medan de stadsnära tätorterna har de lägsta 
försörjningsgraderna och framstår framför allt som boplatser för befolk-
ningen. De självständiga tätorterna befinner sig i detta avseende mellan 
städerna och de stadsnära tätorterna. Den jämfört med de stadsnära tätor-
terna högre försörjningsgraden kan förklaras av nödvändigheten av egen 
försörjning av arbetsplatser i dessa orter på grund av det längre avståndet 
till städernas utbud av arbetstillfällen. 

 

Stadsnära och perifera landsbygder 
Förutom att en tredje tätortstyp erhålles, resulterar utsorteringen av städer 
och stadsnära tätorter med kommunen som utgångspunkt även i att två 
landsbygdstyper skapas. Dessa kan beskrivas som en stadsnära och en 
perifer landsbygd. Den förstnämnda utgörs av de områden runt om i stads- 
och förortskommunerna som inte är tätorter, och den senare utgörs av de 
områden i övriga kommuner som inte är självständiga tätorter. Dessa två 
landsbygdstyper är förhållandevis lika vad gäller förhållandet mellan dag-
befolkning och nattbefolkning. Försörjningsgraden antyder att landsbyg-
den i högre utsträckning än de stadsnära tätorterna är renodlade boende-
miljöer. Befolkningsutvecklingen för dessa två landsbygdstyper skiljer sig 
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dock åt. Kring städerna och de stadsnära tätorterna har befolkningen ökat 
under de senaste 40 åren, medan befolkningen i den perifera landsbygden 
har minskat. 
 
Tabell 6. Två landsbygdstyper. Befolkningsmängd i 1000-tal. 

Landsbygdstyp Befolkning 
1970 

Befolkning 
2010 

Förändring 
1970-2010 

Försörjnings-
grad187 2005 

Stadsnära landsbygd 512 638  126 15 
Perifer landsbygd 1 007  818 -189  16 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 

Stadsregioner som stadsnära orters geografiska inbäddning 
Tillsammans med städerna och de stadsnära landsbygderna kan de stads-
nära tätorterna betraktas som en stadsregion, vars gränser definieras av 
stads- och förortskommunernas gränser mot övriga kommuner. Kring stä-
derna, som utgör kärnorna i dessa stadsregioner, finns två typer av stads-
nära områden. Dels finns det en stadsnära landsbygd, som blir ett mellan-
rum mellan staden och de stadsnära tätorterna, samtidigt som de blir ett 
landskap inom vilket stadsregionen övergår i utanförliggande områden. 
Dels finns det stadsnära tätorter, som utgör befolkningskoncentrationerna i 
de stadsnära områdena. I vissa stadsregioner finns flera städer. Dessa regi-
oner kan i vid bemärkelse beskrivas som flerkärniga, medan andra som 
endast har en stad i högre utsträckning har en monocentrisk struktur. Att 
stadsregioner består av flera städer beror dels på att de ligger nära var-
andra, dels att angränsande förortskommuner befinner sig i båda dessa 
städers närhet. Några sådana exempel är Stockholm och Södertälje, eller 
Linköping och Norrköping188, som ligger nära varandra och delar var-
                                                   
187 Försörjningsgraden för dessa landsbygdstyper har baserats på alla sysselsatta på 
landsbygden förutom inom de områden som av SCB klassificeras som arbetsplats-
områden. Ett arbetsplatsområde är inte i statistisk mening en tätort, men är samti-
digt svårt att beskriva som landsbygd. Ett exempel på ett arbetsplatsområde är 
Arlanda flygplats. 
188 Till Linköping-Norrköping hade även Nyköping kunnat läggas eftersom de 
delar kommungräns med varandra. Den indelning som har gjorts här, där Nykö-
ping bildar en egen stadsregion, kan motiveras mot bakgrund av den ”storstads-
satsning” som Linköping och Norrköping tillsammans verkar för under parollen 
”Den fjärde storstaden”, se exempelvis Norrköpings kommun (2010) Gemensam över-
siktsplan för Linköping och norrköping, del 1, Samverkan NORRLINköping, samt Nykö-
ping som en nod för Södermanlands regionala geografi genom exempelvis länssty-
relsens lokalisering i staden. De är i politisk mening åtskilda från varandra även om 
geografin antyder ett annat förhållande. 
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andras förortskommuner. I tabell 4.6 följer en redovisning av den indelning 
i stadsregioner som analyserna i avhandlingen bygger på. I tabellen fram-
går stadsregionernas befolkningsstorlek, hur stor del av befolkningen som 
bor i de två tätortstyperna stad och stadsnära tätort samt i den stadsnära 
landsbygden. Dessutom finns redovisat hur många stadsnära tätorter som 
finns i respektive stadsregion liksom det genomsnittliga avståndet mellan 
staden och de stadsnära tätorterna för respektive stadsregion. 

 
Tabell 7. 27 Svenska stadsregioner. Befolkningstal år 2010 i 1000-tal. 

Namn Stads-
region 

Stad Stadsnära 
tätort 

Stadsnära 
landsbygd 

Antal 
stadsnära 

tätorter 

Stadsnära 
tätorters 

befolknings-
andel 

Avstånd i 
kilometer för 

stadsnära 
tätorter 

Stockholm-Södertälje 2 096 1 438 563 95 146 27 54,1 
Göteborg 927 550 301 76 124 32 33,0 
Malmö-Lund 689  363 271  55 96 39 35,6 
Linköping-Norrköp. 290 191  65  34  45 22 35,3 
Uppsala 213 140 42  31  24 20 19,6 
Helsingborg 183 97 77 10  32 42 20,1 
Örebro 163  107  33  23  21 20 22,5 
Jönköping 145 89 39 17  18 27 27,7 
Västerås 137 111 18  8  13 13 14,3 
Falun-Borlänge 126 79 26  21  30 21 28,7 
Karlstad 124 62 46  16  16 37 22,1 
Umeå 115 80  22  13  21 19 26,9 
Sundsvall 114 53  42  19  23 37 19,7 
Trollhättan-Uddev. 113 77  15  21  13 13 25,2 
Borås 112 66  31  15  24 28 15,2 
Gävle 104  72  24  8  19 23 23,2 
Eskilstuna 96 65  19  12  13 20 6,8 
Halmstad 92 59  25  8  20 27 14,5 
Växjö 83 61  11  11  11 13 25,5 
Kristianstad 80  38 28  14  24 35 15,4 
Kalmar 77  36 28  13  24 36 18,8 
Luleå 74  47  19  8  18 26 19,3 
Skellefteå 72  33  24  15  19 33 33,1 
Karlskrona 64  35  17  12  17 27 15,6 
Östersund 59  44  7  8  8 12 20,5 
Nyköping 52  30  12  10  14 23 18,4 
Skövde 51  34  9  8  9 18 15,4 
 Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
 

Som synes är det inte självklart att storleken på staden samvarierar med 
vare sig stadsregionens, de stadsnära tätorternas och den stadsnära lands-
bygdens befolkningsstorlek, eller för den delen med antalet stadsnära tätor-
ter, de stadsnära tätorternas andel av hela stadsregionens befolkning eller 
det genomsnittliga avståndet mellan de stadsnära tätorterna och städerna. 
Stadsregionens storlek baseras dels på hur stor stadskommunens geografis-
ka yta är och därmed hur stor befolkningen är utanför staden, dels på hur 
pendlingsutbytet ser ut för denna kommun i förhållande till närliggande 
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kommuner.189 Städer som Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Falun-
Borlänge och Örebro har, utifrån här studerad pendlingsstatistik, förhål-
landevis många omkringliggande kommuner där utpendlingen överstiger 
50 % av den förvärvsarbetande befolkningen, medan exempelvis Växjö, 
Umeå, Östersund och Luleå inte har några sådana kommuner. Dessa pend-
lingsförhållanden kan dock förändras över tid och är ett resultat av konti-
nuerligt framväxande kommunöverskridande pendling. Från 1970 har 
andelen kommunöverskridande pendlare ökat från 14 till 33 % av den 
förvärvsarbetande befolkningen190. Stadsregionerna såsom de har avgrän-
sats här med år 2010 som referenspunkt kan i det avseendet ses som resul-
tatet av städers och stadsnära områdens kontinuerliga integreringsförlopp 
över tid.  

De stadsnära tätorterna utgör i de flesta av fallen mellan 20 och 40 % 
av den totala befolkningen i stadsregionerna. I Helsingborgsregionen är 
andelen något högre (42 %) medan andelen är något lägre än 20 % runt 
Västerås, Umeå, Växjö, Östersund, Trollhättan-Uddevalla och Skövde. 
Flest antal stadsnära tätorter återfinns runt storstäderna, medan Östersund 
och Skövde har få sådana orter. Medianantalet stadsnära tätorter är 20. 
Generellt gäller att de genomsnittliga avstånden mellan de stadsnära tätor-
terna och städerna är större i befolknings- eller ytmässigt större stadsregio-
ner.  
 

En slutkommentar 
Syftet med den indelning av Sveriges geografi i tre tätorts- och två lands-
bygdstyper, och den stadsregion som städerna, de stadsnära tätorterna och 
den stadsnära landsbygden kan sägas bilda, är dels att presentera en bild 
över var orter med geografisk närhet till staden kan vara lokaliserade, dels 
att peka ut några befolkningsgeografiska referenspunkter mot vilka den 
stadsnära ortstypen kan beskrivas och analyseras. Övriga geografiska in-
delningar tjänar således primärt syftet att sätta den stadsnära ortsutveck-
lingen i perspektiv, men jag menar inte att dessa orts- och landsbygdsindel-
ningar är naturgivna eller homogena. Likt SCB och SKL:s sätt att kategori-
sera kommuner, konstruerar även jag en bild av verkligheten. Detta är 
nödvändigt för att genomföra studien. Med en indelning i städer, stadsnära 
tätorter och stadsnära landsbygder, vilka tillsammans kan sägas bilda en 
stadsregion, kan frågor kring sociodemografiska utvecklingslinjer i och 
kring städer besvaras, samtidigt som det blir möjligt att undersöka hur den 
                                                   
189 Jfr Hoggart (2005), s. 23. 
190 Jfr Statistiska Centralbyrån (2011). 
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eventuellt varierar mellan och inom stadsregioner, och därigenom under-
söka dess betydelse för stadsutvecklingen som helhet. Detta är syftet med 
min konstruktion.  

Denna stadsnära geografi, som varande en del i en stadsregion, överens-
stämmer principiellt med det stadsland som Jan Nyström presenterar i sin 
studie om Stockholm med omnejd. Istället för Stockholms stadsland får vi 
istället de större svenska städernas stadsland191. I figur 4.2 illustreras sche-
matiskt de olika delarna (städer, förorter, stadsnära orter och den stadsnä-
ra landsbygden (som de prickade områdena i stadsregionen)) i denna stads-
regionala geografi. Som framgår av figuren är det formen på två stadsregi-
oner som illustreras, den ena till synes större än den andra. Det finns en 
stadsnära ort (och delar av den stadsnära landsbygden) som i figuren, be-
stämd av den dominerande pendlingsriktningen, ingår i den mindre stads-
regionen trots att den är lokaliserad närmare den större stadsregionens 
stadsområde. Denna indelning förefaller måhända intuitivt som felaktig 
men förekommer med flera exempel i den indelning som jag har företagit i 
kapitlet, och blir en konsekvens av en indelning som bygger på domineran-
de pendlingsriktning. Ett exempel är Alingsås kommun, som (här) ingår i 
Göteborgs stadsregion men som är lokaliserat närmare Borås. Ett annat är 
Höör, som ingår i Malmö/Lund-regionen trots att kommunen (och dess 
orter) ligger närmare Kristianstad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
191 För en diskussion kring Nyströms indelning och definition av stadslandet, se 
Nyström (1990), s. 9ff. 
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Figur 5. Stadsnära orters regionala inbäddning 

 
Källa: Bearbetning efter Nyström (1990) 
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KAPITEL 5. 

Befolkningsförändringar i och kring stadsnära 
orter 
Följande kapitel kommer att behandla befolkningens utveckling och för-
ändring i stadsnära orter, och kommer att presentera underlag för att be-
svara följande, i inledningskapitlet ställda, frågeställningar:  

 
• Hur ser stadsnära orters sociodemografi ut? Vilka mönster och ut-

vecklingslinjer finns från 1970-tal och framåt? 
• Hur förhåller sig dessa sociodemografiska mönster till motsvaran-

de förhållanden i staden? 
 

Huvudfokus ligger i det följande på tidrumsliga mönster i stadsnära orters 
befolkningsutveckling på nationell nivå. Kapitlet utgörs av tre komplette-
rande delstudier.  

I den inledande delstudien (del 1) kommer övergripande befolknings-
mönster att beskrivas, där den stadsnära ortsutvecklingen kommer att rela-
teras till utvecklingen i övriga orts- och landsbygdstyper. Syftet är att få en 
bild av hur gruppen stadsnära orter har utvecklats från den period runt 
1970 då urbaniseringen ändrade karaktär. 

Ett nästa steg (del 2) blir att studera hur befolkningsutvecklingen hos 
stadsnära orter specifikt hänger samman med städernas utveckling. Detta 
innebär att de stadsnära orternas och städernas befolkningsutveckling 
kommer att studeras ännu lite närmare i förhållande till varandra. Delstu-
dien behandlar tre teman. Ett tema handlar om befolkningens koncentra-
tion och spridning i stadsnära orter respektive städer. Tema två handlar 
om täthet och utglesning för dessa grupper, medan det tredje temat rör 
utvecklingsprofiler. Tillsammans bidrar dessa teman till att få en bild av 
hur den stadsnära ortsutvecklingen varierar regionalt, kring olika städer.  

Jag kommer därefter (i del 3) att titta närmare på de allra mest snabb-
växande stadsnära orterna och deras utveckling både över tid och över 
rum. Syftet med att studera denna grupp stadsnära orter är att erhålla yt-
terligare en bild av den stadsnära ortsutvecklingens karaktär. 

 
Avslutningsvis kommer resultaten att ställas mot tidigare forskning, fram-
för allt mot Thomas Falks studie av 1960-talets ortsutveckling, och däref-
ter att diskuteras i en sammanfattande analys.  

Innan själva undersökningen tar vid kommer dock två avsnitt att ägnas 
åt att dels kort redogöra för de konjunkturella förändringar som Sverige 
genomgår från 1970-tal och framåt, dels att beskriva (dagens frånvaro) 



88 I PETER SUNDSTRÖM Orter i stadens närhet 
 

svensk ortspolitik. Mot dessa två aspekter kan vissa av de mönster och 
utvecklingslinjer som nås i kapitlet ställas.  

 

Ekonomi och ortspolitik 
Enligt Leontidou och Couchs modell över urban sprawl påverkar ekono-
mins globala och nationella svängningar stadens utbredning. Detsamma 
gäller för politikens idémässiga förskjutningar och utformning192, exempel-
vis det politikområde som specifikt berör ortsutveckling. Jag ska i det föl-
jande kort presentera konjunkturförändringarna i den svenska ekonomin 
under 1900-talets senare hälft samt därtill beskriva den svenska ortspoliti-
kens tillkomst och upphörande.  
 

Konjunkturer 
När det gäller konjunktursvängningar så innebar perioden från slutet av 
1940-talet till början av 1970-talet en i det närmaste obruten högkonjunk-
tur i västvärlden. Tillväxten i Sverige var bland de största. Denna tillväxt 
började plana ut redan under slutet av 1960-talet och vändes till en lågkon-
junktur i början av 1970-talet. Även om sammanbrottet för det västliga 
monetära samarbetet, det så kallade Bretton Woodssystemet, och därpå 
följande oljekris ofta beskrivs som centrala händelser hade nedgången i den 
internationella ekonomin kunnat skönjas redan tidigare, så även i Sverige. 
För Sveriges del pågick denna lågkonjunktur en bit in i på 1980-talet. Med 
hjälp av ett antal devalveringar (nedskrivningar) av den svenska kronan 
fick ekonomin fart igen. Den efterföljande högkonjunkturen ledde fram till 
en överhettad svensk ekonomi mot slutet av 1980-talet. 1990 krisade den 
svenska ekonomin betänkligt och en kraftig lågkonjunktur präglade början 
av årtiondet.193 Mot slutet av 1990-talet var det återigen en högkonjunktur 
som i början av 2000-talet ersattes av en lågkonjunktur. De konjunkturella 
svängningarna har sedan fortsatt med kortare intervall fram till idag.194 
Tabell 5.2 sammanfattar i grova drag konjunkturernas och födelsetoppar-
nas förändring mellan 1960 och 2010. 
 

 

                                                   
192 Leontidou & Couch (2007), s. 246ff. 
193 Magnusson, Lars (1996) Sveriges ekonomiska historia, Stockholm: Tidens för-
lag, s. 409f, 474ff. 
194 Se exempelvis Statistiska centralbyrån (2010b) Nationalräkenskaper 1993-2008, 
Statistiska meddelanden NR 10 SM 1002, s. 10. 
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Tabell 8. Den svenska konjunkturen 1960-2000. 

Tidsperiod Konjunktur 
1960-tal Hög 
1970-tal Låg 
1980-tal Hög 
1990-tal Låg → Hög 
2000-tal Låg/Hög 

Källa: SCB (2010b) 

 

Den svenska ortspolitikens kortvariga gästspel i regionalpolitiken 
Mot bakgrund av den snabba urbanisering som Sverige hade genomgått 
fram till 1970 och de regionala skevheter som hade uppmärksammats 
kring befolkningens fördelning, beslutade riksdagen 1972 om att anta pro-
positionen ”Regional utveckling och hushållning med mark och vatten”. I 
denna utformades en ortspolitik, som bland annat innebar att en typklassi-
ficering av landets större tätorter genomfördes mot bakgrund av befolk-
ningsstorlek. Här förekom typer som storstadsområden, primära centra, 
regionala centra och kommuncentra.195 I propositionens inledande del står 
att:  

 

Sammanfattningsvis uttalas att våra successivt ökade resurser målmedvetet 
skall utnyttjas för att i länen bygga upp orter av olika karaktär som inbör-
des kompletterar varandra så att de i möjlig mån kan ge människor samtidig 
tillgång till yrkesarbete, god service och en positiv yttre miljö.196 

 
Med ortstyper avsågs dock i praktiken kommuntyper, det vill säga kom-
munen var indelningens minsta geografiska beståndsdel. Länen var orts-
klassificeringens geografiska överbyggnad. Den inomgruppsliga variation 
av olika orter inom kommungränserna (det lokala mosaikmönstret) beak-
tades således inte, utan endast kommunhuvudorterna197. Mindre orter och 
landsbygd vid sidan om dessa typorter sågs istället som stadens omland. 

                                                   
195 Sveriges riksdag (1972) Kungl. Maj:ts proposition angående regional utveckling 
och hushållning av mark och vatten, Proposition 1972:111, s. 1f och 1 (bilaga 1), 
se även Nyström (1997), s. 334ff. 
196 Ibid., s. 1. 
197 Ibid., s. 2. 
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Dessa områden fördes således till huvudorternas serviceutbud enligt ett 
centralortsteoretiskt betraktelsesätt.198  

Ortspolitikens syfte, att verka för en regional omfördelning som jämna-
de ut befolkningsutvecklingen, uppfylldes dock aldrig i nämnvärd omfatt-
ning. Befolkningsramarna, det vill säga de prognostiserade befolkningsta-
len, för orterna (kommunerna) var ofta väl ambitiösa. Eftersom grundtan-
ken bakom ortsklassificeringen var att kunna bedöma var servicelokalise-
ringar skulle göra mest nytta visade det sig i vissa fall att kommuner sökte 
erhålla en högre ortsklassificering eftersom det kunde innebära statliga 
omfördelningsstöd. Jan Nyström beskriver det senare som en förhandling 
om befolkningstalen mellan kommunen och länsstyrelsen (som var den 
regionala ortsklassificeringens samordnare). Förvisso togs beslut om utlo-
kalisering av statliga verk och lokalisering av regionala högskolor och läns-
sjukhus liksom val av väginvesteringar baserat på ortsklassificeringen, men 
de långvariga effekterna av dessa uteblev i de flesta fallen.199 Redan under 
1970-talet förändrades ortspolitikens innehåll och blev dels mer decentrali-
serad, dels mindre betydelsefull för lokalisering av stöd. Ortspolitiken be-
skrivs i utvärderingarna som alltför översiktlig och övergripande. De nega-
tiva effekterna ansågs överstiga de positiva. Mest positiva var små, krym-
pande kommuner och stora expanderande, medan små expanderande till-
hörde gruppen som var mest negativa till ortsklassificeringspolitiken. Idag 
finns ingen övergripande statlig ortspolitik kvar. Ortsutvecklingen liksom 
det lokala tillväxtgenererandet i sin helhet är istället delegerad till respekti-
ve kommun200. 
 

Att vikta och mäta befolkningsförändringar 
Innan undersökningen tar vid behöver något sägas om de beräkningar och 
mått som kommer att användas i kapitlet. Ett mått kommer att användas 
för att analysera befolkningens omfördelning, vilket bidrar till att få en 
fördjupad bild av befolkningsutvecklingen vid sidan om de traditionella 
måtten för detta, den absoluta och relativa befolkningsförändringen. De 
övriga måtten kommer att användas i analyser av befolkningsutvecklingens 
gruppinterna dynamik. I detta avsnitt kommer dessutom en modell för att 
karaktärisera befolkningsutveckling i profiler att presenteras.  

                                                   
198 Nyström (1997), s. 335ff. 
199 Ibid., s. 347f. 
200 Westholm, Erik (2008) Statens nya geografi, i Westholm, Erik, Amcoff, Jan, 
Falkerby, Julia, Gossas, Markus och Stenlås, Niklas (red.) Regionen som vision. 
Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen, Stockholm: SNS Förlag, s. 111f. 
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Befolkningens omfördelning 
Ett sätt att beskriva befolkningsutvecklingens förändring över tid är att 
studera hur befolkningen växer respektive krymper på olika platser. De två 
vanligaste formerna för detta är att beräkna den absoluta och relativa för-
ändringen. En kompletterande bild av dessa befolkningsförändringar kan 
erhållas genom att beräkna hur befolkningsutvecklingen förskjuts mellan 
olika platser, något som kan åstadkommas genom att beräkna ett omför-
delningstal201. Detta omfördelningstal, som tar i beaktande både den abso-
luta befolkningsmängden och den relativa befolkningsförändringen vid två 
givna tidpunkter, ger en mer samlad bild av befolkningsutvecklingen i en 
enskild tätort eller specifik grupp av tätorter (eller del av landsbygden) än 
till exempel enbart beräkningar av den relativa eller absoluta befolknings-
förändringen. Omfördelningstalet är i den meningen mer sammanfattande 
till sin karaktär. 

 
Det framräknade omfördelningstalet är ett fiktivt tal som inte direkt mot-
svaras av verkliga befolkningsrörelser eller naturlig befolkningstillväxt. 
Måttet anger istället då det är positivt en omfördelningsvinst som görs 
mellan två studerade tidsperioder, och omvänt om talet är negativt en om-
fördelningsförlust som därmed kan sägas ha gjorts. När en enskild tätort, 
specifik grupp av tätorter eller del av landsbygden har gjort en omfördel-
ningsvinst innebär det att den eller de har vuxit mer än om den/de hade 
följt den genomsnittliga befolkningsutvecklingen. Genom att hänsyn tas till 
den absoluta befolkningsmängden kan en negativ relativ befolkningsför-
ändring innebära att en tätort (etcetera) ändå gör en omfördelningsvinst. 
På samma sätt kan relativa befolkningsökningar leda till omfördelningsför-
luster. Exempel på detta kommer att framgå i resultatredovisningen nedan. 

 
Omfördelningstalet (Ot) vid tidpunkten t beräknas på följande sätt: 
 

  
 
Där: 
o = tätorts-/landsbygdskategorins befolkningsmängd 
O = befolkningsmängd i det aktuella system (riket, stadsregionen) som 
tätorts-/landsbygdskategorin ingår i 
t1 = periodens början 
t2 = periodens slut 

                                                   
201 Se vidare Malmberg & Lundmark (1988), s. x, där omfördelningstalet har an-
vänts för att undersöka industrisysselsättningens spridning och koncentration i 
Sverige mellan 1968-1984. 
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Befolkningsutvecklingens gruppinterna dynamik  
Om omfördelningstalen bidrar till en förståelse av hur olika tätorter och 
landsbygder eller grupper av dessa utvecklas över tid, kan ytterligare diffe-
rentiering erhållas med hjälp av begreppsparen koncentration och sprid-
ning respektive förtätning och utglesning. Dessa begrepp är således an-
vändbara för att skissera övergripande utvecklingsförlopps interna dyna-
mik. 

 
Koncentration och spridning kan undersökas genom att tillämpa ett kon-
centrationsmått. Koncentrationsmått har tidigare använts för att analysera 
befolkningsförändringar över tid, exempelvis på läns-202 och församlingsni-
vå203 i form av ett Hooverindex. Det här tillämpade koncentrationsmåttet 
skiljer sig från Hooverindex genom att endast beakta befolkningsutveck-
lingen över ett fixt antal orter204. Detta innebär att måttet får karaktären 
av ett andelsmått, det vill säga hur befolkningsandelarna för respektive ort 
förändras som en helhet över tid205. Koncentrationsmåttet är ett tal som 
beräknas specifikt för varje tidpunkt. Skapas en serie med måttet erhålles 
en bild av huruvida en befolkning koncentreras eller sprids ut i rummet 
över tid, i hela tätortssystemet eller i en grupp av tätorter.  
 
Befolkningens koncentration (K) i tätorter eller i grupper av tätorter vid 
tidpunkten t beräknas på följande sätt: 
 

  

 
Där:  
OrtBef = Befolkningsmängd i tätort n 
TotOrtBef = Total befolkningsmängd för den grupp som tätorten tillhör 
OrtAnt = Totalt antal tätorter, 

                                                   
202 Jfr Amcoff, Jan (2003) Regional befolkningsomfördelning bland unga och gam-
la, Arbetsrapporter 2003:13, Stockholm: Institutet för framtidsstudier, s. 2ff. 
203 Jfr Håkansson (2000). 
204 Förutom ett fixt antal platser (exempelvis tätorter) tar Hooverindex även hänsyn 
till platsernas yta. Eftersom de stadsnära orternas yta varierar över tid, tar det här 
tillämpade koncentrationsmåttet endast hänsyn till befolkningsutvecklingen i rela-
tion till antalet platser. Detta mått har med andra ord mer karaktären av ett an-
delsmått. 
205 Det här tillämpade koncentrationsmåttet får därmed likheter med andelsmått 
som segregationsindex, se exempelvis Trumberg, Anders (2011) Den delade skolan, 
Örebro Studies in Human Geography 6, Örebro: Örebro universitet, s. 130f. 
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Efter att ha multiplicerats med 100 antar talet ett värde mellan 0 och 100. 
När koncentrationstalen ökar (i det här fallet går mot 100) över tid indike-
ras att befolkningen tenderar att koncentreras, det vill säga förskjutas på 
ett mer oproportionellt sätt till ett mindre antal tätorter. I de fall när kon-
centrationstalen blir mindre (går mot 0) sker det omvända, det vill säga att 
befolkningen sprids ut mer jämnt eller proportionellt över det totala antalet 
tätorter. 

 
Med det andra begreppsparet, förtätning och utglesning, speglas förhållan-
det mellan befolkningens storlek och dess ianspråktagande av rummet. 
Förtätning och utglesning kan undersökas i den enskilda tätorten, i en 
grupp av tätorter eller för hela det svenska tätortsystemet, och innebär då 
att befolkningsmängden sätts i förhållande till tätortsrummets storlek. 
Grundprinciperna är att om befolkningen växer snabbare än ytan sker en 
förtätning, medan en utglesning sker då ytan växer snabbare än befolk-
ningen. En rad varianter förekommer dock.  

 
Liksom för koncentrationsmåttet måste förtätning och utglesning studeras 
över tid för att det ska bli meningsfullt, även om det finns frågeställningar 
där förhållanden under ett visst årtal kan analyseras, exempelvis vilka tät-
orter eller grupper av tätorter som kan räknas som glesa eller täta vid en 
viss tidpunkt. Beskrivningar av sprawl brukar ofta innefatta någon slags 
utglesningsaspekt, exempelvis att ytan per person blir större206. Periurbani-
sering och exurbanisering identifieras emellanåt med hänvisning till admi-
nistrativa ytor med viss täthet207. 

 

Profiler i befolkningsutvecklingen över tid 
Ett sätt att ytterligare karaktärisera befolkningsutvecklingen är att beskriva 
den med hjälp av olika profiler. Lars Nilsson har i sin översikt över tät-
ortsutvecklingen mellan 1950-2005 beskrivit utvecklingen med hjälp av en 
indelning i olika utvecklingsprofiler208. Jag kommer i det följande att falla 
tillbaka på ett liknande grupperingsförfarande för att fånga in inomgrupps-
liga utvecklingslinjer. Med dessa kan jag karaktärisera orternas utveck-
lingsförlopp över tid.  

 

                                                   
206 Jfr Couch et al (2007). 
207 Se exempelvis Berube et al (2006). 
208 Nilsson (2011a), s. 85f. 
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Modellen nedan, som utgör en slags principskiss för befolkningsutveck-
lingen under en given period, har omfördelningsvinster respektive –
förluster på en horisontell axel och befolkningstillväxt respektive –
minskning på en lodrät axel. Om en plats har en positiv befolkningsutveck-
ling och gör omfördelningsvinst, det vill säga växer mer i förhållande till 
genomsnittet för liknande platser, kan befolkningsutvecklingen beskrivas 
som kraftigt växande. Om en plats istället har en negativ befolkningsut-
vecklingen samt gör omfördelningsförlust under en period, kan befolk-
ningsutvecklingen beskrivas som kraftigt krympande, eftersom den aktuella 
platsen krymper mer än andra likvärdiga platser. Om en plats istället väx-
er, men inte lika kraftfullt som de allra starkast växande platserna och 
därmed gör omfördelningsförluster, kan den betecknas som måttligt väx-
ande. Ett fjärde, sällsynt, fall innebär att en plats minskar sin befolkning 
men ändå gör en omfördelningsvinst. En sådan plats kan beskrivas som 
måttligt krympande. De fyra utvecklingsprofilerna sammanfattas i tabell 
5.2.  

 
Tabell 9. Profiler i befolkningsutvecklingen. En principskiss. 

 Omfördelningsvinster Omfördelningsförluster 
Befolkningen växer Kraftigt växande Måttligt växande 
Befolkningen minskar Måttligt krympande Kraftigt krympande 

 
Städernas och de gruppvisa anhopningarna av stadsnära orter inom respek-
tive stadsregion kan placeras in i modellen baserat på deras befolkningsut-
veckling. Dessa kan sedan jämföras över tid, vilket resulterar i ett specifikt 
utvecklingsförlopp. De tidsperioder som kommer att studeras är perioden 
mellan 1970 och 2010 uppdelat på tioårsintervall. 

 

Del 1: Förskjutningar i den svenska befolkningsutvecklingen från 
1970 
Svensk befolkningsutveckling mellan 1970 och 1980 kan övergripande 
beskrivas som gynnande urbana miljöer, det vill säga alla de platser runt 
om i riket som under perioden uppfyller tätortsdefinitionen växer samman-
taget. På de missgynnades sida återfinns landsbygden, som krymper. Be-
skrivningen, som har stöd i tätorternas och landsbygdens absoluta och 
relativa förändring under perioden, liksom i deras respektive omfördel-
ningstal, motsäger framför allt den gängse bilden av 1970-talet som en 
period när urbaniseringsprocessen bröts upp och landsbygden började 
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återbefolkas (även om den aldrig varit helt avfolkad), den situation som 
ofta beskrivs som ”den gröna vågen”209. 

 
Den gängse bilden med grön våg blir något tydligare när de något trubbiga 
kategoriseringarna som sammanför alla typer av tätorter och landsbygder 
lämnas, dock under förutsättning att ett antal förtydliganden görs. I abso-
luta och relativa tal är befolkningsminskningen störst i stad och perifer 
landsbygd, medan tillväxt sker i de tre andra befolkningsklasserna. Det är 
således i miljöer mellan det som kan kallas den ”rena” staden och den 
”rena” landsbygden som befolkningen tycks växa under denna period210.  

Med omfördelningsmåttet vägs den absoluta nivån och den relativa för-
ändringen samman för respektive befolkningsklass, och det visar sig då att 
det endast är de stadsnära och självständiga tätorterna som gör omfördel-
ningsvinster mellan 1970 och 1980. Med utgångspunkt i tabell 5.2 förefal-
ler platserna för 1970-talets ”gröna våg” i huvudsak vara de stadsnära 
tätorterna. Enkelt uttryckt, medan städerna krympte växte närliggande 
tätorter och i viss mån andra tätorter längre bort. Men som framgår av 
tabell 5.3 är det de stadsnära tätorterna som gör den absolut största om-
fördelningsvinsten och uppvisar en jämförelsevis stor relativ förändring 
under perioden, och framstår därmed som den stora vinnaren i befolk-
ningsutvecklingen vid denna tid. I den mån den gröna vågen var en våg 
från städerna så strandade den huvudsakligen i det närliggande ortsomlan-
det. Det som sker under perioden är således snarare en dekoncentration, 
eller befolkningstillväxtsförskjutning, inom stadsregionerna.211 

 
 
 
 
 
 

                                                   
209 Uttrycket myntades för första gången i LRF:s tidning Land år 1972. 
210 Skillnaden mellan det urbana och rurala beskrivs ibland inte som en absolut 
tudelning utan som ett kontinuum. För en fortsatt diskussion se exempelvis Amcoff 
(2000), s. 15ff. 
211 Den gröna vågen, som en idé om landsbygdens pånyttfödelse, kan måhända bli 
begriplig om uppmärksamheten begränsades till flyttningar. I början av 1970-talet 
hade landsbygden en för befolkningstillväxt ofördelaktig utgångspunkt med många 
äldre, som genererar höga dödstal, och få unga, vilket implicerar låga födelsetal och 
mindre flyttar eftersom äldre är mindre flyttbenägna än exempelvis barnfamiljer 
eller ungdomar. Landsbygden genomgick en omfattande föryngring under 1970-
talet till följd av inflyttning av barnfamiljer, se Amcoff (2000). 
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Tabell 10. Befolkningsutvecklingen i fem indelningar. 1970-1980.  

Befolkningsklass Förändring 1970-1980 
Absolut        Relativ             

Omfördelningstal 

1. Stad -133 000 -3,9 -232 000 

2. Stadsnära tätort 333 000 31,1 302 000 

3. Självständig tätort 131 000  6,2 71 000 

4. Stadsnära landsbygd 6 000 1,2 -8 000 

5. Perifer landsbygd -104 000 -10,3 -133 000 

Tätort (1, 2, 3) 331 000 5,0 141 000 

Landsbygd (4, 5) -98 000 -6,6 -141 000 

RIKET 233 000 2,9 0 

Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006,  2011) 

 
Hur förändras då situationen under 1980-talet? 1970-talets mönster både 
fortsätter och förändras. Jämförs omfördelningsmåtten för respektive peri-
od med varandra visar det sig att tätorterna generellt gör en större omför-
delningsvinst mellan 1970 och 1980 än under efterföljande tioårsperiod. 
1980-talet har i forskningen ofta betecknats som en period med ett återtåg 
av befolkningen till städerna och det urbana, ofta benämnt som reurbani-
sering, men framstår på ett övergripande plan som mer präglad av en 
”grön våg” än 1970-talet eftersom den stadsnära landsbygden nu gör om-
fördelningsvinster212. Resultatet hänger inte så mycket samman med ut-
vecklingen i de stadsnära tätorterna såsom hur utvecklingen ser ut i de 
övriga befolkningskategorierna. De stadsnära tätorterna är fortsatt befolk-
ningsutvecklingens stora vinnare och upprätthåller kontinuiteten i tätorts-
befolkningens tillväxt. Under 1980-talet får de stadsnära tätorterna säll-
skap av städerna som nu så smått har börjat öka, dock med fortsatta om-
fördelningsförluster. De självständiga tätorterna har gått från att göra om-
fördelningsvinster till –förluster. På landsbygden fortsätter den perifera 
landsbygden att minska och göra omfördelningsförluster, samtidigt som 
den stadsnära landsbygden stärker sin position och vänder omfördelnings-
förluster mot –vinster.  Sammantaget är dock trenden att befolkningsut-
vecklingen förskjuts alltmer till stadsregionerna. Denna konsolidering är 

                                                   
212 Förtydligas bör att den stadsnära landsbygden växte under 1970-talet, dock inte 
så kraftigt att den gjorde omfördelningsvinst i förhållande till de övriga befolk-
ningskategorierna. 
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framför allt tydlig hos de stadsnära tätorterna men även av den stadsnära 
landsbygden och ett trendbrott i städernas utveckling213.  

 
Tabell 11. Befolkningsutvecklingen i fem indelningar. 1980-1990.  

Befolkningsklass Förändring 1980-1990 
Absolut            Relativ 

Omfördelningstal 

1. Stad 85 000 2,6 -25 000 

2. Stadsnära tätort 158 000 11,3 111 000 

3. Självständig tätort -1 000 -0,1 -76 000 

4. Stadsnära landsbygd 48 000 9,9 32 000 

5. Perifer landsbygd -11 000 -1,2 -41 000 

Tätort (1, 2, 3) 242 000 3,5 9 000 

Landsbygd (4, 5) 37 000 2,6 -9 000 

RIKET 279 000 3,3 0 

Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
1990-talets befolkningsomfördelning är en fördjupning av 1980-talets kon-
solidering av stadsregionerna med förändringen att städerna nu är den 
befolkningskategori som gör de största omfördelningsvinsterna och har de 
största absoluta och relativa befolkningsökningarna. Den inomstadsregio-
nala dekoncentrationsfasen är nu uppbruten. Sammantaget fortsätter de 
självständiga tätorterna och den perifera landsbygden att krympa. De själv-
ständiga tätorterna gör exempelvis en omfördelningsförlust under perioden 
på 163 000, vilket indikerar att reurbaniseringen snarast är en process som 
omfattar de största svenska städerna. De stadsnära tätorterna fortsätter 
dock att öka sin befolkning, vilket trots en viss uppbromsning sker med 
gjorda omfördelningsvinster som följd, det vill säga befolkningsökningen 
är kraftfullare än alla andra befolkningskategorier undantaget städerna. 
Även den stadsnära landsbygden fortsätter göra omfördelningsvinster un-
der 90-talet.214 
                                                   
213 Jfr Nyström (1994), se även Champion, Tony (2001) Urbanization, Suburbani-
zation, Counterurbanization and Reurbanization, i Paddison, Ronan (red.) Hand-
book of Urban Studies, London: Sage, som redogör för internationella befolknings-
förändringar i kontraurbaniseringens spår. 
214 Jag har i denna studie inte tagit hänsyn till naturlig befolkningstillväxt (eller -
minskning) eller in- och utflyttning. En krympande plats kan ha ett positivt födel-
senetto men ett överstigande negativt flyttningsnetto och vice versa. 
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Tabell 12. Befolkningsutvecklingen i fem indelningar. 1990-2000.  

Befolkningsklass Förändring 1990-2000 
Absolut            Relativ 

Omfördelningstal 

1. Stad 282 000 8,3 170 000 

2. Stadsnära tätort 94 000 6,0 42 000 

3. Självständig tätort -89 000 -4,0 -163 000 

4. Stadsnära landsbygd 28 000 5,3 11 000 

5. Perifer landsbygd -31 000 -3,5 -6 000 

Tätort (1, 2, 3) 287 000 4,0 50 000 

Landsbygd (4, 5) -3 000 -0,2 -50 000 

RIKET 284 000 3,3 0 

Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
Mellan 1980 och 2000 är det som sagt framför allt städerna eller dess 
omedelbara närhet som växer, något som är linje med internationella tren-
der med en befolkningstillväxt som framför allt sker kring större urbana 
agglomerationer215. Denna närhet är antingen en stadsnära tätort eller ren 
landsbygd, men innebörden är en förstärkt urban konsolidering på stadsre-
gional skalnivå. Även om skillnaderna i omfördelningstal mellan tätort och 
landsbygd inte ligger på 1970-talets nivå ökar de kraftigt under 2000-talet. 
De enda befolkningskategorierna som kombinerar absoluta och relativa 
befolkningsökningar med omfördelningsvinster är städer och stadsnära 
tätorter. Om 1990-talet innebar en liten nedgångsperiod för de stadsnära 
tätorterna så är de under 00-talet åter uppe i 1980-talets tillväxtnivåer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
215 Se exempelvis Ford (1999). 
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Tabell 13. Befolkningsutvecklingen i fem indelningar. 2000-2010.  

Befolkningsklass Förändring 1990-2000 
Absolut            Relativ 

Omfördelningstal 

1. Stad 389 000 10,6 171 000 

2. Stadsnära tätort 158 000 9,5 60 000 

3. Självständig tätort -2 000 -0,1 -129 000 

4. Stadsnära landsbygd 24 000 4,4 -9 000 

5. Perifer landsbygd -43 000 -5,0 -94 000 

Tätort (1, 2, 3) 545 000 7,3 103 000 

Landsbygd (4, 5) -19 000 -1,3 -103 000 

RIKET 526 000 5,9 0 

Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
Kontinuiteten i den svenska befolkningsutvecklingen mellan 1970 och 
2010 står de stadsnära tätorterna för. Stadsnära tätorter växer och gör 
omfördelningsvinster under varje tioårsintervall under perioden. Under 
1980-talet börjar städerna sammantaget åter att växa, vilket under 1990-
talet och framåt leder till kraftiga omfördelningsvinster. För den stadsnära 
landsbygden innebär den kontinuerliga befolkningstillväxten dock enbart 
omfördelningsvinster under 1980- och 90-tal. Utanför stadsregionerna 
finns endast en tillväxtperiod, under 1970-talet när de självständiga tätor-
terna växte. Dessa tillväxtperioder finns sammanfattade i tabellen nedan 
och ger en bild av de förskjutningar som sker i den svenska befolkningsut-
vecklingen sedan 1970. Det övergripande mönstret kan sammanfattas som 
att befolkningsutvecklingen går från urban decentralisering till urban kon-
solidering (på stadsregional skalnivå). I båda dessa faser spelar kontinuite-
ten i de stadsnära orternas befolkningstillväxt en stor roll. 

 
Tabell 14. Tillväxtperioder för respektive befolkningsklass. 1970-2010. 

Tillväxtperioder Absoluta tal Omfördelningstal 
Städer 1980-2010 1990-2010 
Stadsnära tätorter 1970-2010 1970-2010 
Självständiga tätorter 1970-1980 1970-1980 
Stadsnära landsbygd 1970-2010 1980-2000 
Perifer landsbygd - - 
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Del 2: Städer och stadsnära orter i samverkan 
Såsom deklarerades inledningsvis kommer i det följande tre teman att be-
handlas. Ett tema handlar om befolkningens koncentration och spridning 
hos grupperna stadsnära tätorter respektive städer. Övriga två teman rör 
dels de stadsnära tätorternas och städernas förtätning och utglesning, dels 
olika utvecklingsprofiler för dessa två grupper. 

 

Från dekoncentration till koncentration av stadsbefolkningen 
Utan staden finns varken den stadsnära tätorten, stadsnära landsbygden 
eller ens stadsregionerna som en regional geografi. Den generella bilden av 
stadens utveckling har trätt fram i tidigare avsnitt. Under 1970-talet mins-
kade befolkningen och stora omfördelningsförluster kunde noteras fram till 
1990, oftast till förmån för den stadsnära tätorten. Från framför allt 1990-
tal kunde ett återtåg till staden noteras, en befolkningsomfördelning som 
ofta betecknas som en reurbanisering216. Detta synes sammanfalla med en 
fortsatt god utveckling för både den stadsnära tätorten och inledningsvis 
den stadsnära landsbygden. I det följande blir uppgiften att mer i detalj 
studera städerna och stadsregionernas utveckling för att avtäcka eventuella 
inomgruppsvariationer. 

 
Som framgår av figur 5.1 inleder städernas samlade befolkning 1970-talet 
med att dekoncentreras, eller annorlunda uttryckt att spridas ut mer jämnt 
över städerna. Fram till 1995 sker sedan en gradvis men försiktig koncent-
ration av befolkningen, något som antyder en utveckling med mindre jämn 
fördelning. Mellan 1995 och 2000 övergår den gradvisa koncentrationen 
av befolkningen till att bli kraftigt tilltagande och en kortare period av 
stark polarisering i stadsbefolkningens fördelning uppstår. 2000-talets fem 
första år innebär varken koncentration eller utspridning, medan de därpå 
följande återigen indikerar att befolkningen koncentreras alltmer i stads-
gruppen. Det betyder att den allmänna reurbanisering från 1990-talet och 
framåt är skev till karaktären och framstår som särskilt gynnsam för vissa 
städer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
216 Se exempelvis Champion (2001). 
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Figur 6. Befolkningens koncentration och spridning inom gruppen svenska städer. 
1970-2010. 

 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
Om 1970- och 80-talen var att betrakta som en period med absolut och 
relativ befolkningsminskning i städerna, något som i den cykliska urbanise-
ringsmodellen beskrivs som en deurbanisering till följd av att suburbanise-
ring och därefter kontraurbanisering tar vid217, visar det sig att en inne-
börd av städernas avfolkning är att den kvarvarande befolkningen inled-
ningsvis fördelar sig mer jämnt över städerna. Ett skäl till en sådan utveck-
ling är att flera av de största svenska städerna vid denna tidpunkt var 
starkt industrialiserade, exempelvis Göteborg, Malmö och Norrköping och 
att det var just dessa som avfolkades allra mest när avindustrialiseringsvå-
gen sköljde över de tidigt industrialiserade länderna218. Samtidigt påbörja-
des en utbyggnad av universitet och högskolor inom ramen för ortspoliti-
ken, vilket framför allt innebär att förhållandevis mindre medelstora städer 
som exempelvis Växjö, Umeå och Falun började växa, många av dem 
dessutom kraftigt219.  

 

En kontinuerlig dekoncentration av den stadsnära ortsbefolkningen 
Perioden mellan 1970 och 1990 kännetecknas av stark befolkningstillväxt 
för gruppen stadsnära tätorter. Gruppen växer med drygt 31 % respektive 
drygt 11 % och står i det avseendet i särklass i förhållande till övriga orts- 

                                                   
217 Champion (2001) eller Nyström (1990). 
218 Se exempelvis Statistiska centralbyrån (2009) Befolkning i tätorter 1960-2005. 
219 För en beskrivning av årtal för universitets- och högskoleutbyggnaden se exem-
pelvis Högskoleverkets hemsida.  
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och landsbygdstyper. Den omfördelningsvinst som dessa tätorter gör under 
perioden är också enastående och är sammantaget jämförbar med en tätort 
av Göteborgs storlek (cirka 500 000). Resultaten med krympande städer å 
ena sidan, och växande närliggande tätorter och landsbygd å andra sidan, 
indikerar att den del av befolkningsökningen torde bero på flyttar från 
staden (även om en rad andra möjligheter finns220) till tätorter och lands-
bygd i dess omedelbara närhet. 1970- och 80-talets kontraurbanisering 
eller turn around-trend sker dock oavsett i det stadsnära landskapet. När 
1990- och 2000-talet tar vid är stadsnära tätorter en av tre befolknings-
klasser som växer mest. De övriga är staden och den stadsnära landsbyg-
den. Eftersom varken självständiga tätorter eller den övriga landsbygden 
växer under perioden mellan 1990 och 2005 framstår det på övergripande 
nivå som att det sker en förstärkt konsolidering av de urbana regionerna 
med befolkningstillväxt i stad, stadsnära tätort och den omkringliggande 
landsbygden. Men finns det inomgruppsliga variationer bakom denna ge-
nerella bild av de stadsnära orternas utveckling? 

 
En första indikation på inomgruppsliga förändringar bland stadsnära tät-
orter kan erhållas genom att beakta tendenser till koncentration och ut-
spridning över tid. Som tidigare nämnts innebär kontinuerligt ökande kon-
centrationsgrader att befolkningen tenderar att koncentreras rumsligt till 
ett mindre antal tätorter, medan en period när koncentrationsgraden mins-
kar innebär en mer jämn fördelning av befolkningen i dessa tätorter. I figu-
ren nedan kan koncentrationsgradens utveckling följas mellan 1970 och 
2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
220 Se kapitel 2 och avsnittet som handlar om cykliskhet och samtidighet i befolk-
ningsutvecklingen i stadsregioner. 
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Figur 7. Befolkningens koncentration och spridning inom gruppen stadsnära tätor-
ter. 1970-2010. 

 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
 

Av figuren framgår att befolkningen i stadsnära tätorter, till skillnad mot 
densamma i städerna, tenderar att dekoncentreras över tid fram till 2005, 
det vill säga att spridas ut allt mer över ett flertal orter. Dekoncentrations-
fasen kan tolkas som att det sker en mer allmän tillväxt i de stadsnära orts-
systemen, inledningsvis sammankopplat med att flera städer minskar sin 
befolkning. Denna inledningsvis starka förskjutning av befolkningsutveck-
lingen innebär att de stadsnära tätortsystemen växer fram på bred front. 
Därefter, när även städerna åter börjar växa, fortgår befolkningsutveck-
lingen i dessa. En förklaring, som återstår att belägga tydligare, är att nya 
tillväxtorter uppstår medan existerande behåller en fortsatt stark befolk-
ningstillväxt. Från 2005 kan dock en svag koncentrationstendens skönjas, 
vilket kan ses som en begynnande uppdelning inom gruppen, måhända ett 
resultat av att det även sker en polarisering mellan städerna. 

 

Förtätning och utglesning mellan 1970 och 2010 
Alla tätorter har en yta som både kan växa och minska. I de flesta fallen 
växer eller är tätorters yta oförändrad över tid till följd av att nya hus-
kroppar eller vägsystem tillkommer. Krympande ytor tillhör undantagen, 
och beror oftast på förfinande tätortsavgränsningar, det vill säga i själva 
tätortsavgränsningens metod221, snarare än att orterna faktiskt krymper. I 

                                                   
221 Jfr SCB (2011). 
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tabell 5.6 som summerar tätortsbefolkningens och –ytans förändring från 
1970, framgår att hela perioden från 1970 till 2010 innebär att det svenska 
tätortssystemet glesas ut, det vill säga att de boende i tätort får större yta 
att verka på. Det finns dock en viss variation under perioden. Under 1970- 
och 80-talen, en period där de stadsnära tätorterna växte kraftigt och för-
delade ut befolkningen över ett större antal tätorter, tycks således de 
svenska tätorterna ha glesats ut. Detta sammanfaller samtidigt med en 
expansiv fas i byggandet av småhus222, vilket är den boendeform som har 
störst utglesande effekt. Efter en period av tillväxt började dessutom män-
niskor att överge de självständiga tätorterna, vilket framgår av deras om-
fördelningsförlust. Samtidigt som befolkningen i städerna började minska 
tillkom nya stadsdelar, exempelvis flera miljonprogramsområden under 
tidigt 1970-tal. I dessa delvis sammanflätade utvecklingslinjer står troligen 
förklaringen till 1970- och 80-talens utglesning att finna. 
 
Tabell 15. Förtätning och utglesning i svenska tätorter 1970-2010 

Tidsperiod Befolkning % Yta % Förtätning/Utglesning 
1970-2010 21,3 28,3 Utglesning 
    
1970-1980 5,0 16,3 Utglesning 
1980-1990 3,5 4,4 Utglesning 
1990-2000 4,0 2,6 Förtätning 
2000-2010 7,3 2,9 Förtätning 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
När 1980-tal blir 1990- och 2000-tal sker en övergång till en period av 
förtätning, det vill säga att människor i tätorter får mindre yta till sitt för-
fogande. Förklaringen ligger högst troligt i städernas utveckling, som åter-
igen ökar sin befolkning på bred front samtidigt som storskaliga stadsdels-
projekt inte längre är lika framträdande i stadsutvecklingen. Den växande 
stadsbefolkningen koncentreras framför allt i existerande fysiska struktu-
rer. Att självständiga tätorter förlorar befolkning borde innebära att dessa 
glesas ut än mer, och vore därmed något som motverkar periodens förtät-
ningstendens. Utvecklingen för stadsnära tätorter som från 1990-talets 
relativt svaga utveckling övergår till en starkare torde därför innebära en 
utveckling mot förtätning under 00-talet.  
 

                                                   
222 Statistiska Centralbyrån (2012a) Byggande. Nybyggnad: Färdigställda bostads-
hus. Statistiska meddelanden BO 20 SM 1201, jfr Jonsson, Leif (1985) Från egna-
hem till villa. Enfamiljshuset i Sverige 1950-80, Stockholm: Statens institut för 
byggnadsforskning. 
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Utglesade städer blir förtätade 
Ovan beskrevs hur de svenska tätorterna glesades ut under 1970- och 80-
talen för att sedan förtätas. Att tillkomsten av storskaliga miljonprogram i 
framför allt städerna kunde bidra till denna utglesning presenterades som 
en delförklaring. Under 1990- och 00-talen, när en reurbaniseringstendens 
kan noteras på den övergripande nivån och de storskaliga bostadsprojekten 
inte längre tillkommer i samma utsträckning, förtätades tätortssystemet. I 
nedanstående tabell illustreras specifikt utvecklingen för de svenska städer-
na, som visar sig följa den generella utvecklingen med utglesning under 
1970- och 80-tal, och förtätning från 1990 och framåt. Som framgår av 
tabellen, växer städerna ytmässigt som mest under 1970-talet, det vill säga 
under det stora bostadsområdesbyggandets slutförande, medan framför allt 
1990- och 00-talen är städernas starka tillväxtperioder i befolkningshänse-
ende. Att 1980-talet innebär en utglesning beror snarare på att städerna 
växer måttligt och att visst nybyggande sker på jungfrulig mark. Detta 
sammanfaller samtidigt med ny planeringsinriktning i stadsbyggandet, där 
förtätning är ett ledord och ambitioner bland annat blir att fylla igen tom-
ma platser i innerstaden och omvandla attraktiva industritomter223. 
 
Tabell 16. Förtätning och utglesning i städer mellan 1970-2010 

Tidsperiod Befolkning % Yta % Förtätning/Utglesning 
1970-2010 18,1 27,5 Utglesning 
    
1970-1980 -3,9 14,7 Utglesning 
1980-1990 2,6 3,7 Utglesning 
1990-2000 8,3 4,2 Förtätning 
2000-2010 10,6 2,9 Förtätning 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 

En fortgående förtätning av stadsnära orter 
För städerna (såsom för tätorterna generellt) gällde att 1970- och 80-talen 
innebar en utglesning, vilken därefter innebar en förtätning. I det följande 
ska undersökas huruvida de stadsnära tätorterna förtätas eller glesas ut 
över tid.  

                                                   
223 Se exempelvis Tonell, Lennart (1991). 1980-talet – förhandlingsplaneringens och 
de stora projektens decennium, i Hall, Thomas (red.). Perspektiv på planering: 
Frågeställningar och frontlinjer inom planeringshistorisk forskning. (Brytpunkt, 
0280-4395). Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Uppsala: 
Ord & Forum. 
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Tabell 17. Förtätning och utglesning i stadsnära tätorter mellan 1970-2005. 

Tidsperiod Befolkning % Yta % Förtätning/Utglesning 
1970-2010 69,5 34,6 Förtätning 
    
1970-1980 31,1 16,1 Förtätning 
1980-1990 11,3 6,2 Förtätning 
1990-2000 6,0 4,3 Förtätning 
2000-2010 9,5 4,7 Förtätning 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 
 
Av tabell 5.8 framgår att situationen ser annorlunda ut för de stadsnära 
tätorterna, som visar sig förtätas kontinuerligt både under perioder med 
stark och svagare befolkningstillväxt. Resultatet hänger samman med den 
över perioden gällande utspridningstendens som kunde konstateras med 
hjälp av koncentrationsmåttet. Den över tid bestående goda befolkningsut-
vecklingen, som innebär att det stora flertalet stadsnära tätorter växer kon-
tinuerligt samtidigt som nya tillväxtorter uppstår, gör att befolkningen på 
respektive stadsnära tätort lever alltmer tätt även om de också växer yt-
mässigt. Den översiktliga bilden är därför ett kontinuerligt förtätat orts-
landskap kring de större svenska städerna, vilket i det avseendet motsäger 
den bild som ofta porträtteras i stadsutglesningsforskningen224. Det sker 
således en förtätad dekoncentration inom stadsregionerna. 

 
Formerna för de stadsnära tätorternas utglesning och förtätning kan åskåd-
liggöras genom att bryta ned dem geografiskt på varje stad. Med en sådan 
nedbrytning visar det sig att utvecklingen runt städerna kan beskrivas på 
två sätt mellan 1970-2010. Dels finns det växande stadsnära tätortsystem 
som förtätas. Här återfinns 22 av de 27 stadsregioner som har studerats. 
Dels finns det i 5 stadsregioner stadsnära tätortsystem som växer med ut-
glesning som följd. Kännetecknande för de senare ortssystemen är att be-
folkningsutvecklingen är relativt svag medan tätortsytorna växer mer i linje 
med stadsnära tätorter i övriga stadsregioner. Den allmänt starka befolk-
ningstillväxt som de stadsnära tätorterna genomgår mellan 1970 och 2010, 
leder i en majoritet av här studerade fall, till en förtätning. Även om både 
befolkningstillväxten och yttillväxten är som störst under 1970-talet, inne-
bär den kontinuerligt att befolkningen och ytan växer i tätorter i stadens 
närhet, något som i förtätad form utvidgar de flesta större svenska städer-
na. 
 

                                                   
224 Se exempelvis Nyström (2004) eller Couch et al (2007). 
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Mot en uppluckrad reurbanisering 
Eftersom 1990- och 00-talens tillväxtmönster visar en stark befolknings-
ökning för de 32 största svenska städerna, leder koncentrationsgradens 
utveckling till tolkningar av att denna befolkningsökning är en geografiskt 
ojämn process i vilka vissa städer gynnas mer än andra. Ett sätt att infor-
mera sig om detta är att dela in städerna i utvecklingsprofiler. I denna mo-
dell finns fyra faser som innebär att en stad kan vara kraftigt växande, 
måttligt växande, måttligt krympande eller kraftigt krympande. 

Den geografiskt ojämna process, som leder till en oproportionell fördel-
ning av stadsbefolkningen, kan diskuteras utifrån tabell 5.9. I det här fallet 
tar omfördelningsmåttet hänsyn till den specifika stadens absoluta befolk-
ningsmängd vid en periods slut och den tillväxttakt som staden hade haft 
om den hade följt den allmänna utvecklingen för städerna generellt jämfört 
med dess faktiska förändring.  
 
Tabell 18. Befolkningsutvecklingen för städer i utvecklingsgrupper.  1970-2010. 

Tidsperiod 1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 

2000-
2010 Antal 

Kraftigt växande 14 12 11 10 
Måttligt växande 1 8 20 23 
Måttligt krympande 3 0 0 0 
Kraftigt krympande 15 13 2 0 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
Som framgår av tabellen förändras fördelningen av städerna inom de olika 
utvecklingsprofilerna över tid. Flest städer finns inledningsvis i grupperna 
kraftigt växande och kraftigt krympande, 14 respektive 15 stycken. Någon 
allmän avbefolkning av städerna under 1970-talet är därmed svårt att se i 
det material som har studerats här. Många städer växer under 1970-talet. 
Med tiden gör en majoritet av städerna omfördelningsförluster trots en 
positiv befolkningsutveckling samtidigt som ett tiotal städer växer procen-
tuellt och i omfördelningsavseende. Samtidigt som färre städer har blivit 
kraftigt växande finns det år 2010 ingen stad som kan räknas som kraftigt 
krympande. Alla de städer som har studerats här är således växande. 
Reurbaniseringen blir således med tiden allomfattande. Mönstret är dock 
att de flesta städerna har ansamlats i kategorin måttligt växande städer. 
Den geografiska skevhet som antyddes ovan kan härmed fastställas. Ge-
nom att gruppera respektive stads förändring från 1970-tal till 2000-tal 
kan den dessutom specificeras. Den gruppering som faller ut i de enskilda 
städernas specifika utvecklingsförlopp har följande utseende: 
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1) Kontinuerligt kraftigt växande städer: Denna grupp utgörs av de 
mest expansiva städerna under de senaste 40 åren. Från 1970 
och framåt har de vuxit och alltid gjort omfördelningsvinster, 
det vill säga ökat sin befolkning mer än genomsnittet för de 
svenska städerna. Gruppen består av 5 städer: Uppsala, Linkö-
ping, Umeå, Lund, Växjö, det vill säga tidigt utvecklade univer-
sitets- och högskolestäder. 
 

2) Starkt växande städer: Grupp 2 utgörs av uppstickarna i städer-
nas befolkningsutveckling under den senaste 40-årsperioden och 
kan utifrån den utveckling som de har gått igenom under fram-
för allt 1990- och 2000-talen betraktas som nya tillväxtstäder 
vid sidan av nyss nämnda. Dessa städer är: Stockholm, Malmö, 
Örebro, Halmstad och Kalmar.  
 

3) Avstannande, växande städer: De städer som utgör denna grupp 
kan beskrivas som stagnerande med bibehållen positiv befolk-
ningsutveckling. Det som signalerar stagnationen är övergången 
från att göra omfördelningsvinst till omfördelningsförlust mel-
lan studerade perioder. Dessa städer har således gått från att 
vara starkt till måttligt växande. Här återfinns städer som Lu-
leå, Södertälje, Skövde, Skellefteå och Trollhättan.  
 

4) Svagt växande städer: I grupp 4 återfinns tio städer och det ge-
mensamma för dem är att det finns ljusglimtar i befolkningsut-
vecklingen. Även om alla gruppens städer kontinuerligt gör om-
fördelningsförluster, det vill säga att de har en utveckling som 
inte svarar mot den för alla städer, har de vänt vikande befolk-
ningsutveckling till en positiv. Här återfinns de flesta städerna, 
både stora som små: Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Norr-
köping, Eskilstuna, Borås, Landskrona, Kristianstad, Karlskro-
na, Nyköping, Sundsvall och Uddevalla. 

 
Denna genomgång visar på nyanser både i 1970-talets stadsavfolkning 
(exempelvis att många städer faktiskt växte) och i senare tids generella 
reurbaniseringstrend (exempelvis att den starkaste befolkningstillväxten 
inte sker i storstäderna). I ett nästa steg kommer de stadsnära orterna upp-
delade gruppvis på varje enskild stadsregion att grupperas för att se vilka 
mönster som då uppstår. 
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Stadsregional differentiering av stadsnära tätorters befolkningstillväxt 
I nedanstående tabell anges det antal stadsnära ortssystem som under olika 
perioder växer kraftigt respektive måttligt samt är kraftigt respektive mått-
ligt krympande. Studeras tabellen kan konstateras, i likhet med städerna, 
att det sker en koncentration till gruppen måttligt växande, det vill säga till 
stadsnära tätortssystem som växer men inte lika mycket i förhållande till 
genomsnittet för alla stadsnära tätorter. Antalet stadsnära tätortssystem 
som växer kraftigt minskar kontinuerligt. För flera stadsnära tätortsystem 
är 1990-talet en period där de krymper kraftigt, vilket är den delperiod 
som dessa orter generellt hade den svagaste utvecklingen sedan 1970, och 
att städerna generellt börjar växa och göra omfördelningsvinster. 2000-
talet innebär en återgång till 80-talets tillväxttal och får till följd att flera 
stadsnära tätortsystem åter börjar växa. 
 
Tabell 19. Befolkningsutvecklingen för stadsnära tätorter i utvecklingsgrupper. 
1970-2010. 

Tidsperiod 1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
2000 

2000-
2010 Antal 

Kraftigt växande 13 10 8 4 
Måttligt växande 13 13 9 19 
Måttligt krympande 0 0 0 0 
Kraftigt krympande 1 4 10 4 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
Dessa rörelser kan sammanfattas och konkretiseras i följande gruppering 
av de enskilda stadsnära tätortsystemens enskilda utvecklingsförlopp. Des-
sa förändringar faller ut i 6 huvudsakliga grupper och nedan följer en be-
skrivning av dem: 

 
1) Kontinuerligt kraftigt växande stadsnära tätortsystem: Denna 

grupps stadsnära tätortsystem finns i Malmö-Lund- och Uppsala-
regionen och innehåller flera av de kraftigast växande stadsnära 
tätorter från 1970 och framåt. Kring Malmö-Lund finns exempel-
vis följande kraftigt växande orter: Svedala, Vellinge och Bjärred, 
och kring Uppsala finns exempelvis Knivsta, Alsike och Storvreta. 
 

2) Starkt växande stadsnära tätortsystem: I två stadsregioner, Stock-
holm-Södertälje och Göteborg, går befolkningsutvecklingen i 
stadsnära tätorter från att vara måttligt växande under framför allt 
1970-tal till att med tiden bli kraftigt växande. I Stockholm-
Södertäljeregionen representerar exempelvis Ekerö, Bålsta och 
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Svinninge en sådan utveckling, och kring Göteborg finns Torslan-
da, Landvetter och Onsala som exempel. 
 

3) Kontinuerligt växande stadsnära tätortsystem: De stadsnära tätort-
system som utgör denna grupp kännetecknas av kontinuerlig be-
folkningstillväxt mellan 1970-2010 samtidigt som de gör omför-
delningsförluster i förhållande till de kraftigt växande ortssyste-
men. I förhållande till både den generella befolkningsutvecklingen i 
Sverige och i tätortssystemet som helhet växer dock dessa kraftigt. 
Fem stadsregionernas stadsnära tätorter har sammantaget en så-
dan utveckling. Dessa är Örebro-, Västerås, Umeå-, Luleå- och 
Trollhättan/Uddevalla-regionen, med orter som Kumla, Glan-
shammar och Vintrosa kring Örebro, Irsta, Skultuna och Tillberga 
kring Västerås, Holmsund, Ersmark och Röbäck kring Umeå, 
Gammelstad, Södra Sunderbyn och Bergnäset kring Luleå, och 
Grästorp, Ljungskile och Nossebro kring Trollhättan/Uddevalla. 
 

4) Avstannande men växande stadsnära tätortssystem: En stor grupp 
stadsnära tätortsystem är avstannande men kontinuerligt växande, 
det vill säga de går från att vara kraftigt växande till en måttlig 
tillväxt. Gruppen utgörs av Helsingborg, Linköping-Norrköping, 
Jönköping, Nyköping, Kalmar, Kristianstad och Halmstad stads-
regioner med stadsnära tätorter som Ödåkra, Rydebäck, Åstorp 
runt Helsingborg, Ljungsbro, Malmslätt, Söderköping runt Linkö-
ping-Norrköping, Habo, Bankeryd, Taberg runt Jönköping, Tyl-
ösand, Kvibille, Åled runt Halmstad, Arnö, Jönåker, Tystberga 
runt Nyköping, Färjestaden, Lindsdal, Rockneby runt Kalmar, 
Åhus, Degeberga och Tollarp runt Kristianstad. 
 

5) Svagt växande stadsnära tätortsystem: Liksom i grupp 4 finns 
många svagt växande stadsnära tätortsystem. Dessa system går 
från befolkningsminskningar i kombination med omfördelnings-
förluster till en med tiden positiv befolkningsutveckling, som dock 
innebär kvarstående omfördelningsförluster. Stadsregioner vars 
stadsnära tätorter sammantaget går från kraftigt krympande till 
måttligt växande är Sundsvall, Gävle, Eskilstuna, Karlstad, Borås, 
Karlskrona och Skövde. Här återfinns exempelvis följande stads-
nära tätorter, Timrå, Matfors och Kvissleby runt Sundsvall, Skog-
hall, Kil och Skåre runt Karlstad, Torshälla, Sundbyholm och 
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Hällbybrunn runt Eskilstuna, Bollebygd, Aplared och Fristad runt 
Borås, Valbo, Älvkarleby och Furuvik runt Gävle, Skulltorp, Vär-
sås och Tidan runt Skövde, och Sturkö, Nättraby och Rödeby runt 
Karlskrona. 
 

6) Krympande stadsnära tätortssystem: Några stadsnära tätortssy-
stem har ett utvecklingsförlopp som med tiden innebär att de bör-
jar krympa kraftigt. Vissa av dem växer kraftigt inledningsvis, men 
blir gradvis ett krympande ortssystem. Gruppen består av 4 stads-
regioner, Falun/Borlänge, Skellefteå, Östersund och Växjö, och 
kan exemplifieras av följande stadsnära tätorter: Säter, Torsång, 
Svärdsjö, Braås, Rottne och Lammhult, Brunflo, Lit, Ope, Boliden, 
Skelleftehamn och Ursviken. 

Denna gruppering indikerar att den stadsnära ortsutvecklingen tenderar att 
över tid, med några få undantag, vara som starkast kring de största svens-
ka städerna. Det förefaller därmed som att det främst är i dessa stadsregio-
nala stadsnära ortslandskap som kontinuiteten i befolkningstillväxten upp-
rätthålls. Denna aspekt av den stadsnära ortsutvecklingen kan ytterligare 
granskas genom att beakta de allra starkast växande stadsnära orterna.  

 

Del 3: Snabbväxande stadsnära orter 
Två huvudsakliga resultat i analysen av stadsnära tätorter har varit att de 
sedan 1970-tal är en bestående tillväxtgrupp i den svenska befolkningsgeo-
grafin, under senare tid i kombination med starkt stadstillväxt, och att 
befolkningen har tenderat att spridas ut över demsamma. Denna till synes 
tämligen jämna befolkningsutveckling har föreslagits vara manifesterad i 
rummet av att tillväxtorter fortsätter att växa samtidigt som nya tillkom-
mer över tid. Samtidigt finns indikationer på att det stadsnära ortslandska-
pet är särskilt expansivt kring större städer.  

Ett sätt att bekräfta och närmare undersöka ett sådant mönster är att 
studera de stadsnära tätorter som under varje delperiod kan sägas vara 
snabbväxande. Som snabbväxande tätort har räknats de orter som har en 
högre tillväxttakt än genomsnittet under respektive delperiod. I tabellerna 
nedan finns antalet snabbväxande stadsnära tätorter summerade för varje 
tioårsperiod mellan 1970-2010, samt därtill hur många av dem som även 
är snabbväxande under återstående del av hela perioden, och hur många av 
dem som är snabbväxande fram till aktuell delperiod.  
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Mellan 1970-1980 fanns det 283 snabbväxande stadsnära tätorter runt om 
i de 27 stadsregioner som har studerats här. Av dessa fortsätter 110 styck-
en att vara snabbväxande fram till 2010. Ungefär lika många, 287 stycken, 
stadsnära tätorter var snabbväxande mellan 1980-1990. Av dessa har 137 
stycken tidigare varit snabbväxande samtidigt som 54 stycken fortsätter att 
vara det fram till 2010.  

Mot dessa 54 stadsnära fortsatt snabbväxande tätorter från delperioden 
1980-1990 kan noteras att 176 av efterföljande delperiods 319 snabbväx-
ande orter också är snabbväxande fram till 2010. 113 av 1990-talets 
snabbväxande stadsnära tätorter var också snabbväxande mellan 1970-
1990. Slutligen kan noteras att av 00-talets 320 snabbväxande stadsnära 
tätorter har cirka hälften haft en hög befolkningstillväxt mellan 1970-
2000. Det finns således både en kontinuitet i och förnyelse av periodens 
tillväxtorter, vilket bekräftar bilden av jämnheten i befolkningsfördelning-
en för stadsnära tätorter. 

 
Tabell 20. Snabbväxande stadsnära tätorter. 1970-2010. 

Antal 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 
Snabbväxande 283 287 319 320 
Fortsatt snabbväxande 110 54 176 - 
Tidigare snabbväxande - 137 113 152 

 
En kompletterande bild av dynamiken i tillväxtorternas utvecklingsmönster 
kan erhållas genom att beakta de tio mest snabbväxande stadsnära tätor-
terna för varje tioårsintervall mellan 1970 och 2010. I följande fyra tabel-
ler visas dessa tio orter, samt vilken stadsregion de ingår i och om de är 
fortsatt och/eller tidigare har en befolkningsutveckling som ligger över 
genomsnittet.  
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Tabell 21. Snabbväxande stadsnära tätorter. 1970-1980. 

Namn Stadsregion Tillväxttakt 
70-80 i % 

Fortsatt snabbväxan-
de 1980-2010 

Fisksätra Stockholm-
Södertälje 

3401 Nej 

Brunna Stockholm-
Södertälje 

1416 Ja 

Sjöberg Stockholm-
Södertälje 

1321 Ja 

Hofterup Malmö-Lund 827 Ja 
Onsala Göteborg 783 Ja 
Hovsta Örebro 719 Ja 
Billdal Göteborg 704 Ja 
Bälinge Uppsala 697 Nej 
Braås Växjö 690 Nej 
Arnö Nyköping 670 Nej 

Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 
 
Tabell 22. Snabbväxande stadsnära tätorter. 1980-1990. 

Namn Stadsregion Tillväxttakt 

80-90 i % 

Fortsatt snabb-

växande 1990-

2010 

Tidigare 

snabbväxande 

1970-1980 

Fyllinge Halmstad 590 Nej Ja 

Öjersjö Göteborg 572 Ja Nej 

Höviksnäs Göteborg 348 Ja Nej 

Röbäck Umeå 313 Nej Nej 

Hjuvik Göteborg 266 Ja Ja 

Sticklinge Udde Stockholm-S 263 Ja Ja 

Backa Göteborg 188 Ja Ja 

Skärgårdsstad Stockholm-S 187 Ja Nej 

Jonsered Göteborg 179 Nej Nej 

Åsa  Göteborg 176 Ja Ja 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 
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Tabell 23. Snabbväxande stadsnära tätorter. 1990-2000. 

Namn Stadsregion Tillväxttakt 

90-00 i % 

Fortsatt snabb-

växande 2000-

2010 

Tidigare snabbväx-

ande 1970-1990 

Andalen Göteborg 735 Ja Nej 

Brevikshalvön Stockholm-

Södertälje 

678 Ja Nej 

Mysterna Göteborg 532 Ja Nej 

Råby Stockholm-S 328 Nej Nej 

Anneberg Göteborg 282 Nej Nej 

Västra Hagen Göteborg 269 Ja Nej 

Fågelvikshöjden Stockholm-S 235 Ja Nej 

Härryda Göteborg 234 Ja Nej 

Nolvik Göteborg 232 Ja Nej 

Slottsskogen Stockholm-S 219 Ja Ja 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 
 
Tabell 24. Snabbväxande stadsnära tätorter. 2000-2010 

Namn Stadsregion Tillväxttakt 

00-10 i % 

Tidigare snabbväxande 

(1970-2000) 

Kullö Stockholm-Södertälje 342 Nej 

Riksten Stockholm-Södertälje 320 Nej 

Alsike Uppsala 311 Ja 

Strandnorum Göteborg 309 Nej 

Ekeby-Almby Örebro 281 Ja 

Ekängen Linköping-Norrköp. 247 Ja 

Svansjö/Sjöbo sommarby Malmö-Lund 234 Nej 

Vintrie Malmö-Lund 230 Nej 

Timmervik Göteborg 219 Nej 

Lugnet och Skälsmara Stockholm-Södertälje 213 Nej 

Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
Av tabellerna framgår att varje delperiods snabbast växande stadsnära 
tätorter i flertalet fall finns kring de befolkningsmässigt största stadsregio-
nerna, Stockholm-Södertälje och Göteborg, men även kring andra större 
städer som Malmö, Uppsala, Örebro och Linköping. Vissa av dessa orter 
fortsätter att vara snabbväxande genom återstoden av perioden, medan 
andra fortsätter att utvecklas med en befolkningsutveckling som ligger 
under genomsnittet. Det visar sig samtidigt vara så att vissa vid den aktuel-
la delperiodens snabbast växande orter också tidigare har haft en stark 
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befolkningsutveckling, medan andra växer fram som sådana under denna 
period. I många fall innebär det att de är nytillkomna orter. Det senare 
konstaterandet leder över till frågan om vilken storlek som tillväxtorter 
har. 

 
I tabellen nedan har varje delperiods snabbväxande stadsnära tätorter 
grupperats utifrån den befolkningsstorlek de har vid delperiodens början. 
Storleksklassindelningen, som bygger på en indelning som SCB brukar 
använda, visar att en snabbväxande stadsnära tätort i hälften eller drygt 
hälften av fallen har en befolkning på mellan 200-500 invånare när den 
börjar växa snabbt. Med tiden ökar antalet snabbväxande stadsnära tätor-
ter på 5000 invånare och uppåt, något som gör att genomsnittsstorleken 
för den snabbväxande stadsnära tätorten blir större jämfört med 1970-
talets. Även detta mönster som dels innebär att en snabbväxande stadsnära 
tätort ofta är befolkningsmässigt liten i utgångsläget, dels innebär att anta-
let större snabbväxande stadsnära tätorter ökar över tid, kan förklara den 
utspridning som tycks ske av den stadsnära tätortsbefolkningen över anta-
let orter. 

 
Tabell 25. Snabbväxande stadsnära tätorter indelat i storleksklasser. 1970-2010. 

Storleksklass 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 
200-499 145 134 190 171 
500-999 50 56 45 53 
1000-1999 41 34 30 30 
2000-4999 39 36 28 29 
5000-9999 5 18 15 26 
10000- 3 9 11 11 
Totalt 283 287 319 320 
Genomsnittsstorlek 1206 1876 1630 1903 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 

En fortsättning på 1960-talet? 
Även om befolkningsutvecklingen för stadsnära tätorter generellt är hög 
mellan 1970 och 2010, i alla fall i relation till övriga delar av befolknings-
geografin står delperioden mellan 1970 och 1980 ut som den mest expan-
siva. Tillväxttakten under 1970-talet är 3 gånger så stor som 1980- och 
2010-talens, och 5 gånger som stor som 1990-talets. I det avseendet fram-
står 1970-talet som en period när det stadsnära tätortsystemet generellt 
växer till sig, varefter det kontinuerligt befolkas genom tillväxt i befintliga 
orter och genom tillkomst av nya tillväxtorter.  
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Thomas Falks studie av 1960-talets befolkningsomfördelningar, vars re-
sultat gick på tvärs mot då rådande uppfattningar i regionalpolitik och 
planering och som enligt Falk hade en alltför naiv bild av storstadens be-
folkningsutveckling, visade att ”on various levels of generalization, tenden-
cies of an inter-regional deconcentration from the metropolitan areas was 
observed”225. Falk hävdade i sin avhandling att storstadsregioner inte upp-
visar någon jämförelsevis kraftig befolkningstillväxt under denna tid, istäl-
let är det så att ”satellites generally reported higher growth rates than the 
cores”226, oavsett om dessa kärnor var att betrakta som storstäder eller 
inte. Genom att betrakta dessa resultat och sätta dem i relation till de ut-
vecklingsförlopp som har beskrivits ovan, är det möjligt att delvis pröva 
idén om 1970-talet som en stark etableringsfas i de stadsnära tätortssyste-
mens befolkningsutveckling.  

 
I det empiriska material som har använts i föreliggande studie har möjlig-
heten att även fånga upp 1960-talets befolkningsförändringar nyttjas (dock 
inte ytorna). Beräknas ett omfördelningsmått på 1960-talet baserat på den 
klassindelning som har analyserats i föregående avsnitt erhålles följande 
resultat: 
 
Tabell 26. Befolkningsutvecklingen i fem indelningar. 1960-1970.  

Befolkningsklass Förändring 1960-1970 
Absolut           Relativ 

Omfördelningstal 

1. Stad 375 000 12,6 142 000 

2. Stadsnära tätort 422 000 59,6 367 000 

3. Självständig tätort 328 000 18,6 191 000 

4. Stadsnära landsbygd -150 000 -22,0 -203 000 

5. Perifer landsbygd -390 000 -28,6 -496 000 

Tätort (1, 2, 3) 1 125 000 20,6 700 000 

Landsbygd (4, 5) -540 000 -26,4 -700 000 

RIKET 585 000 7,8 0 

Källa: SCB (2009) 

 

                                                   
225 Falk (1976), s. 178. 
226 Ibid., s. 178. 
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1960-talets befolkningsförändringar, sådana de finns beskrivna i tabellen 
ovan, är liksom efterföljande tioårsintervall, unik i sin sammansättning. 
Till skillnad mot 1970-talet och delvis jämfört med 1980-talet, men i likhet 
med 1990- och 00-talen, ökar befolkningen kraftigt i städerna. Städernas 
omfördelningstal ligger på samma nivå som på 1990- och 00-talen. De 
självständiga tätorternas utveckling är mest lik 1970-talet, även om den 
faktiska befolkningsutvecklingen och omfördelningstalen är mycket större 
under 1960-talet. Från 1980 och framåt utgör de självständiga tätorterna 
en krympande del av den svenska befolkningsgeografin227. Den perifera 
landsbygden upplever sin jämförelsevis kraftigast krympande delperiod 
under 1960-talet, även om trenden med befolkningsminskningar fortgår 
fram till 2010. Även den stadsnära landsbygden krymper under 1960-talet, 
vilket den också gör under 1970- och 2000-tal i ett omfördelningsperspek-
tiv. Dessa förändringar speglar den slutsats som ofta har dragit om 1960-
talet som den svenska urbaniseringsprocessens sista årtionde228. Under 
1970-talet luckras urbaniseringsprocessen upp, men inte för alla befolk-
ningskategorier. 

För de stadsnära tätorterna, däremot, framstår perioden mellan 1970 
och 2010 som en fortsättning på 1960-talet. Befolkningen växer i absoluta 
och relativa tal, och omfördelningsvinsterna indikerar att befolkningsök-
ningen är högre än genomsnittet för dessa typer av orter. Detta befolk-
ningsgeografiska kontinuum innebär att det från 1960-tal finns en pågåen-
de positiv stadsnära tätortsutveckling. Samtidigt tycks det som att 1970-
talet tillsammans med 1960-talet framstår som en period inom vilken de 
stadsnära tätortssystemen växer fram och etableras. Den relativa befolk-
ningsökningen är 59,6 respektive 31,2 %, och den absoluta befolknings-
ökningen sett över båda delperioderna är cirka 760 000. Under de tre efter-
följande delperioderna ökar befolkningen med drygt 400 000 personer. 
Denna framväxande del av den svenska befolkningsgeografin går från att i 
början av 1960-talet ha cirka 700 000 invånare till att ha 1,8 miljoner 
invånare år 2010. Även om flera stadsnära tätorter har en historia som 
sträcker sig längre bakåt än 1960-talet, säkerligen framvuxna inom ett 
centralortsmönster där befolkningsutvecklingen framför allt sammanföll 
med positionen i detta mönster och det lokala näringslivets utveckling, 
antyder resultaten här att en delvis ny tid är här från 1960-tal. Det stads-
nära ortslandskapet påbörjar en kraftig omvandlingsprocess.  

 

                                                   
227 Givetvis med vissa undantag bör påpekas såsom exempelvis Åre, Strängnäs, 
Varberg eller Lindesberg. 
228 Jfr Nilsson (1989) & Öhman (2003). 
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Sammanfattande analys 
Föreliggande kapitel har på övergripande nivå kommit att styras av två 
frågeställningar som i olika avseenden rör stadsnära orters sociodemografi, 
framför allt befolkningens storlek och förändring på olika tidsrumsliga 
skalor. I det följande kommer en sammanfattande analys av svaren på 
dessa två frågor. 
 

Stadsnära orter som ett tillväxtkontinuum 
Analyserna har här visat att stadsnära orter står för kontinuiteten i befolk-
ningstillväxten under senare tid, vilken som synes går längre tillbaka än de 
perioder som huvudsakligen har studerats här. Befolkningstillväxten i 
gruppen stadsnära tätorter är stabil över tid, i tider som framför allt brukar 
kännetecknas av urbanisering (1960-tal)229, under perioder som ofta be-
skrivs med begrepp som stadsavfolkning och grön våg (1970- och 80-tal) 
och reurbanisering (under framför allt 1990- och 00-tal)230. På den över-
gripande nivån, och med 1960-talet inkluderat, framstår samtidigt staden, 
de självständiga tätorterna och de två landsbygderna som de föränderliga 
komponenterna. Sett över tid framträder urbaniseringsprocessen som långt 
ifrån avstannande eller avslutad, snarare intensifierad av att en (ny) urban 
struktur växer fram, eller i alla fall växer till sig kraftigt. Dess etablerings-
fas utgörs av kraftig befolkningstillväxt under 1960- och 70-tal. Befolk-
ningstillväxten bibehålls och förändras delvis under 1980-, 90- och 00-
tal.231 Att 1970-talet ska ha inneburit en ny och distinkt utvecklingstrend, 
exempelvis som en grön våg, har ifrågasatts tidigare. Leif Ahnström skriver 
exempelvis att en ”tolkning är att de processer och drivkrafter som gjort 
sig till känna under 1970-talet delvis också var verksamma under 1960-
talet men att deras verkningar doldes av regionernas speciella befolknings- 
och sysselsättningsstruktur”232. De drivkrafter som Ahnström bygger sin 
tolkning på är en kombination av att de förvärvsarbetandes bosättning har 
blivit mindre beroende av arbetsplatsens lokalisering och att arbetsplatser-
nas lokalisering har förskjutits utåt i regionerna, vilket har möjliggjort för 

                                                   
229 Öhman (2003) eller Nilsson (1989) som menar att 1960-talet är den svenska 
urbaniseringens sista årtionde. 
230 Nyström (1994). 
231 Jämför Nilsson (2011a), s. 83f vars beskrivning av förortsutvecklingen beskriver 
liknande utvecklingsförlopp, eller Briquel & Collicard (2005), s. 19. 
232 Ahnström (1980), s. 67. 
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boende längre bort233. De stadsnära tätorterna är i stor utsträckning plat-
sen för dessa utvecklingsprocesser. I den meningen utvidgar de staden 
(utanför dess morfologiskt sammanhängande gränser) och skapar ett om-
råde som vi kan kalla för periurbant eller exurbant. 

 
Denna urbana struktur upprätthålls av en stor och över tid föränderlig 
grupp snabbväxande stadsnära tätorter. Nya tillväxtorter tillkommer och 
växer fram parallellt med att existerande orter har en god befolkningsut-
veckling. Vissa av dem är snabbväxande genom hela perioden mellan 1970 
och 2010. Över tid tycks det dock vara så att befolkningsutvecklingen i 
stadsnära tätorter hänger samman med stadsregionernas och städernas 
storlek. Det tycks vara så att om den svenska staden och därmed stadsregi-
onen är någorlunda stor samt har en förhållandevis god befolkningsutveck-
ling över tid, så medför det vanligtvis att det stadsnära ortssystemet har en 
god befolkningsutveckling. Dessa självförstärkande förlopp kan på sikt 
innebära att den stadsnära tätortsbefolkningen kommer att koncentreras 
allt mer till ett mindre antal stadsnära tätorter, framför allt de som är ingå-
ende i större stadsregioner. Mottrenden är den utveckling som med tiden 
har inneburit att både städer och stadsnära tätortsystem har gått från att 
vara krympande till att växa234.  

 
Men det föränderliga i de stadsnära tätorternas inomgruppsliga rumsliga 
utveckling är samtidigt i viss mån kontinuerligt över tid. En huvuddel av de 
snabbväxande stadsnära tätorterna är ofta initialt förhållandevis små, sam-
tidigt som de i stort sett enbart är boendemiljöer235. Arbetar gör befolk-
ningen i staden. Undersökningen av de snabbväxande stadsnära tätorterna 
indikerar ett utvecklingsförlopp som inleds i storleksmässigt mindre existe-
rande tätorter eller i nytillkomna orter. Detta innebär inledningsvis att 
dessa snabbväxande orter blir platser som enbart utnyttjas för att bo på. I 
ett senare skede kan arbetsplatser tillkomma, något som kan innebära att 
befolkningstillväxten stannar av och ersätts av nya platser i det stadsnära 
                                                   
233 Ahnström (1980), s. 68, Se exempelvis Soja (2000), som diskuterar hur staden 
vänder sig ut och in som en konsekvens av denna dekoncentration i sysselsättning-
ens geografi. 
234 Jfr Bertrand, Nathalie & George-Marcepoil, Emmanuelle (2005) Residential 
Growth and Economic Polarization in the French Alps, i Hoggart, Keith (red.) The 
City’s Hinterland. Dynamism and Divergence in Europe’s Peri-Urban Territories. 
Aldershot: Ashgate Publishing, s. 75, som beskriver den stadsnära befolkningsut-
vecklingen i några franska mellanstora alpstadsregioner. 
235 Se kapitel 4 och Hoggart (2005), som visar på ett liknande mönster i stadsregio-
nerna. 
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ortssystemet. I dessa processer som leder till att det stadsnära ortslandska-
pet kontinuerligt växer finns ett visst mått av nybyggaranda inbyggt. Ny-
byggardimensionen kräver således tillgång till jungfrulig mark, något som 
uppmärksammats tidigare i forskningen236. Exploateringsprocessen tycks 
flytta runt inom stadsregionen. 

 

Städerna och de stadsnära orterna i samverkan 
Under perioden mellan 1970 och 2010 sker en slags urban konsolidering 
som kortfattat innebär att befolkningen koncentreras till stadsregioner. I 
den meningen är urbaniseringsförloppet inte avslutat utan är en idag pågå-
ende process. 1970-talet, som ofta betecknas som en grön våg, innebar 
framför allt att befolkningsutvecklingen försköts utåt inom stadsregioner-
na, snarare än att utanförliggande tätorter och landsbygd expanderade. 
Den gröna vågen var således tämligen stadskär, eller annorlunda uttryckt 
betingad av staden, och den del av den som utgjordes av omflyttningar237 
strandade till stor del på existerande stadsnära ortsstrukturer, men var 
samtidigt ortsskapande genom att nya stadsnära tätorter uppstod. När 
städerna krympte växte de stadsnära tätorterna. Städerna liksom de stads-
nära landsbygderna bidrar tillsammans med de stadsnära tätorterna med 
start i 1980-talet, men framför allt under 1990- och 00-tal, till att skillna-
derna mellan stadsregionerna å ena sidan och de självständiga tätorterna 
och den perifera landsbygden å andra sidan blir större. Stadsregionernas 
expansion drivs med andra ord kontinuerligt av befolkningsutvecklingen i 
stadsnära tätorter.238  

Sett över hela perioden kan noteras att Göteborgsregionens befolknings-
utveckling framför allt hänger samman med de stadsnära tätorternas ut-
veckling, snarare än att Göteborg självt växer, medan det för en majoritet 
av stadsregionerna med tiden blir så att staden och de stadsnära tätorterna 
tillsammans driver stadsregionens befolkningsutveckling. I vissa fall, såsom 
i Linköping-Norrköpings-, Örebro-, Växjö- och Östersundsregionerna, är 
det istället städerna som är de mest expansiva, vilket hänger samman med 
att några av dem tillhör de mest expansiva under 90- och 00-tal. I andra 

                                                   
236 Se Leonditou & Couch (2007), 245ff. 
237 Den övriga delen utgjordes av födelsenettot. 
238 Jfr Strömgren, Magnus & Wiberg, Ulf (2010) Bosättningen breder ut sig, men 
bosättningsmönstrets täthet både ökar och minskar, PLAN 5-6, s. 52, som genom 
att undersöka befolkningsutvecklingen i Sverige i hundrametersrutor bland annat 
når ett liknande resultat, det vill säga att utspridningen av befolkningen primärt 
sker i landskapen närmast de större städerna. 
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stadsregioner är det snarare så att de stadsnära tätorternas befolkningsut-
veckling tynger stadsregionernas befolkningsutveckling. Till övervägande 
del sker detta i befolkningsmässigt mindre stadsregioner. 

 
Den stadsregionala dekoncentration som sker under 1970- och 1980-tal 
innebär att stadsregionerna utvidgas i förtätade befolkningskoncentratio-
ner bestående av stadsnära tätorter, medan städerna glesas ut. På ett över-
gripande plan kan utvecklingen beskrivas med begreppet sprawl, iscensatt 
av utbyggnad av miljonprogramsområden inom stadens ytterkanter och 
befolkande och bebyggande av stadsnära tätorter i dess närmaste omland. 
Men dessa framväxande ortslandskap kan även begreppsliggöras som 
kontraurbanisering, exurbanisering och/eller periurbanisering. Under 1990- 
och 2000-talen förtätas dessa strukturer av en generell reurbaniseringst-
rend, närd av en kontinuerlig inflyttning från den perifera landsbygden och 
självständiga tätorter, lokala födelseöverskott och den internationella mi-
grationen239.  

 
 

                                                   
239 För en översiktlig genomgång av internationella flyttströmmar till Sverige, se 
Statistiska centralbyrån (1999) Välfärdsbulletinen nr 2 1999 eller Statistiska cen-
tralbyrån (2005b) Välfärd nr 2 2005. 
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KAPITEL 6. 

Stadsnära ortsutveckling i ett regionalt  
perspektiv 
I detta kapitel kommer den stadsnära ortsutvecklingen att behandlas i ett 
regionalt perspektiv med Örebroregionens stadsnära orter som belysande 
exempel. De frågeställningar som kommer att styra analysen är följande: 

 
• Hur ser stadsnära orters sociodemografi ut? Vilka mönster och 

utvecklingslinjer finns från 1970-tal240 och framåt?  
• Hur förhåller sig dessa sociodemografiska mönster och utveck-

lingslinjer till motsvarande i staden? 
 

Kapitlet kan grovt delas upp i tre delar. I del ett ges en beskrivning av den 
regionala geografi som kapitlet uppehåller sig vid. Här tecknas och analy-
seras Örebroregionens befolkningsgeografi något mer detaljerat än i före-
gående kapitel, liksom hur den kommunala geografin har förändrats i detta 
område, hur ett segregerat Örebro har växt fram samt avslutningsvis en 
kort beskrivning framväxten av ett postindustriellt Örebro. I kapitlets 
andra del det de stadsnära orterna som analyseras. I del tre breddas per-
spektivet och den stadsnära ortsutvecklingens sociodemografi i sätts rela-
tion till stadens.  

Från föregående kapitel kunde konstateras att befolkningsutvecklingen i 
stadsnära orter upprätthålls av att nya tillväxtorter uppstår samtidigt som 
många andra stadsnära orter visar på en fortsatt positiv utveckling. Det går 
därmed att se hur det inom den kontinuerligt växande gruppen stadsnära 
orter finns interna förändringar över tid och rum. Vi kan samtidigt, utifrån 
resultaten i föregående kapitel, se att Örebro sedan 1990-tal är en av de 
mest expansiva städerna i Sverige. Detta innebär bland annat att även dess 
stadsnära orter växer. I ljuset av Leontidou och Couchs omfångsrika mo-
dell över fenomenet urban sprawl finns ett antal aspekter som den regiona-
la stadsnära ortsutvecklingen kan relateras till. Detta gäller exempelvis 
staden och stadsregionens socioekonomi, demografi, ekonomiska utveck-
ling och politiska geografi. Jag kommer att inleda kapitlet genom att berö-
ra dessa områden ur ett regionalt Örebroperspektiv, vilket därmed formar 
en kontext mot vilka vi sedan kan ställa delar av de resultat som nås.  

                                                   
240 Eftersom det datamaterial som studeras i kapitlet tidsmässigt sträcker sig från 
1990-2008 är det primärt denna period som kommer att studeras i kapitlet. I de 
kompletterande beskrivningarna är det dock utvecklingen under 1900-talets senare 
hälft som beskrivs. 
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När det gäller begreppen urban sprawl, kontraurbanisering, exurbanise-
ring och periurbanisering beskrivs inte sällan hur dessa processer formar 
sociala skiktningar i landskapet. Uttolkare av urban sprawl-begreppet talar 
ofta om social ensidighet medan ett socialt heterogent landskap vanligtvis 
beskrivs med begreppen exurbanisering och periurbanisering. Dessa aspek-
ter kommer likaså att följa med ut i studien.   

 

Del 1: Övergripande beskrivning av Örebroregionen 
Denna inledande del kommer i tur och ordning att behandla Örebroregio-
nens befolkningsgeografiska utveckling, dess kommunala geografi samt 
Örebro stads sociala och ekonomiska geografi. 

 

Örebroregionens befolkningsgeografiska anatomi 
Enligt den indelning av stadsregioner som gjordes i kapitel 4 (se tabell 4.6) 
består Örebro stadsregion av 23241 stadsnära tätorter fördelade över tre 
kommuner. Förutom orter i Örebro kommun omfattas även ortslandskapet 
i Kumla och Lekebergs kommuner.   
 
I 2010 års tätortsstatistik inordnar sig Örebro som rikets sjätte största 
stad242. Placeringen har Örebro hållit under hela 00-talet sedan den passe-
rade Linköping år 2000243. I nedanstående tabell visas hur befolkningens 
storlek har förändrats mellan 1960 och 2010 för hela stadsregionen och 
dess tre geografiska delområden (stad, stadsnära tätort och stadsnära 
landsbygd, se vidare kapitel 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
241 Mellan 2005 och 2010 växer Marieberg och Mosås samman med Örebro, men 
kommer i det följande att analyseras som stadsnära tätorter. 
242 SCB (2011), s. 9. 
243 Ibid. och SCB (2006), s. 16 och 39. 
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Tabell 27. Örebroregionens befolkningsgeografi 

Befolkning Antal 
2010 

Förändring 
(antal) 

1960-2010 

Förändring 
(procent) 

1960-2010 

Andel 
2010 

Andelsför-
ändring  

1960-2010 
Örebro  107 000 32 000 47,6  65,4 5,8  
Stadsnära 
tätorter 

33 000 14 000 77,1  20,2 4,9  

Stadsnära 
landsbygd 

23 000 -5 000 -22,6  14,4 -10,7  

Örebro-
regionen 

163 000 41 000 34,5  100 0 

Källa SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
Den både befolknings- och andelsmässigt i särklass största platsen i regio-
nen är staden Örebro, medan de stadsnära tätorterna utgör en något större 
del än den stadsnära landsbygden. Även om regionen som helhet har ökat 
sin befolkning under perioden med drygt 40 000 invånare, framgår av 
tabellen att utvecklingslinjerna och förändringarna mellan regionens olika 
geografiska delområden skiljer sig åt. Staden växer starkt i antal invånare, 
men mindre i relativ mening. Samtidigt har stadens andel av regionens 
totala befolkning stärkts. Den mest föränderliga och växande delen av 
regionen utgörs av de stadsnära tätorterna, som ökat sin befolkning kraf-
tigt under perioden både i absoluta och relativa tal. De stadsnära tätorter-
na har dessutom förstärkt sin befolkningsandel av regionens totala befolk-
ning med närmare 5 procentenheter. För det kitt av stadsnära landsbygd 
som befinner sig omkring staden och de stadsnära tätorterna har utveck-
lingen varit den omvända, tydligast markerat av den negativa absoluta 
befolkningsförändringen och den kraftiga andelsminskningen i regionen244.  
 
De stadsnära tätorterna har med andra ord genom sin tillväxt med tiden 
kommit att stärka sin regionala befolkningsandel. Generellt gäller dock att 
de stadsnära tätorternas befolkningstillväxt var som störst under 1960- och 
70-talen medan 1990-talet var en period med ringa tillväxt. 1980- och 00-
talen kan beskrivas som tillväxtmässiga mellanperioder. Dessa mönster 
följer den genomsnittliga utvecklingen för stadsnära tätorter nationellt, 
vilken redogjordes för i föregående kapitel. Den stadsnära tätortsutveck-
lingen runt Örebro följer således i grova drag den allmänna befolkningsut-
vecklingen och har inneburit att nya stadsnära tätorter har vuxit fram sam-

                                                   
244 Den stadsnära landsbygdens negativa befolkningsutveckling hänger primärt 
samman med negativ utveckling under 1960-talet, medan framför allt 80-, 90- och 
00-talet är delperioder när befolkningen faktiskt ökar. 
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tidigt som en stor del av befolkningstillväxten har ägt rum i existerande 
ortsstruktur. Vissa stadsnära tätorter som växte under 1960, 70- och 80-
talen har under 1990- och 00-talen börjat krympa (exempelvis Stora Mel-
lösa, Ölmbrotorp). Samtidigt framträder en parallell trend med nya till-
växtorter (exempelvis Ekeby-Almby, Lanna). Där emellan återfinns orter 
som genomgående behåller en positiv befolkningsutveckling. Den stadsnära 
tätortsutvecklingen har samtidigt tenderat att bli allt mer stadskär, det vill 
säga senare tids tillväxtorter befinner sig generellt sett närmare Örebro än 
tidigare. Att den stadsnära befolkningstillväxten till viss del koncentreras 
närmare staden är en allmänt utbredd trend som sker kring det stora flerta-
let svenska städer under 1990-tal och framåt. Från 1990-tal påbörjas likaså 
en expansionsfas i Örebro, vilket utgör ett trendbrott mot den kraftiga 
inbromsning av befolkningstillväxten som påbörjades i början av 1970-
talet och därpå följande befolkningsminskning245. Den till synes 
kringflackande befolkningsutvecklingen i det stadsnära ortssystemet kan 
följas i figur 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
245 Strömberg, Thord (2005) New Logo: Industristaden byter skinn, i Berglund, 
Mats (red.) Sakta vi gå genom stan, Stockholm: Stockholmia förlag. 
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Figur 8. Omfördelning av befolkning under fyra delperioder i de stadsnära orterna i 
Örebroregionen. 

 
Källa: Statistiska centralbyrån (1972, 1990, 2002, 2011) 
 
I kapitel 4 beskrevs att den stadsnära tätorten framför allt är en plats som 
befolkningen bor på. För majoriteten av de stadsnära tätorterna runt Öre-
bro stämmer en sådan beskrivning. Dock bör noteras att vissa stadsnära 
tätorter såsom Kumla, Fjugesta, Norra Bro och framför allt Mosås har en 
hög relativ försörjningsgrad246, det vill säga en relativt sett stor dagbefolk-
ning. För Kumlas och Fjugestas del kan den höga försörjningsgraden för-
klaras av deras funktion som kommuncentra, medan den höga dagbefolk-
ningen i Norra Bro främst hänger samman med att en av regionens större 
privata arbetsgivare, Atlas Copco, har en del av sin verksamhet förlagd på 
orten. I Mosås, som har en dagbefolkning som vida överstiger nattbefolk-
ningen, är ett externt köpcentra beläget med tusentals anställda, som dock 

                                                   
246 Den genomsnittliga försörjningsgraden (år 2005) för alla svenska tätorter är 
47,3 % (se Statistiska centralbyrån (2007a), s. 4. 
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i det avseendet har det något missvisande namnet Marieberg Galleria. Där-
till finns ett antal större lager- och logistikverksamheter etablerade i områ-
det. 
 
Tabell 28. Befolkningsmängd och -utveckling, försörjningsgrad och avstånd till 
Örebro för stadsnära orter runt Örebro.  

Tätort Befolkningsut-
veckling 1970-

2010 i % 

Befolknings-
mängd 2010 

Försörjningsgrad 
i % 2005 

Avstånd 
till Örebro 

i km 
Askersby 22 243 15,9 21 
Ekeby 86 372 15,7 13 
Ekeby-Almby 536 1 271 8,0 8 
Fjugesta 44 2 033 40,8 22 
Garphyttan 75 1 619 34,3 16 
Glanshammar 180 727 33,3 12 
Hampetorp 49 297 12,6 30 
Hovsta 760 2 785 8,6 7 
Hällabrottet 73 1 789 15,2 19 
Kilsmo -13 263 10,2 30 
Kumla 41 14 062 40,4 17 
Lanna 48 537 15,1 16 
Latorpsbruk 76 597 9,5 12 
Marieberg 92 1 181 32,3 6 
Mosås 47 899 166,6 9 
Mullhyttan -6 503 18,5 33 
Norra Bro 244 687 79,8 7 
Odensbacken 249 1 374 35,9 22 
Sannahed 68 417 20,3 21 
Stora Mellösa 288 776 20,1 18 
Vintrosa 204 1 343 15,9 15 
Åbytorp 39 755 17,0 18 
Ölmbrotorp 50 548 26,6 13 
Genomsnitt 77 1525 34,1 17 
Källa: SCB (1972, 1976, 1991, 1996, 2002, 2006, 2011) 

 
Av figur 6.2 framgår hur de olika stadsnära tätorterna är lokaliserade i 
Örebroregionen. Som synes återfinns de flesta stadsnära tätorterna i stråk 
söder, sydost och väster om Örebro. Dessa stråk följer till övervägande del 
viktiga transportleder såsom Europavägar och länsvägar, och i nordsydlig 
sträckning också järnvägslinjer.  
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Figur 9. Orts- och landsbygdstyper i Örebro stadsregion 

 
Källa: SCB 

 

En med tiden kommunal stad 
Under 1900-talet har flera kommunreformer med efterföljande kommun-
sammanslagningar ägt rum, alla i syfte att anpassa den lokala servicen och 
politiska organisationen till rådande befolknings- och samhällsutveckling. 
Under 1900-talets första hälft, baserat på 1862 års indelning, bestod det 
svenska kommunsystemet av ett antal olika kommuntyper; städer, köping-
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ar och landskommuner, vars geografiska områden ofta härstammade från 
äldre sockenindelningar. Detta innebar att kommunerna oftast var väldigt 
små.247 Mellan 1950 och 1970 var ambitionen i reformarbetet därför att 
etablera ett system av kommuner som hade tillräcklig administrativ kapaci-
tet för att inte vara beroende av andra kommuners resurser. En viktig teo-
retisk förankring blev till slut centralortsteorin med centralorter och ort-
somland. Under 1990-talet förändras situationen. Även om antalet kom-
muner inte förändras nämnvärt växer en tid av kommunal samverkan fram 
där ”kommungränser upphör att vara stabila och kommunen som admi-
nistrativ enhet blir i praktiken en del av ett eller flera nätverk”.248 Från att 
ha varit ett land med cirka 2400 kommuner efter 1862 års kommunalför-
ordningar249 har Sverige idag, efter 1950-, 60- och 70-talens kommunre-
former, 290 kommuner250. Dessa kommunsammanslagningar har inte und-
gått Örebro med omnejd och har över tid omskapat den lokala politiska 
geografin, och måhända den lokala identiteten, exempelvis genom att fler 
och fler lokalsamhällen har inlemmats i och blivit en del av en av Sveriges 
största kommuner, Örebro, eller dess växande förortskommuner, Kumla 
och Lekeberg. Fram till 1952 års kommunreform (storkommunreformen) 
bestod nuvarande Örebro, Kumla och Lekebergs kommuner av 31 kom-
muner, vilka då blev 10 kommuner. Dessa 10 kommuner bantades ned till 
två kommuner efter 1971 års kommunreform.251 1995 bröt sig Lekeberg ut 
ur Örebro kommun252.  
 
Många orter som i avhandlingen räknas som stadsnära är under 1900-
talets första hälft självständiga kommuner, men inkorporeras vartefter in i 
framför allt Örebro kommun. Stadsnära tätorter som har varit egna kom-
muner är exempelvis Vintrosa, Glanshammar, Asker, Stora Mellösa, Hovs-
ta, Almby, Mosjö (Mosås) Mullhyttan och Ekeby.253 Leontidou och Couch 
menar att den lokala politiska strukturen, exempelvis sådan den manifeste-

                                                   
247 Olander, Lars-Olof (1984) Staten, kommunerna och servicen: tiden kring kom-
munreformen i ett ekonomiskt-geografiskt perspektiv, Meddelanden från Lunds 
universitets geografiska institution 92, Lund: Lunds universitet, s. 19. 
248 Gossas, Markus (2003) Kommunen som nätverksaktör. En kommunreform för 
2000-talet, Stockholm: Institutet för framtidsstudier, s. 25f. 
249 Nilsson (2002), s. 19, Andersson, Per (1993), s. 101f & Olander (1984), s. 19. 
250 Sveriges Kommuner och Landsting (2011), s. 13. 
251 Se Andersson (1993), s. 79f. 
252 http://www.lekeberg.se/Kommun--Politik/Om-kommunen/ 2012-11-06. 
253 Gustafsson, Bo (1988) Den tysta revolutionen. Det lokala välfärdssamhällets 
framväxt exemplet Örebro 1945-1982, Hedemora: Gidlunds, s. 45. 
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ras med kommunen som byggsten, är viktig för exploateringsprocesser 
utanför staden. Jämfört med tidigare när det som idag kan räknas som en 
sammansatt urban region bestod av många fler mindre kommuner, fram-
står dagens situation med tre kommuner som stabilare ur ett stadsutbred-
ningsperspektiv, eftersom också antalet lokala styren har minskat. Samti-
digt kan hävdas att dessa kommunsammanslagningar har lett fram till 
stadsomlandets större integrering i staden, och därmed möjliggjort och 
skapat förutsättningar för den stadsnära tätortsutvecklingens expansiva 
faser under 1960, 70- och 80-tal. Örebros kommunala geografiska utbred-
ning har medfört att mindre, tidigare självständiga kommunala centra, har 
blivit en del av den politiska och administrativa organisationen som utgår 
från Örebro.  

Ett exempel på hur de i landskapet osynliga kommungränserna påverkar 
den stadsnära ortsutvecklingen är de förändringar som har skett i gräns-
landet mellan Örebro och Lekebergs kommuner under senare tid. Under 
det senaste året har en kommunöverskridande fördjupad översiktsplan 
utarbetats för att minimera riskerna för en uppstående konkurrenssituation 
mellan exempelvis Lanna i Lekebergs kommun och grannorterna Vintrosa, 
Latorpsbruk och Garphyttan i Örebro kommun. ”Ett helhetsperspektiv ska 
säkerställa att orterna kompletterar varandra och att en konkurrenssitua-
tion inte uppstår”254, redovisas som ett huvudsyfte med den fördjupade 
översiktsplanen. En förklaring till att ett kommunöverskridande arbete 
påbörjas är som sagt Lekebergs utbrytning ur Örebro kommun 1995, som 
innebär att den förstnämnda kommunen snart påbörjar en planläggning av 
Lanna i syfte att utnyttja ortens geografiska läge nära Örebro. I en detalj-
plan från år 2005 skriver kommunen följande:  
 

Intresset för att bygga småhus i egen regi har tidigare varit tämligen lågt. Nu 
verkar dock en vändning ha skett då flera enbostadshus nyligen uppförts, 
bl.a. i Lanna, och att kommunen får in allt fler förfrågningar om tomter. 
För att kunna möta ett kommande behov av lämplig tomtmark för frilig-
gande enbostadsbebyggelse har det bedömts lämpligt att en del av denna 
tillväxt sker i Lanna. På så sätt kan en välkommen förstärkning av underla-
get ske för skola, daghem, kollektivtrafik mm.255 

 
                                                   
254 Lekebergs kommun och Örebro kommun (2011) Förslag till fördjupad över-
siktsplan för Vintrosa-Lanna VINNA-området i Lekebergs kommun och Örebro 
kommun, s. 5. 
255 Lekebergs kommun (2005) Detaljplan för Hidinge-Lanna 3:70 M. FL., Leke-
bergs kommun, Örebro län, s. 2. 



PETER SUNDSTRÖM  Orter i stadens närhet I 131 
 

I detaljplanen, som uttrycker en viss förvåning över utvecklingen (som vi 
kunnat se var något mer stillsam under 1990-talet), görs bedömningen att 
Lanna är lämpligt för att möta denna efterfrågan. Fem år senare, i en an-
nan detaljplan, finns följande skrivning, där strategin om Lanna som ett 
tillväxtområde tycks ha etablerats: 
 

Den senaste perioden har intresset att bosätta sig i Lanna ökat kraftigt. För 
att kunna möta behov och allt fler förfrågningar om tomtemark för frilig-
gande enbostadsbebyggelse har det bedömts lämpligt att en del av tillväxt 
sker i Lanna och Hidingeområdet.256 

 
I den lokala pressen finns det återkommande artiklar om utvecklingen i 
Lanna. 2009 skriver Nerikes Allehanda exempelvis att ”Lanna är ett hett 
område”257 i en artikel som beskriver Lekeberg kommuns arbete med att ta 
fram en ny fördjupad översiktsplan över Lanna för att utreda var det kan 
byggas fler villor. Bygg- och miljönämndens ordförande berättar om hur 
Lanna har blivit en plats som människor, framför allt unga familjer, vill 
flytta till. Dessa människor har upptäckt att det går snabbt att ta sig in till 
Örebro via den nya motorvägen. En sådan utveckling beskrivs som positiv 
för kommunen och innebär att kommunen behöver iordningsställa ny 
byggbar mark och hitta exploatörer som vill utveckla den.258 Lekebergs 
kommun ser således till att genom god planberedskap utnyttja den ökade 
efterfrågan på boende i Lekeberg, framför allt eftersom det innebär större 
skatteinkomster och ökat underlag för den kommunala servicen. Lanna 
kan i det perspektivet ses som ett exempel på den planeringssituation som 
kan uppstå i stadsregionen när det lokala tillväxtperspektivet driver ut-
vecklingen medan ett övergripande stadsregionalt perspektiv, där Leke-
bergs kommun både är en del av Örebros tillväxt och en konkurrent till 
andra stadsnära orters utveckling, av förklarliga skäl inte är lika framträ-
dande.  

 
Vid sidan om Lanna, som har en bakgrund som självständig kommun, 
finns det tidigare självständiga kommuner i Örebro stads närhet som ex-
empelvis Almby, Längbro, Ånsta eller Eker, som med tiden blir fullt integ-
rerade delar av staden och bebyggs som en del av densamma. Det under 
1900-talet, men framför allt i efterkrigstid, starkt expanderande Örebro, 
                                                   
256 Lekebergs kommun (2010) ”Skrantåsen” Detaljplan för fastighet Sälven 1:31, 
Knista församling i Lekebergs kommun, s. 2. 
257 Nerikes Allehanda, 2009-05-29. 
258 Nerikes Allehanda, 2009-05-29. 
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blir under decennierna närmast efter andra världskriget uppmärksammat 
för sitt bostadsbyggande259. Nedan följer en kort sammanfattning av de 
socioekonomiska konsekvenserna som har funnits sammanvävda med det-
ta bostadsbyggande. 
 

En med tiden segregerad mönsterstad 
Genom uppförandet av stadsdelarna Rosta och Baronbackarna, vilka i 
flera kretsar sågs som de konkreta rumsliga manifestationerna av den idea-
la socialdemokratiska bostadspolitiken, växte epitetet mönsterstad fram 
som beteckning på efterkrigstidens Örebro260. Från det att Rosta färdig-
ställs 1952261 uppförs ett stort antal nya stadsdelar av förortskaraktär i 
Örebro, huvuddelen med hyresrätt i det kommunala bostadsbolagets 
regi262. Fram till och med Miljonprogrammets slutförande 1974 är hyres-
rätten den dominerande upplåtelseformen i nyexploateringen av staden, 
även om antalet småhus liksom bostadsrättslägenheter ökar vartefter under 
perioden263. Parallellt med ett ensidigt byggande av hyresrätt från 1950-tal 
och framåt och en mättad efterfrågan på denna boendetyp kring 1970, slår 
blandningsidealet rot i stadsbyggandet under 1970-talet. Sammantaget 
påverkar det utformningen av de i staden därpå, om än färre, följande 
nybyggnadsprojekten. De främsta exemplen var Björkhaga, Sörbyängen 
och Ladugårdsängen, slutförda 1984, 1989 respektive 1992264. Samtidigt 
förändrades den allmänna ekonomiska politiken under perioden (framför 
allt i form av rikligare, generösare belåningsmöjligheter, gynnsam infla-
tionstakt etc.265), vilka skapade mönster som delvis var opåverkbara från 
en kommunpolitisk horisont266. Ett resultat blev en ökad efterfrågan på 
villaboende267. De i efterkrigstid nytillkomna stadsdelarna befolkades till 
stor del av arbetarklass, men uppvisar inledningsvis en socioekonomisk 
                                                   
259 Gustafsson (1988), s. 25 och Egerö, Bertil (1979) En mönsterstad granskas. 
Bostadsplanering i Örebro 1945-75, Stockholm: Byggforskningsrådet, s. 6. 
260 Egerö (1979), s. 6. 
261 http://www.orebro.se/4039.html, 2012-07-02. 
262 Trumberg (2011), s. 151. 
263 Exempelvis i Solhaga uppfört mellan 1968-72 eller Brunnsgärdet uppfört 1967-
68, se exempelvis http://www.orebro.se/4022.html, 2011-05-26.  
264 http://www.orebro.se/4022.html, 2011-05-26. 
265 Se exempelvis Nyström (2000) eller Jonsson (1985). 
266 Se diskussion i kapitel 3, och avsnitten som behandlar urban sprawl. 
267 Strömberg, Thord (1989) Mönsterstaden. Mark- och bostadspolitik i efterkrigs-
tidens Örebro, Örebro: Gruppen för stadsmiljöforskning, s. 37. 
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blandning. Denna försvinner gradvis genom att hushåll med sämre ekono-
mi och med sociala problem tenderade att ansamlas i vissa av dessa stads-
delar samtidigt som en kontinuerlig utflyttning av människor med högre 
inkomster skedde268, varav en stor del ut till tätorterna i Örebros närhet, de 
som jag i avhandlingen benämner stadsnära tätorter.  

 
Den initiala relativa socioekonomiska geografiska blandningen i och mel-
lan stadsdelarna får med 1960-talets arbetskraftsinvandring och därpå 
följande familje-, anhörig- och asylinvandring med tiden en allt tydligare 
etnisk dimension. De invandrande hushållen koncentrerades till flera av de 
i efterkrigstid nytillkomna stadsdelarna, ofta därför att det var i dessa som 
lediga lägenheter fanns.269 Sedan 1980-tal och framåt följer därför den 
socioekonomiska och etniska uppdelningen upplåtelseformernas skeva 
geografi, som grovhugget innebär att de västra, hyresrättsdominerande 
delarna av Örebro har en socioekonomisk och etnisk sammansättning som 
skiljer sig åt jämfört med de södra, norra och centrala delarna av staden 
som är starkt dominerade av småhus och bostadsrätter samt mer attraktiva 
hyresrätter. Den socioekonomiska och etniska segregationen tycks enligt 
rådande forskningsläge med tiden ha fördjupats i sina mönster.270  
 

En med tiden postindustriell stad 
En faktor som i Leontidou och Couchs modell över urban sprawl antogs 
inverka på stadens utbredning (och därmed även på den stadsnära ortsut-
vecklingen) var den lokala ekonomin, vars omstrukturering från 1970-tal 
och framåt ofta tecknas som en övergång till en postindustriell urbaneko-
nomi. I flera fall kopplas en sådan övergång även samman med skarpare 
sociala skiktningar och ökad polarisering271.  

I det följande ska därför ägnas plats åt att kort presentera omständighe-
terna som bryter upp det industrialiserade Örebro och vilka vägar in i det 
postindustriella samhället som staden har valt respektive de stigar som har 
försökts att trampa upp. Vi kan därmed få en bild av varför Örebro växer 

                                                   
268 Trumberg (2011), s. 151f. 
269 Ibid., s. 152 och Egerö (1979). 
270 Trumberg (2011), Danermark, Berth (1983) Klass, inkomst och boende: Om 
segregationen i några kommuner, Örebro Studies 1, Lund: LiberFörlag och Egerö 
(1979). 
271 Sassen, Saskia (2006) Cities in a World Economy, London: Pine Forge Press, s. 
173ff eller Mollenkopf, John Hull & Castells, Manuel (1992) Dual City: restruc-
turing New York, New York: Russel Sage Foundation, s. 16f. 
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kraftigt från 1990-tal och framåt samt varför även dess stadsnära orter 
fortsätter att växa.  
 
De bakomliggande processer som drev fram det postindustriella samhället 
som förebådades av Daniel Bell under tidigt 1970-tal272 hade redan satt 
sina klor i Örebro under 1960-talet när skofabrik efter skofabrik fick ge 
vika för den tilltagande och hårdnande internationella konkurrensen. Kon-
kret manifesterades denna begynnande samhällsförändring 1965 genom 
jubileumsutställningen av stadens (fabricerade273) 700-årsfirande, som var 
ett medvetet försök att växla in kommunens näringslivsutveckling på ett 
nytt spår.274 I det avseendet, med en tidig orientering mot exempelvis logis-
tik och utbildning, har Örebro en relativt lång postindustriell erfarenhet275. 
Den internationella konkurrensens förödande konsekvenser för Örebros 
skoindustri skedde innan de statliga industristödens och den statliga utlo-
kaliseringsepokens guldålder276 (se avsnitt om ortspolitiken i Kapitel 5), 
vilket fick till följd att kommunen initialt stod ensam i krisen. Ingen hjälp 
fanns att få och staden stod inför ett vägval. Jubileumskommittén nådde 
efter utlyst slogantävling och ingående diskussioner och omarbetningar 
fram till slutsatsen att Örebros nya varumärke skulle vara dess geografiska 
läge, med ”vägarna och vi möts i Örebro” som slogan. Med dåvarande 
undermåliga flyg- och tågkommunikationer ansågs det dock svårt att för-
svara detta vägval, varför istället framtiden och Örebroregionen som ett 
storstadsalternativ blev den huvudsakliga inriktningen. Framtidens Örebro 
                                                   
272 Bell (1973) passim. 
273 Eftersom Örebros tidigast utfärdade stadsprivilegier är förkomna råder en viss 
osäkerhet kring stadens grundande, dock finns samstämmighet i uppfattningen att 
staden grundades under sent 1200- alternativt tidigt 1300-tal (se exempelvis Läns-
styrelsen Örebro län (2002) Brukat och byggt i Örebro län, s. 217f för en samman-
fattning av diskussionen). Med att jubileumsåret var fabricerat avses här den poäng 
som görs av historikern Thord Strömberg, som i sin studie av jubileumsutställning-
en argumenterar för att valet av jubileumsår snarare hängde samman med att drät-
selkammarens socialdemokratiske ordförande Harald Aronsson ansåg att årtalet 
passade väl in i de satsningar i stadsrummet som då skulle kunna vara slutförda, 
exempelvis den omfattande Södersaneringen, se Strömberg (2005), s. 5. 
274 Strömberg (2005). 
275 Sundström, Peter (2004) Marknadsföring av platser, Örebro: Samhällsveten-
skapliga institutionen Örebro universitet, s. 9ff och Strömberg (2005). 
276 Statistiska centralbyrån flyttar på eget bevåg sina första verksamheter till Örebro 
1967 med invigning 1969 utan att finnas på den så kallade utflyttningslistan (listan 
med tänkbara verk att flytta från Stockholm som formulerades i Lokaliseringsut-
redningen), se vidare Jorner, Ulf (2008) Summa summarum. SCB:s första 150år. 
Stockholm: Statistiska centralbyrån, s. 293f. 
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skulle således med en utbredd service, kulturutbud, utbildning, och framför 
allt med ett framsynt planerande och byggande, utgöra ett fullgott alterna-
tiv till den trångbodda storstaden, och därigenom forma en materiell grund 
till att vägarna och människorna faktiskt kunde mötas i staden. Den stor-
skaliga Södersaneringen passade väl in i denna strategi.277  

 
 Idag är det tjänstesektorn som är den dominerande näringslivssektorn i 
staden, framför allt i form av offentlig tjänsteproduktion med Universitets-
sjukhuset Örebro (USÖ), Örebro universitet, Statistiska Centralbyrån och 
Örebro kommun som stora arbetsgivare. Den satsning på utbildning och 
offentlig tjänsteproduktion som blev en viktig del av det vägval som valdes 
1965 har således med tiden kommit att bli viktiga sysselsättningsområden i 
staden. Ett antal mellanstora tillverkningsföretag i ett flertal olika bran-
scher, såsom Atlas Copco, kompletterar det lokala näringslivet. Tillsam-
mans med handels- och logistikverksamheter beskrivs ofta Örebros när-
ingsliv idag som mångsidigt och differentierat.278   

 
Denna gradvisa övergång till att bli en postindustriell stad kan fångas ge-
nom att studera sysselsättningens branschvisa utveckling över tid för. Bo 
Gustafsson visar i sin studie över Örebros näringslivsutveckling hur den 
förvärvsarbetande befolkningens sysselsättning i olika näringsgrenar för-
ändrades mellan 1945 och 1980, framför allt genom en stark tillväxt i den 
offentliga förvaltningen, delvis understödd av ökningar av bank- och för-
säkringsverksamhet, samfärdsel, handel och byggnadsverksamhet, medan 
industri- och jordbrukssektorn minskade kraftigt279. Under perioden mel-
lan 1945 och 1980 blir Örebro en postindustriell stad i statistisk mening. 
Idag beskriver kommunen den förvärvsarbetande befolkningens fördelning 
över olika branscher enligt tabell 6.3. Jämfört med Gustafssons redogörelse 
kan konstateras att från 1980-tal och framåt tycks den övriga besöksnär-
ingen ha stärkt sin andel av sysselsättningen, samt att branscher som IT, 
logistik och forskning har vuxit fram, branscher som vanligtvis beskrivs 
som framträdande i den postindustriella urbanekonomin, samtidigt som 
industrin har passerats av flera olika andra branscher.  
 
 

                                                   
277 Strömberg (2005), s. 12f. 
278 Olsson, Jan (1995) Den lokala näringspolitikens politiska ekonomi. En jämfö-
rande kommuntypsstudie, Örebro studies 12, Örebro: Högskolan i Örebro, s. 67 & 
Gustafsson (1988), s. 25. 
279 Gustafsson (1988), s. 29. 
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Tabell 29. Sysselsatta per bransch i Örebro kommun 2005. Andel i procent. 

Bransch Andel 
Handel och övrig besöksnäring 18 
Tjänster 16 
IT 2 
Kompetensutv och FoU 12 
Logistik 5 
Byggnadsverksamhet 10 
Tillverkningsindustri 9 
Offentlig verksamhet 28 
Totalt 100 
Källa: Örebro kommun 

 
I forskningen beskrivs vanligtvis en starkare social polarisering i städerna 
som en parallell till och konsekvens av övergången till ett postindustriellt 
samhälle. Dagens städer beskrivs emellanåt som duala till följd av denna 
polariseringstrend280. Karin Book och Lena Eskilsson menar exempelvis i 
sin avhandling om stadens struktur att det servicesamhälle som växer fram 
under 1970-talet har lett till framväxten av nya socioekonomiska förhål-
landen, vilka de bland annat beskriver som att ytterligheterna i klasstruk-
turen har ökat medan mellanskiktet gradvis har minskat.281 Konkret inne-
bär det att andelen välutbildade och högavlönade samt lågutbildade och 
lågavlönade ökar i städerna, emedan mellanskiktet krymper.  

Utifrån skisseringen av Örebros förflyttas i det närmaste fokus till socio-
demografiska förhållanden i den stadsnära tätorten. 

 

Del 2: Örebros stadsnära orter 
Efter att ha ramat in delar av den lokala geografiska kontexten övergår 
studien nu till att beakta det stadsnära ortssystemets sociodemografi under 
1990- och 00-tal. Det stadsnära ortssystemet har hittills primärt betraktats 
som ett aggregat (nationellt och regionalt) men uppgiften nu blir att under-
söka dess eventuella interna variation. Jag kommer med andra ord närmare 
beröra frågan om huruvida det stadsnära ortslandskapet är att betrakta 
som homogent eller heterogent.  

Emma Holmkvist beskriver i en studie av det blandade boendet begrep-
pet ensidighet. Ensidigheten, som det blandande boendet ska motverka, har 

                                                   
280 Se exempelvis Mollenkopf & Castells (1992). 
281 Book & Eskilsson (2001), s. 90f och 148ff., som exempelvis bygger på Saskia 
Sassens studier av globala städer, se exempelvis Sassen, Saskia (2001) The Global 
City. New York, London, Tokyo, Oxford: Princeton University Press. 
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olika dimensioner, som dels handlar om hur bostadsbeståndet är samman-
satt, dels om hur befolkningen är sammansatt. I den förstnämnda ingår 
variabler som hustyp, upplåtelseform och lägenhetsstorlek, medan variab-
lerna i den senare är demografi, socioekonomi och etnicitet.282 En lämplig 
väg för att undersöka stadsnära orters inomgruppsliga variation är att 
förhålla sig till dessa dimensioner. För att analysera sammansättningen i 
här aktuella stadsnära tätorter har därför ett antal variabler konstruerats i 
korrespondens med ensidighetens dimensioner. De sociodemografiska vari-
abler som har konstruerats och huvudsakligen studerats nedan handlar om 
befolkningens inkomster, utbildningsnivå och anknytning till arbetsmark-
naden, dess ålder och etnicitet samt därutöver hur de flyttar. Bredvid dessa 
mått har dessutom en variabel som beskriver boendeformer lagts. Dessa 
variabler ger tillsammans en bild av det stadsnära tätortsystemets ensidig-
het. Följande sex variabler har konstruerats: 

 
Tabell 30. Skapade variabler 

Variabel Variabelbeskrivning 
Andel 65- år Andel av befolkning som är 65 år eller äldre 
Andel sysselsatta Andel av en befolkning som är i arbetsför ålder 

(25-64 år) och som är sysselsatt i november 
Andel utlandsfödd Andel av befolkning som är född utomlands283 
Andel småhus Andel av befolkning som är bosatt i småhus (in-

klusive lantbruksfastighet) 
Genomsnittsinkomst Disponibel inkomst för individ som är i arbetsför 

ålder (25-64 år) och sysselsatt i november 
Andel högutbildad Andel av befolkning som är i arbetsför ålder (25-

64 år) och som har minst treårig högskoleutbild-
ning/examen 

 

                                                   
282 Holmkvist, Emma (2009) Politik och planering för ett blandat boende och 
minskad boendesegregation – Ett mål utan medel?, Geografiska regionstudier nr 
79, Uppsala: Uppsala universitet, s. 21f. 
283 Vanligtvis används variabeln utländsk bakgrund för att fånga upp den etniska 
dimensionen, något som innebär att en individ med utländsk bakgrund antingen är 
född utomlands eller har båda föräldrarna födda utomlands, se SCB (2002), s. 10. I 
databasen BeDa är det möjligt att konstruera en variabel som korresponderar med 
det vedertagna begreppet, dock har ett stort bortfall noterats vid dessa operationer. 
Bortfallet beror troligen på att uppgifterna i BeDa enbart berör individer som vid 
något tillfälle bor eller verkar inom de fyra aktuella länen. Jag har av den anled-
ningen valt att endast gruppera individerna efter födelseland.  
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Två ögonblicksbilder 
I det följande kommer det stadsnära ortssystem som formar sig runt staden 
Örebro att beskrivas i två ögonblicksbilder (tvärsnitt) för åren 1990 och 
2008.  
 
Tabell 31. Socioekonomiska data för stadsnära tätorter 1990* 

1990 Andel 
65+ 

Andel 
sysselsatta 

Andel ut-
landsfödda 

Inkomst Andel 
högutb. 

Askersby 25,8 92,2 5,1 101 000 14,7 
Ekeby 12,7 91,1 1,3 107 000 19,8 
Ekeby-Almby 15,8 86,6 6,2 110 000 14,2 
Fjugesta 28,3 86,9 4,6 103 000 13,0 
Garphyttan 18,1 86,1 9,4 107 000 13,7 
Glanshammar 27,0 87,9 4,0 105 000 16,4 
Hampetorp 21,2 79,9 4,4 108 000 13,6 
Hovsta 6,9 94,1 5,6 113 000 32,2 
Hällabrottet 10,9 90,7 5,6 109 000 12,5 
Kilsmo 25,7 82,8 3,4 98 000 9,1 
Kumla 25,4 86,8 7,4 104 000 13,2 
Lanna 17,6 90,2 5,7 108 000 19,5 
Latorpsbruk 17,9 91,9 7,7 111 000 25,0 
Marieberg 15,4 92,1 6,3 113 000 14,3 
Mosås 37,4 84,3 2,1 101 000 9,2 
Mullhyttan 9,0 93,3 4,8 97 000 21,9 
Norra Bro 13,7 88,3 6,8 110 000 19,3 
Odensbacken 25,0 90,1 2,8 101 000 11,8 
Sannahed 21,3 94,8 2,6 103 000 11,3 
Stora Mellösa 19,9 90,1 3,1 105 000 17,6 
Vintrosa 15,0 92,7 2,1 111 000 22,3 
Åbytorp 12,5 92,9 5,8 107 000 11,1 
Ölmbrotorp 22,0 94,6 5,9 107 000 12,9 
Genomsnitt 19,3 89,3 4,9 106 000 16,0 
Källa: SCB/BeDa. *Data för att beräkna andel av befolkningen i småhus finns inte för 1990. 
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Tabell 32. Socioekonomiska data för stadsnära tätorter 2008 

2008 Andel 
65+ 

Andel 
sysselsatta 

Andel ut-
landsfödda 

Andel 
småhus 

Inkomst Andel 
högutb. 

Askersby 18,6 82,9 2,9 86,6 230 000 22,0 
Ekeby 14,1 86,9 3,5 99,2 230 000 31,0 
Ekeby-Almby 8,1 93,6 9,4 100,0 272 000 56,5 
Fjugesta 29,0 79,9 4,7 64,2 225 000 23,1 
Garphyttan 18,7 86,0 6,7 78,3 223 000 31,3 
Glanshammar 25,8 82,7 4,7 77,6 230 000 29,5 
Hampetorp 29,2 79,9 8,1 94,2 242 000 23,5 
Hovsta 13,9 89,6 8,7 86,1 252 000 47,5 
Hällabrottet 15,7 84,9 7,5 97,5 232 000 23,1 
Kilsmo 23,6 72,0 5,8 75,5 215 000 14,6 
Kumla 23,3 79,8 12,5 52,4 225 000 26,3 
Lanna 18,2 87,8 4,5 94,0 257 000 40,7 
Latorpsbruk 16,8 86,8 6,7 91,5 238 000 42,6 
Marieberg 9,9 83,2 8,5 80,9 253 000 36,0 
Mosås 26,3 78,5 3,0 84,8 231 000 24,7 
Mullhyttan 15,0 89,4 10,7 97,8 217 000 48,2 
Norra Bro 22,6 88,2 6,9 90,0 233 000 36,1 
Odensbacken 30,1 78,4 7,0 73,6 220 000 22,7 
Sannahed 29,1 83,5 6,6 84,6 227 000 23,9 
Stora Mellösa 27,9 86,8 4,7 87,3 228 000 29,7 
Vintrosa 15,7 90,6 3,1 93,3 237 000 39,4 
Åbytorp 18,4 84,6 6,9 92,0 240 000 21,6 
Ölmbrotorp 25,5 94,2 6,5 91,9 228 000 31,8 
Genomsnitt 20,7 84,8 6,5 85,2 234 000 31,6 
Källa: SCB/BeDa 

 
Utifrån tabellerna kan konstateras att oavsett vilket år som granskas finnas 
det skillnader mellan orterna. Den stadsnära tätorten är med andra ord 
inte en likformig, ensidigt sammansatt plats i stadens närhet. Andelen äld-
re, här mätt som andelen som är 65 år eller äldre, varierar mellan orterna. I 
vissa orter blir denna grupp större med tiden, såsom i Stora Mellösa och 
Norra Bro, medan en föryngring av befolkningen sker i andra orter (ande-
len 65 år eller äldre blir lägre), exempelvis i Mosås och Ekeby-Almby. Of-
tast hänger föryngringen samman med positiv befolkningstillväxt medan en 
åldrande befolkning snarare är förknippad med en avstannande eller nega-
tiv befolkningsutveckling. Liksom ålderssammansättningen, varierar syssel-
sättningsgraden över tid och rum. På vissa orter är en stor del av befolk-
ningen i arbetsför ålder sysselsatt (Hovsta, Ölmbrotorp), medan andelen är 
lägre i andra orter (Kilsmo, Kumla, Fjugesta). I Ekeby-Almby däremot blir 
sysselsättningsgraden kontinuerligt högre. Mönstren i andelen utlandsföd-
da är liknande, exempelvis med låg andel i Vintrosa, Ekeby och Latorps-
bruk, medan relativt höga andelar finns i Kumla och Odensbacken. Små-
hus är den vanligaste boendeformen i stadsnära tätorter, men även denna 
andel varierar mellan orterna. Framför allt finns det betydande andelar 
flerbostadshus i Kumla, Odensbacken och Fjugesta. I Ekeby-Almby finns 
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inga flerbostadshus, medan orter som Ekeby och Hällabrottet har 99 re-
spektive 98 % av befolkningen boende i småhus. Den genomsnittliga in-
komsten skiljer sig likaså åt mellan orterna, där exempelvis Hovsta och 
Marieberg är exempel på orter som över tid har bland de högsta inkoms-
terna medan orter som Kilsmo och Mullhyttan kontinuerligt kännetecknas 
av låga inkomstnivåer. I vissa orter som Ekeby-Almby, Hampetorp och 
Lanna ökar inkomstnivåerna över tid, samtidigt som exempelvis Vintrosa 
försämrar sin position på listan. Liksom den genomsnittliga inkomstnivån 
skiljer sig även andelen högutbildade åt mellan stadsnära tätorter. Hög 
andel högutbildade finns exempelvis i Hovsta, Mullhyttan och Vintrosa, 
medan den är lägre i orter som Kilsmo, Åbytorp och Odensbacken. I ex-
empelvis Lanna och Ekeby-Almby stiger denna andel kraftigt under 00-
talet. 

 
Utifrån dessa två ögonblicksbilder kan slutsatsen dras att varje ort har en 
delvis unik sammansättning. Det kan konstateras att dessa skillnader dels 
är beständiga mellan de två studerade åren, det vill säga att vissa orters 
sammansättning inte förändras över tid, dels att det sker en viss omvand-
ling inom systemet kopplat till hur vissa orter utvecklas. Skulle vi betrakta 
dessa platser som exurbana eller periurbana skulle slutsatsen vara helt i 
linje med hur dessa landskap vanligtvis beskrivs, det vill säga som hetero-
gent sammansatta.  
 

Tre ortstyper runt staden 
Mot bakgrund av den genomlysning av sammansättningen hos Örebrore-
gionens stadsnära orter som företogs i föregående avsnitt drogs slutsatsen 
att varje ort hade en delvis unik komposition av de studerade variablerna. 
Några entydiga mönster var dock svårt att urskilja. Genom att beakta varje 
orts delvis unika sammansättning i förhållande till övriga orter är det möj-
ligt att se om det finns grupper av orter med likartade karaktärsdrag. En 
metod för detta är klusteranalysen. Jag har i det följande genomfört en 
klusteranalys284 på regionens stadsnära tätorter med följande ingående 
variabelvärden för år 2008: Ortens andel 65 år eller äldre, andelen syssel-
satta, genomsnittlig inkomst, andel högutbildade, andel utrikesfödda, andel 
småhusboende. Tre ytterligare variabler har lagts till för att fånga upp 

                                                   
284 Den form av klusteranalys som har genomförts är en K-meansanalys baserad på 
tre grupper. Jag genomförde även en analys med 4 grupper, vilket resulterade i att 
Ekeby-Almby blev en egen grupp, främst mot bakgrund av dess jämförelsevis star-
ka befolkningsutveckling. 
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andra aspekter av orternas karaktär. Dessa är den relativa befolkningsut-
vecklingen mellan 1990 och 2010, försörjningsgraden år 2005285 och av-
ståndet i kilometer till Örebro. I tabellen nedan har både medel- och medi-
anvärde för variablerna för respektive grupp redovisats. Grupp 2 och 3 
utgör ytterligheterna i gruppindelningen, medan grupp 1 kan ses som ett 
mellanskikt. Flest stadsnära tätorter (10 stycken) återfinns i mellanskikts-
gruppen och grupp 2 (9 orter), medan grupp 3 endast utgörs av fyra stads-
nära tätorter. Som framgår av tabellen utgörs grupp 3 av de stadsnära 
tätorter som har lägst andel äldre, har den största andelen sysselsatta, har 
högst genomsnittliga inkomster, har högst andel högutbildade, har högst 
andel utrikesfödda, har lägst försörjningsgrad, den starkaste befolknings-
utvecklingen och befinner sig närmast Örebro. Gruppen utgörs av Ekeby-
Almby, Lanna, Marieberg och Hovsta.  

Gruppindelningens andra ytterlighet utgörs av de stadsnära tätorterna i 
grupp 2. Dessa orter, som utgör motsatsen till grupp 3, har högst andel 
äldre, har lägst andel sysselsatta, har lägst genomsnittsinkomster, lägst 
andel högutbildade, lägst andel boende i småhus, högst andel sysselsatta 
(jämför orternas medianvärden), den svagaste befolkningsutvecklingen och 
befinner sig längst bort från Örebro.  
 
Tabell 33. Tre typer av stadsnära tätorter runt Örebro. 

Ortsgrupp Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 
Variabel/Värde Medel-

värde 
Median Medel-

värde 
Median Medel-

värde 
Median 

Andel 65+ 20,3 18,5 24,7 25,5 12,5 11,9 
Andel sysselsatta 84,6 84,8 83,3 83,5 88,6 88,7 
Genomsnittsinkomst 234000 233000 223000 225000 258000 255000 
Andel högutbildade 29 27 28 26 45 44 
Andel utrikesfödda 5,3 5,7 7,2 6,6 7,8 8,6 
Andel småhusboende 90,7 91,8 78,4 78,3 90,3 90,1 
FörsörjGrad 2005 38,1 15,9 27,5 26,6 16 11,9 
BefUtv 1990-2010 i % 13,9 8,2 -1,9 -1,5 106,3 33,6 
Avstånd Örebro (i km) 16 14 21 21 9 8 
Källa: SCB/BeDa 

 
Även om skillnaderna mellan värdena för respektive grupp inte alltid är 
särskilt stora, indikeras ändå att det finns skikt i gruppen stadsnära orter. 
Snabb befolkningsutveckling hänger exempelvis samman med en yngre 
välbärgad befolkning och en större närhet till Örebro. Orter med dessa 
karaktäristika kan beskrivas som expansionsorter, och framstår som tämli-
gen ensidigt sammansatta. I andra änden finns en större grupp med orter 
                                                   
285 Data för dessa uppgifter finns endast för år 2000 och 2005. År 2005 har valt för 
denna analys.  
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som i vissa delar är mer differentierade. Här finns en större blandning av 
bostadstyper, liksom av både bostäder och arbetsplatser. I flera avseenden 
pekar dock sammansättningen i dessa orter mot att de är mindre attraktiva 
och välbärgade. Befolkningen minskar något över tid, befolkningen är 
generellt äldre och både förankringen på arbetsmarknaden liksom inkoms-
terna och utbildningsnivåerna för de som är sysselsatta är lägre jämfört 
med övriga stadsnära orter. Grupp 2 kan därmed ses som en stagnations-
grupp. Där emellan finns en grupp av orter som utgörs ett slags sociode-
mografiskt mellanskikt. 

 
Tabell 34. Skikt i det stadsnära ortssystemet runt Örebro 

Grupp 1 (Mellanskikts-
gruppen 

Grupp 2 (Stagnations-
gruppen) 

Grupp 3 (Expansions-
gruppen) 

Askersby Fjugesta Ekeby-Almby 
Ekeby Garphyttan Hovsta 
Glanshammar Kilsmo Lanna 
Hampetorp Kumla Marieberg 
Hällabrottet Mullhyttan  
Latorpsbruk Odensbacken  
Mosås Sannahed  
Norra Bro Stora Mellösa  
Vintrosa Ölmbrotorp  
Åbytorp   

Källa: SCB/BeDa 

 
Denna interna skiktning leder över i frågor om skillnaderna mellan orterna 
ökar eller minskar över tid, vilket är temat för nästa avsnitt.  
 

Polarisering och utjämning mellan Örebros stadsnära orter 
Ett sätt att besvara frågan om skillnaderna mellan de stadsnära tätorterna 
har blivit större eller mindre över tid är att analysera standardavvikelsen 
som en procentandel av medelvärdet för respektive studerad variabel. 
Standardavvikelsen anger spridningen runt medelvärdet. Ju mindre värde 
på standardavvikelsen desto mer är observationerna koncentrerade kring 
medelvärdet medan ett högt värde innebär att observationerna istället är 
mer spridda. Standardavvikelsen anger observationernas genomsnittliga 
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avvikelse från medelvärdet.286 Observationerna motsvaras i det här fallet 
av orternas respektive värden på studerade variabler, exempelvis inkomst 
eller utbildningsnivå. Om standardavvikelsen relateras till medelvärdet, 
exempelvis beräknas som en procentandel av medelvärdet, erhålles ett vär-
de för en enskild variabel vid en specifik tidpunkt. Detta värde kan sedan 
jämföras med förhållandet mellan standardavvikelse och medelvärde för 
samma variabel vid en annan tidpunkt. Har värdet ökat tyder det på att 
skillnaderna har ökat mellan de stadsnära tätorterna, medan det omvända 
råder om värdena gradvis blir lägre.  

 
I tabellen nedan har standardavvikelsen som en procentandel av medelvär-
det beräknats för fem sociodemografiska variabler för åren 1990, 1999 och 
2008. Dessutom har i tabellens högersida noterats huruvida spridningen 
har ökat eller minskat över tid, dels mellan 1990-1999 och 1999-2008, 
dels sett över hela perioden mellan 1990-2008. Sett över hela perioden blir 
skillnaderna i genomsnittsinkomst och andel sysselsatta större, medan de 
har blivit mindre för andelen 65 år eller äldre, andel högutbildade och 
andel utrikesfödda. Dock gäller att de stadsnära tätorterna kontinuerligt 
blir mer lika varandra vad gäller andel utrikesfödda, medan 00-talet anty-
der att en viss utjämning mellan genomsnittsinkomsterna och andelen sys-
selsatta har skett. En omvänd utveckling kan noteras för andelen högutbil-
dade och andelen äldre, där 00-talet istället har inneburit ökade inbördes 
skillnader mellan de stadsnära tätorterna. Slutsatsen är att de stadsnära 
tätorterna har blivit mer och mer likartade i sin sammansättning av svensk- 
respektive utrikesfödda under de senaste två decennierna. Detta har skett 
parallellt med att 1990-talets ökade skillnader i inkomstnivå och syssel-
sättningsgrad har mattats av, och att skillnaderna i utbildningsnivå och 
ålder har ökat. Med andra ord och speglat genom dessa variabler, visar sig 
de stadsnära tätorterna ha blivit både mer och mindre lika i sin samman-
sättning över tid. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
286 Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola (2003) Statistisk verktygs-
låda – Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder, Lund: Stu-
dentlitteratur, s. 64f. 
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Tabell 35. Spridning och utjämning mellan Örebros stadsnära tätorter. 1990-2008. 

 Standardavvikelsen i 
% av medelvärdet 

Spridningstendens under perioden 

1990 1999 2008 1990-
1999 

1999-
2008 

1990-
2008 

Andel 65+ 37,2 31,2 31,5 Minskad Ökad Minskad 
Andel sysselsatta 4,4 5,1 6,2 Ökad Minskad Ökad 
Genomsnittsinkomst 4,3 6,2 5,8 Ökad Minskad Ökad 
Andel högutbildade 34,5 28,5 32,9 Minskad Ökad Minskad 
Andel utrikesfödda 41,4 38,1 38,0 Minskad Minskad Minskad 
Källa: SCB/BeDa 

 
Ett sätt att ytterligare undersöka skillnader och likheter mellan de stadsnä-
ra tätorterna är att analysera deras interna heterogenitet respektive homo-
genitet. En sådan analys har gjorts genom att beakta inkomsternas och 
utbildningsnivåernas fördelning inom varje stadsnära tätort. Metoden för 
att illustrera detta bygger på att studera relationen mellan individer med 
hög respektive låg inkomst, och individer med hög respektive låg utbild-
ningsnivå. När det gäller inkomst har metoden använts tidigare, bland 
annat i Storstadskommitténs slutbetänkande ”Delade städer”287. Metoden 
innebär att befolkningen på en plats, i det här fallet i respektive stadsnära 
tätort, delas in i fem grupper, så kallade kvintiler, där den femtedel av be-
folkningen med högst inkomst klassas som höginkomsttagare och den fem-
tedel med lägst inkomster som låginkomsttagare. Därefter beräknas kvoten 
mellan låg- och höginkomsttagare288. Blir värdet över 1 består den stadsnä-
ra tätorten av fler låginkomsttagare än höginkomsttagare. Det omvända 
gäller för värden under 1. Värdet 1 anger en jämn fördelning mellan dessa 
två grupper.289 Baserat på dessa kvoter presenterades i slutbetänkande en 
kategorisering av olika områdestyper (stadsdelstyper). Istället för stadsdels-
typer får vi i det följande fram ortstyper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
287 SOU 1997:118 (1997) Delade städer, Stockholm: Socialdepartementet, s. 197. 
288 Endast inkomsterna för befolkningen i arbetsför ålder (25-64 år) har beaktats. 
289 Trumberg (2011), s. 164f. 
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Tabell 36. Kategorisering av stadsnära tätorter efter inkomst 

Inkomstkategori Kvot (låginkomsttagare/höginkomsttagare) 
Extremt hög inkomst Under 0,25 
Mycket hög inkomst 0,25-0,50 
Hög inkomst 0,50-0,80 
Över medelinkomst 0,80-1,25 
Under medelinkomst 1,25-2,00 
Låg inkomst 2,00-4,00 
Mycket låg inkomst 4,00-10,00 
Extremt låg inkomst Över 10,00 
Källa: SOU (1997) 

 
Enligt Storstadskommittén är områden med extremt hög respektive låg 
inkomst homogena på så sätt att befolkningen antingen i en klar majoritet 
består av hög- eller låginkomsttagare. Vidare kategoriseras områden som 
har ett värde på 2 som låginkomstområden och områden med ett värde på 
över 4 som utsatta områden. I tabell 6.12 visas kvotvärdena för respektive 
stadsnära tätort. Utifrån tabellen kan konstateras att ingen av orterna kan 
kategoriseras som extrema hög- eller låginkomstområden. Mellan 1990 
och 2008 är det två stadsnära tätorter som räknas som områden med 
mycket höga inkomster, det vill säga de är platser där huvuddelen av be-
folkningen har höga inkomster. Ekeby-Almby räknas som en sådan stads-
nära tätort först 2008 medan Hovsta går från kategorin mycket hög in-
komst 1990 till hög inkomst från 1999 och framåt. År 2008 kan sju stads-
nära tätorter räknas som höginkomstorter. Ett resultat blir därmed att åtta 
stadsnära tätorter runt Örebro har en sammansättning med en klar över-
vikt av höginkomsttagare. Av de stadsnära tätorterna är det endast två 
stycken som någon gång under perioden räknas som låginkomstorter. Det-
ta innebär att en stor del av de stadsnära tätorterna är att beteckna som 
medelinkomstorter, vilket innebär att fördelningen mellan låg- och högin-
komsttagare är relativt jämn. Det stadsnära ortsystemet består således 
framför allt av hög- och medelinkomstorter.  
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Tabell 37. Inkomstkategorisering av stadsnära tätorter runt Örebro. 1990-2008 

Tätort 1990 Inkomstkategori 1999 Inkomstkategori 2008 Inkomstkategori 

Askersby 1,00 Över medel 1,40 Under medel 1,44 Under medel 

Ekeby 0,78 Hög 1,13 Över medel 0,95 Över medel 

Ekeby-Almby 1,09 Över medel 1,13 Över medel 0,30 Mycket hög 

Fjugesta 1,53 Under medel 1,64 Under medel 1,34 Under medel 

Garphyttan 1,10 Över medel 0,70 Hög 0,97 Över medel 

Glanshammar 1,19 Över medel 1,03 Över medel 1,17 Över medel 

Hampetorp 1,30 Under medel 1,08 Över medel 0,95 Över medel 

Hovsta 0,47 Mycket hög 0,57 Hög 0,54 Hög 

Hällabrottet 0,80 Hög 0,86 Över medel 0,92 Över medel 

Kilsmo 2,29 Låg 3,91 Låg 2,56 Låg 

Kumla 1,17 Över medel 1,08 Över medel 1,36 Under medel 

Lanna 0,83 Över medel 0,80 Över medel 0,80 Hög 

Latorpsbruk 0,68 Hög 0,91 Över medel 0,79 Hög 

Mosås 1,31 Under medel 1,32 Under medel 0,93 Över medel 

Mullhyttan 1,97 Under medel 3,12 Låg 1,80 Under medel 

Norra Bro 0,69 Hög 0,66 Hög 0,70 Hög 

Marieberg 1,07 Över medel 0,85 Över medel 0,50 Hög 

Odensbacken 1,36 Under medel 1,49 Under medel 1,67 Under medel 

Sannahed 1,00 Över medel 0,98 Över medel 0,97 Över medel 

Stora Mellösa 1,02 Över medel 1,25 Under medel 1,08 Över medel 

Vintrosa 0,63 Hög 0,78 Hög 0,55 Hög 

Åbytorp 0,95 Över medel 0,85 Över medel 1,07 Över medel 

Ölmbrotorp 0,70 Hög 0,71 Hög 0,67 Hög 
Källa: SCB/BeDa 

 
När det gäller utbildningsnivåerna hos de stadsnära tätorterna finns ingen 
färdig kategorisering att relatera resultaten till. Efter att ha beräknat ande-
len låg- respektive högutbildad290 har jag beräknat skillnaderna mellan 
andelarna. För ett positivt värde gäller då att det finns fler högutbildade än 
lågutbildade på orten. Det omvända gäller för negativa kvotvärden. Ju 
större eller mindre värdet är desto fler är hög- respektive lågutbildade i 
förhållande till varandra. I tabell 6.13 finns skillnaderna för åren 1990, 
1999 och 2008 redovisade och den allmänna trenden över tid är att värde-
na blir mer och mer positiva. 1990 har 21 av 23 stadsnära tätorter ett ne-
gativ värde, vilket indikerar att det finns fler lågutbildade än högutbildade. 
                                                   
290 Som högutbildad har räknats individer som har minst treårig högskoleutbildning 
och som lågutbildad har individer med förgymnasial utbildning räknats. För denna 
beräkning har befolkningen i arbetsför ålder (25-64 år) legat till grund. 
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År 1999 har förhållandet mellan hög- och lågutbildade jämnats ut. I 13 av 
23 stadsnära tätorter finns det fler lågutbildade än högutbildade. Situatio-
nen år 2008 är den omvända jämfört med 1990. I alla stadsnära tätorter 
förutom två är nu de högutbildade fler än de lågutbildade. Utvecklingen 
överensstämmer därmed med den generella på nationell nivå med kontinu-
erligt ökade utbildningsnivåer291. I Ekeby-Almby, Hovsta, Lanna, Latorps-
bruk och Norra Bro består en stor del av befolkningen av högutbildade. I 
fråga om utbildningsnivå kan dessa stadsnära tätorter därför betecknas 
som homogena, samtidigt som många stadsnära tätorter vara homogena 
1990 genom att en stor del av befolkningen var lågutbildad.  
 
Tabell 38. Skillnad mellan låg- resp. högutbildade. 1990-2008. 

Tätort 1990 1999 2008 
Askersby -28 -8 -2 
Ekeby -15 0 20 
Ekeby-Almby -17 1 51 
Fjugesta -29 -14 3 
Garphyttan -24 -4 13 
Glanshammar -18 -1 13 
Hampetorp -29 -7 4 
Hovsta 14 26 40 
Hällabrottet -25 -9 5 
Kilsmo -49 -32 -20 
Kumla -26 -8 7 
Lanna -17 -2 31 
Latorpsbruk 2 20 31 
Mosås -22 2 22 
Mullhyttan -32 -11 5 
Norra Bro -8 14 41 
Marieberg -16 2 24 
Odensbacken -31 -20 -2 
Sannahed -21 -4 6 
Stora Mellösa -18 0 13 
Vintrosa -3 12 26 
Åbytorp -27 -13 2 
Ölmbrotorp -17 1 19 
Källa: SCB/BeDa 

 
Med det spridningsmått som har tillämpats här är det svårt att slå fast att 
vare sig någon enhetlig polarisering eller utjämning har skett mellan de 
stadsnära tätorterna som har studerats här. Studeras den interna samman-
sättningen hos de ingående orterna visar sig en majoritet av dem vara me-
delinkomstorter där andelen högutbildade med tiden blir fler. Det finns 
                                                   
291 Se exempelvis Statistiska centralbyråns publika statistikdatabas. 
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förvisso en intern skiktning bland de stadsnära tätorterna med en viss 
grupp av orter som blir platser till vilka människor med högre inkomster 
och utbildning söker sig. Till den generella uppfattningen om senare tids 
stadsutveckling, som i forskningen beskrivs i termer av ökade klyftor och 
kraftigare segregationstendenser292, kan läggas bilden av att flera stadsnära 
orter medverkar till att dessa tendenser förstärks. Detta gäller främst de 
stadsnära orter som är att betrakta som höginkomst- och högutbildnings-
orter.  
 

Inflyttning till och utflyttning från tre stadsnära orter 
I det följande ska jag genom att studera flyttningar till och från tre stadsnä-
ra orter fördjupa bilden av föränderligheten i det stadsnära ortslandskapet. 
Två av dessa orter kan sedan 1990-tal beskrivas som kraftigt växande, de 
räknas enligt analysen ovan som både höginkomst- och hörutbildningsor-
ter, och tillhör expansionsgruppen, medan den tredje är en stadsnära ort 
som var kraftigt växande under 1960- och 70-tal, men som från 1980-talet 
och framåt befinner sig i en helt annan utvecklingsbana.  
 

Ekeby-Almby, Stora Mellösa och Lanna 
Eftersom vi redan i inledningskapitlet fick lära känna Ekeby-Almbys histo-
ria följer närmast en kortare ortshistorik över Lanna och Stora Mellösa. År 
1960 räknades varken Stora Mellösa eller Ekeby-Almby som tätorter. När 
Ekeby-Almby uppnår tätortsstatus 1970 har Stora Mellösa redan 1965 
bokförts som tätort med 273 invånare. I Stora Mellösa kan den under 
1960- och 70-tal kraftiga befolkningsutvecklingen förklaras av orten som 
ett administrativt nav i den landskommun som bildades 1952 genom en 
hopslagning av Norrbyås och Stora Mellösa landskommuner. Ett antal 
välfärdsinvesteringar i skola, äldreomsorg och övrig kommunal service 
gjordes i Stora Mellösa under perioden. Förutom dessa samhällsbyggande 
satsningar satsade kommunen även på att bygga villor i den nya kommun-
huvudorten, vilket sedermera resulterade i uppnådd tätortsstatus. Från 
1960-talets slut var strategin att bygga 40-50 villor per år.293 ”Största or-
saken till denna aktivitet är många örebroares intresse för platsen”294, står 
att läsa i lokalhistorisk dokumentation, som fortsätter: ”Kommunen i St. 

                                                   
292 Se exempelvis Sassen (2006). 
293 Thybell, Allan (1970) Stora Mellösa Norrbyås. Två socknar som blev storkom-
mun, Örebro: Ljungföretagen, s. 146-157. 
294 Ibid., s. 156. 
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Mellösa lockar med billiga tomtpriser […] Från Alm [Stora Mellösas nord-
ligaste utpost, min kommentar] till Örebro kör man med bil på 20 minuter 
– det är bara länsvägens dåliga beskaffenhet som är kruxet.”295  

Stora Mellösa har tidigare fungerat som en samlingsplats för en histo-
riskt välmående lantbruksbygd, bland annat manifesterat av stenkyrkan i 
ortens mitt, men tycks genom den nya kommunorganisationen som främ-
jade inflyttning från Örebro, växa till sig och omskapas. Stora Mellösa 
exemplifierar därmed den kraftiga befolkningstillväxten hos stadsnära 
tätorter under 1960- och 70-tal som kunde konstateras i kapitel 5. En vik-
tig förklaring bakom denna befolkningsexplosion synes vara den lokala 
politiska geografin, närheten till staden och att det faktiskt var möjligt att 
pendla in till densamma med bil. 

1971 inkorporeras landskommunen i Örebro kommun och tiotalet år 
senare når orten sin befolkningstopp på knappt 1000 invånare. Idag bor 
det 776 invånare på orten och 80-, 90- och 00-talets befolkningsminsk-
ningar har nu börjat plana ut. 

 
Lanna är en ort med rötter i den numera nedlagda stenindustrin som var en 
östlig del av Lekebergslagen och därmed en sydlig utlöpare av Bergsla-
gen296. Öster om Lanna breder Närkeslätten ut sig, vilket vid sidan om 
stenindustrin har haft betydelse för näringslivsutvecklingen på orten. Detta 
gör att Lanna har en lång historia som en befolkad plats.297 Orten var tät-
ort redan 1935, och hade då 240 invånare298. Fram till 1945 ökade befolk-
ningen till 417 invånare299, men minskade därefter kontinuerligt fram till 
1980. Därefter har befolkningen gradvis ökat fram till de senaste åren då 
befolkningstillväxten varit kraftigare.300 År 2010 har Lanna 537 invåna-
re.301  

Mellan 1862 och 1952 var Lanna en del av Hidinge landskommun, var-
efter kommunen blev en del av Lekebergs landskommun med huvudsäte i 
Fjugesta halvannan mil söderut. Lekebergs kommun blev, som tidigare 
nämnts, en del av Örebro kommun vid 1971 års kommunsammanslagning, 
men bröts sig ut 1995 och blev återigen en egen kommun.302 Såsom för 
                                                   
295 Thybell (1970), s. 156f. 
296 Se exempelvis Jakobsson (2009). 
297 Lekebergs kommun och Örebro kommun (2011), s. 8ff. 
298 Nilsson (2008). 
299 Ibid. 
300 Statistiska Centralbyrån (2009). 
301 Statistiska Centralbyrån (2011). 
302 Se exempelvis http://www.lekeberg.se 2013-02-12. 
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Stora Mellösa 30 år tidigare är det liknande faktorer som driver fram den 
kraftiga befolkningsökning som orten har upplevt under senare delen av 
00-talet; närheten till Örebro som blev ”större” med den nya motorvägs-
utbyggnaden och en exploateringsvillig kommun samt som grundförutsätt-
ning en rörlig (rörlighetsbenägen) befolkning.  

 
Förutom att ge en kortare karaktäristik av de tre studerade orterna behö-
ver något även sägas om metoden med vilken flyttarna och de kvarboende 
har identifierats i datamaterialet. I metoden för att mäta in- och utflytt-
ningen från respektive ort har ingått att dela upp perioden mellan 1990 
och 2008 i treårsintervall, vilket är den minsta tidsintervall som är möjlig 
att studera inom ramen för databasen BeDa. Har en individ haft samma 
bostadsort under delperioden har denne räknats som kvarboende, medan 
en individ som har bytt bostadsort har räknats som flyttare303. När en så-
dan indelning av befolkningen görs i BeDa medför det att ett bortfall upp-
står, som dels beror på att individer kan ”åldras” in (individer som blir 16 
år under treårsintervallet) eller ut ur materialet (individer som dör under 
treårsintervallet). In- eller utvandrande individer, vilka dock utgör en väl-
digt liten del av befolkningen i stadsnära tätorter, som inte finns registrera-
de på till- eller frånflyttsort om denna återfinns utanför Sverige, bidrar 
också till bortfallet. De flyttningar som studeras är således de som görs av 
individer som flyttar inom Sverige och är 16 år eller äldre vid periodens 
början och vid liv under respektive treårsperiod.  

 

Flyttningar från och till Örebro 
Om nedan redovisade flyttströmmar från Ekeby-Almby, Lanna och Stora 
Mellösa kan sägas att de till övervägande del utgår från och återgår till 
Örebro, även om en viss variation återfinns mellan orterna. Lanna och 
Stora Mellösa tycks vara mindre präglade av flyttningar från och till Öre-
bro än Ekeby-Almby, något som kan ha att göra med att de ligger jämfö-
relsevis längre bort från staden. Från dessa tre orter går flyttströmmarna i 
andra hand till och från andra stadsnära tätorter eller den närliggande 
stadsnära landsbygden. Ett icke obetydligt utbyte finns även mellan tätor-
ter i andra delar av landet, framför allt Stockholm och andra större städer, 
samtidigt som närmast obefintliga flyttströmmar återfinns till och från 

                                                   
303 En individ som har flyttat ut och sedan tillbaka till samma ort har under aktuell 
treårsintervall räknats som kvarboende. Omfattningen av denna potentiella grupp 
av ”flyttande kvarboende” kan på grund av datamaterialets beskaffenhet inte be-
stämmas.  
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övriga delar av Örebro län. Resultatet indikerar att stadsnära tätorter ut-
gör en specifik lokal kontext tillsammans med den närliggande staden och 
omkringliggande landsbygd, vilket därmed beskriver dem som områden i 
en urban region. 
 
Figur 10. Vart utflyttning sker. 1990-2008. 

 
Källa: SCB/BeDa 
 
Figur 11. Varifrån inflyttarna kommer. 1990-2008 

 
Källa: SCB/BeDa 

 
I tabellen nedan redovisas de flyttningsnetton som respektive stadsnära 
tätort har till övriga delar av landet (beräknat för befolkningen på 16 år 
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och uppåt mellan 1990-2008). Som synes visar sig utbytet se olika ut mel-
lan orterna. Ekeby-Almby har ett positivt flyttningsnetto mot alla andra 
geografiska kategorier, medan de övriga orterna har både positiva och 
negativa netton. Stora Mellösa har stort positivt flyttningsnetto till den 
stadsnära landsbygden, medan ett negativt netto kan noteras i förhållande 
till Örebro. Analyserar vi tabellen mot bakgrund av modellen för cyklisk 
urbanisering (som betonade att urbanisering, suburbanisering, kontraurba-
nisering och reurbanisering följde på varandra) respektive idéerna om sam-
tidighet (att dessa processer kan ske samtidigt), talar föreliggande flytt-
ningsmönster för att processerna sker parallellt i tid och rum304. Ekeby-
Almby och Lanna kan på så sätt sägas exemplifiera en pågående kontraur-
banisering med befolkningsomfördelning nedåt i en ortshierarki, medan 
Stora Mellösa exemplifierar reurbaniseringsströmmar (i förhållande till 
Örebro). Men vi kan samtidigt se hur detta landskap är präglat av både 
flyttar som sker från platser utanför stadsregionen, vad Ford kallar centri-
petala flyttar305, och inomregionala flyttar (mellan stadsnära orter och 
landsbygder). Den attraktivitet som Stora Mellösa tycktes ha av villasö-
kande örebroare under 1960- och 70-tal, verkar därmed ha klingat av och 
istället kommit att ersättas av nya tillväxtorter som Ekeby-Almby och 
Lanna. Exploateringsprocessen synes, som vi kunnat konstatera tidigare, 
föra en kringflackande tillvaro. 
 
Tabell 39. Flyttningsnetton för Ekeby-Almby, Lanna och Stora Mellösa. 1990-
2008. 

Flyttningsnetton 
1990-2008 

Örebro  Stadsnära 
tätort  

Stadsnära 
 landsbygd 

Länet Sverige 

Ekeby-Almby 376 13 10 16 75 
Lanna 67 -13 16 -5 -14 
Stora Mellösa -7 16 36 -14 -15 
Källa: SCB/BeDa 

 

Flyttningar mellan småhus och lägenheter 
I tabellerna framgick hur de övergripande flyttströmmarna ser ut för tre 
stadsnära tätorter i Örebros närhet. I det följande redovisas dels vilka bo-
stadstyper som inflyttarna kommer från, dels till vilka boendeformer som 
utflyttarna flyttar till. Av tabellerna nedan framgår ett generellt geografiskt 
                                                   
304 Se exempelvis Nyström (1994), s. och Champion (2001), s.158f, under förut-
sättning att kontraurbanisering kan förstås som en befolkningsomfördelning nedåt i 
en ortshierarki. Se även Ford (1999). 
305 Ford (1999). 
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mönster, som innebär att utflyttning framför allt sker till flerbostadshus. 
När det gäller inflyttningen så sker den i knapp majoritet från flerbostads-
hus. Med tanke på att andelen småhus är helt dominerande i dessa tre orter 
tyder dock resultaten, utifrån ett livscykelperspektiv, på att de svarar mot 
uppfattningen om attraktivt boende i livscykelns mitt. Inflyttarna utgörs 
med andra ord av unga barnfamiljer som flyttar från en lägenhet i staden 
till en villa i dessa orter. Utflyttarna, å andra sidan är antingen äldre som 
söker ett bekvämare lägenhetsboende i staden eller unga vuxna som vill 
komma närmare stadens utbud eller flyttar för utbildningens skull. 

 
Dock visar sig samtidigt flyttströmmarna framför allt in till dessa stadsnära 
tätorter i betydande del även ske från småhus, vilket innebär att många 
flyttar sker från och till småhus. En viktig förklaring till att en knapp ma-
joritet av inflyttarna till Stora Mellösa sker från småhus kan vara det äld-
reboende som byggdes på orten under 1960-talet och att äldre människor 
på omkringliggande landsbygd flyttar in när behov av ett mer anpassat 
boende blir stort nog. Stora Mellösa är i det avseendet fortfarande en cen-
tralort, om än längre ned i ortshierarkin. 
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Figur 12. Inflyttarnas bostadstyp innan flytt (överst) och efter flytt (underst). 1990-
2008. 

 

 
Källa: SCB/BeDa 
 

Med tiden högutbildade och välbetalda inflyttare 
Så långt har flyttströmmarnas och boendeformernas geografi kunnat fast-
ställas för dessa tre stadsnära tätorter. I det följande kommer konsekvenser 
av dessa flyttströmmar att behandlas för respektive ort genom att studera 
de genomsnittliga inkomstnivåerna och andelen högutbildade för grupper-
na kvarboende, inflyttare och utflyttare. Inkomstnivåerna för respektive 
grupp kommer nedan att redovisas specifik för vare stadsnära tätort.  
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Figur 13. Genomsnittlig inkomst för kvarboende i, inflyttare till och utflyttare från 
Ekeby-Almby. 1990-2008. 

 
Källa: SCB/BeDa 
 
För Ekeby-Almby kan inget stabilt mönster konstateras under 1990-talet. 
Under vissa delperioder under 90-talet har de kvarboende högre genom-
snittliga inkomster än både in- och utflyttare, medan det under andra del-
perioder visar sig att inflyttarna har högre genomsnittliga inkomster än 
utflyttarna och vice versa. Dessa genomsnittliga inkomstnivåer skiljer sig 
ofta inte särskilt mycket från den genomsnittliga inkomstnivån för befolk-
ningen i alla stadsnära tätorter. Under 00-talet när en stor inflyttning till 
Ekeby-Almby påbörjas händer något. Inflyttarna, som huvudsakligen 
kommer från Örebro, har generellt högre genomsnittsinkomster än både 
utflyttade och kvarboende, samtidigt som kvarboende tenderar att ha hög-
re inkomster än de som flyttar ut. Dessutom innehar alla tre grupper högre 
inkomster än genomsnittet för alla stadsnära tätorter. Sammantaget med-
verkar detta till att inkomstnivån ökar i Ekeby-Almby, vilket är ett känne-
tecken för expansionsorten. 
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Figur 14. Genomsnittlig inkomst för kvarboende i, inflyttare till och utflyttare från 
Lanna. 1990-2008. 

 
Källa: SCB/BeDa 

 
För Lannas del skiljer sig varken in- och utflyttare eller kvarboende särskilt 
mycket åt över tid. Den förändring som sker är att inkomstnivåerna för 
orten ökar markant från 2005 och framåt. Denna förändring tycks sam-
manfalla tidsmässigt med den period när Lekebergs kommun påbörjar en 
exploatering av orten och ett antal privata aktörer påbörjar försäljning av 
villor. Det är framför allt under denna period som Lannas befolkning bör-
jar öka relativt mycket och som de genomsnittliga inkomstnivåerna för 
respektive grupp är högre än genomsnittet för alla stadsnära tätorter. När 
Lanna blir en expansionsort, går inkomstnivåerna från en slags medelin-
komstnivå till en höginkomstnivå.  
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Figur 15. Genomsnittlig inkomst för kvarboende i, inflyttare till och utflyttare från 
Stora Mellösa. 1990-2008. 

 
Källa: SCB/BeDa 

 
Såsom för Lanna är det svårt att urskilja några brott eller tendenser i vare 
sig kvarboendets eller flyttningsrörelsernas socioekonomi i Stora Mellösa. 
Mönstren är någorlunda stabila, det vill säga in- eller utflyttningen bidrar 
varken till att inkomstnivån stiger kraftigt eller stannar av i sin utveckling. 
Inkomstnivåerna håller sig i paritet med den genomsnittliga inkomstnivån 
för alla stadsnära tätorter. Stora Mellösa håller sin position i systemet som 
en stadsnära tätort med genomsnittlig inkomstnivå, något som sker trots 
att befolkningen kontinuerligt minskar. Stora Mellösa är inte längre någon 
egen kommun, och några riktade satsningar görs inte i form av att skapa 
nya villatomter306. In- och utflyttningen sker således framför allt i en be-
fintlig bebyggelsestruktur som grundlades under 1960- och 70-talets bygg-
boom.  

 
Undantaget den inkomstförändring som sker i Ekeby-Almby under 00-talet 
och i Lanna från 2005, är skillnaderna mellan kvarboende, inflyttare och 
utflyttare tämligen stabila över tid. I ett nästa steg ska utbildningsnivåerna 
studeras. För varje befolkningskategori har andelen högutbildade beräk-

                                                   
306 I Örebro kommuns företeckning över byggklara villatomter finns år 2012 ett 
antal lediga tomter i Stora Mellösa. 
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nats, och i nedanstående tabeller ska dessa andelar granskas för varje en-
skild stadsnära tätort. 

 
Figur 16. Andel högutbildade hos kvarboende i, inflyttare till och utflyttare från 
Ekeby-Almby. 1990-2008. 

 
Källa: SCB/BeDa 

 
Studeras de olika befolkningskategorierna i Ekeby-Almby visar det sig att 
karaktären på inflyttningen förändras någonstans kring millennieskiftet. 
Från 1999 och framåt går inflyttarna från att vara tämligen lågt utbildade 
till att en majoritet av dem har minst en treårig högskoleutbildning. Denna 
trend fortsätter under 00-talet. Denna förändring synliggörs sedan hos 
både kvarboende och utflyttare. Det synes vara så att denna förändring 
sammanfaller med den inkomstförändring som sker på orten under 00-
talet. I Ekeby-Almby är med tiden en majoritet av befolkningen välutbil-
dad.  
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Figur 17. Andel högutbildade hos kvarboende i, inflyttare till och utflyttare från 
Lanna. 1990-2008. 

 
Källa: SCB/BeDa 

 
Om en inkomstmässig förändring framträder i Lanna från 2005, kan en 
parallell till denna skönjas i hur andelen högutbildade har förändrats hos 
den inflyttande befolkningen. Denna förändring sker från 2002 och framåt. 
Övriga befolkningskategorier ligger under genomsnittsnivån för det stads-
nära ortsystemet som helhet under hela perioden. Liksom Ekeby-Almby 
förändras även Lanna mot slutet av 00-talet. En stor del av befolkningen är 
högutbildad år 2008.  
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Figur 18. Andel högutbildade hos kvarboende i, inflyttare till och utflyttare från 
Stora Mellösa. 1990-2008. 

 
Källa: SCB/BeDa 

 
Stora Mellösa uppvisar liknande mönster av kontinuitet, som också känne-
tecknade inkomstnivåernas förändring över tid. Orten framstår som en 
stadsnära tärort som följer den genomsnittliga utvecklingen för alla stads-
nära tätorter. Ibland är utflyttarna välutbildade, ibland inflyttarna. Någon 
nämnvärd effekt på kvarboendet får dock dessa förändringar inte. Förklar-
ingarna därtill hänger samman med att exploateringsprocessen har flyttat 
till andra, nya tillväxtorter, och att in- och utflyttningen därmed sker i en 
existerande villastruktur.  

 

Inflyttningen omformar tillväxtorternas socioekonomi 
När både inkomst- och utbildningsnivåer har analyserats kan fastslås att 
det finns både stabila och föränderliga utvecklingsdrag i den stadsnära 
tätortsutvecklingen. Sammansättningsförändringar tycks framför allt ske i 
orter som befinner sig i stark omvandling, medan utvecklingen i Stora Mel-
lösa leder till att sammansättning förblir konstant. Inflyttningen bidrar till 
att Ekeby-Almby blir en socioekonomiskt exklusiv ort präglad av höga 
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inkomster och utbildningsnivåer. I Lanna kan en liknande process skönjas 
mot slutet av perioden. Den exploateringsprocess som sker i dessa orter 
leder således till att orternas socioekonomi omskapas, och bidrar till att 
skiktningar i ortslanskapet uppstår. 

 

Del 3: Örebros stadsdelar och stadsnära orter 
I föregående avsnitt beskrevs hur Örebro, liksom majoriteten av dagens 
städer, har kommit att bli alltmer segregerade, ofta parallellt med eller som 
en konsekvens av en postindustriell samhällsutveckling. Rumsligt manife-
steras och beskrivs denna pågående polarisering i Örebro som framför allt 
en tudelning mellan västra Örebro och den övriga staden307.  

I tabell 14 ska detta segregationsmönster studeras i ett perspektiv som 
även inkluderar stadsnära orter. Den bakomliggande tanken är att segrega-
tionen inte enbart är ett fenomen som återfinns i staden utan verkar i ett 
större geografiskt sammanhang, i dess närliggande landskap, i stadsregio-
nen, och på så sätt även omfattar närliggande orter och landsbygder. De 
sociala skiktningar som finns och omskapas i Örebros stadsnära ortsland-
skap är till stora delar en konsekvens av in- och utflyttning till/från Öre-
bro. För att få en bild av på vilka sätt som de stadsnära orterna bidrar till 
(och omformar bilden av) segregationsmönstret i Örebro, kommer jag dels 
att presentera detta mönster när hänsyn endast tas till staden, dels att pre-
sentera samma mönster när hänsyn även tas till de stadsnära orterna.  

 
För att möjliggöra en sådan analys har jag delat upp staden Örebro baserat 
på dess olika stadsdelar. Dessa stadsdelar har delats in i fem större geogra-
fiska områden, i kapitlet kallade stadsområden308. Med en indelning i 
stadsområden åstadkommes en grov indelning av staden i ett centralt in-
nerstadsområde och fyra ytterstadsområden (södra, norra, västra och östra 
Örebro)309.  

 

                                                   
307 Se exempelvis Trumberg (2011). 
308 Konkret innebär det att 79 SAMS-områden med minst 200 invånare har analy-
serats, som sedan har delats in i fem större områden, de jag benämner stadsområ-
den. SAMS-områden (Small Areas for Market Statistics) är rikstäckande områdes-
indelningar under kommunnivå. Det finns cirka 9200 SAMS-områden i Sverige, 
och de nyttjas ofta inom urbanforskning, medicinsk forskning eller i trafikplane-
ring. Se Statistiska Centralbyrån (2005a), s. 33. Indelning vilar på en kombination 
av författarens mentala karta och den digitala tätortskartan. 
309 För en karta över indelningen se Bilaga 1. 
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Granskar vi tabell 6.14  kan vi se att det finns skillnader i segregations-
mönstret. I kolumn tre har standardavvikelsens procentuella andel av me-
delvärdet beräknats för staden. Sett över hela perioden mellan 1990 och 
2008 visar sig skillnaderna generellt öka i Örebro, något som är i linje med 
tidigare forskning om segregationstendenser i staden. Bilden av det segrege-
rade Örebro blir dock delvis en annan när utvecklingen mellan 1990 och 
1999 ses i relation till den efterföljande perioden mellan 1999 och 2008.  

Studerad på detta vis framgår att fördelningen av andelen äldre tycks ha 
jämnats ut under 1990-talet och ökat under 00-talet. När det gäller hur 
stor andel av befolkningen i arbetsför ålder (25-64) som är sysselsatt sker 
det motsatta. De rumsliga skillnaderna blir större under 1990-talet men 
minskar något under 00-talet. Dessa två mönster kan ses i relation till den 
lågkonjunktur som präglade en stor del av 1990-talet som under 00-talet 
vänder uppåt samtidigt som också födelsetalen blir gradvis högre. Ett lik-
nande mönster kan skönjas för andelen utrikesfödda per SAMS-område, 
där skillnaderna ökar under 1990-talet för att minska under efterföljande 
period.  

När det gäller de genomsnittliga inkomsterna och andelen högutbildade 
sker två motsatta spridningsförlopp. Inkomstskillnaderna ökar över tid 
medan andelen högutbildade blir mer jämn. Samtidigt som det sker en 
ekonomisk polarisering sker en parallell utjämning i utbildningsnivå.  
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Tabell 40. Polarisering och utjämning i Örebro stadsregion 

Standardavvikelsen i % 
av medelvärdet 

År Staden (Örebro) Örebro (staden) och 
dess stadsnära tätorter 

Andel 65 år eller äldre 1990 47,7 48,0 
1999 41,8 40,6 
2008 47,4 44,6 

    
Andel sysselsatta 1990 8,7 8,1 

1999 17,7 15,9 
2008 16,8 15,1 

    
Genomsnittsinkomst 1990 10,2 9,2 

1999 17,7 15,8 
2008 23,4 20,6 

    
Andel högutbildade 1990 38,2 41,9 

1999 32,8 37,3 
2008 28,9 32,8 

    
Andel utrikesfödda 1990 73,0 72,9 

1999 92,2 96,0 
2008 85,2 89,6 

Källa: SCB/BeDa 

 
Bidrar då de stadsnära orterna till stadens konstaterade polarisering? Ge-
nom att inkludera de stadsnära tätorterna i en analys av Örebro, vilket 
redovisas i kolumn 4, kan denna fråga besvaras. Betraktade som en del av 
stadens sociala geografi visar sig ett inkluderande av stadsnära orter bidra 
till att de konstaterade rumsliga skillnaderna både förstärks och planar ut, 
även om de övergripande mönstren i stort inte förändras. 

Över tid kan konstateras att de rumsliga skillnaderna när det gäller den 
högutbildade respektive utrikesfödda andelen av befolkningen blir större 
över tid. De stadsnära orterna bidrar med andra ord till större utbild-
ningsmässig och etnisk spridning. 

Samtidigt visar sig de rumsliga skillnaderna vad gäller genomsnittsin-
komst, andel sysselsatta och andelen 65 år (och uppåt) bli mindre över tid 
när de stadsnära orterna inkluderas. De stadsnära tätorterna, betraktade 
som en del av staden, motverkar exempelvis till den ekonomiska polariser-
ingen, men späder på den etniska och utbildningsmässiga. En viktig anled-
ning till att polariseringsbilden kompliceras är att de stadsnära tätorterna 
generellt har unika karaktärsdrag som skiljer ut dem från Örebros olika 
stadsområden. Stadsnära tätorter kan betraktas som en specifik del av 
stadens sociala och materiella geografi. Ett sätt att illustrera detta är att 
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granska följande tabell, där specifika värden för Örebros stadsområden 
och stadsnära tätorter redovisas för år 2008310. 
 
Tabell 41. Socioekonomiska data för Örebros stadsområden och stadsnära tätorter 
2008 

2008 Andel 
65+ 

Andel 
sysselsatta 

Andel utri-
kesfödda 

Andel 
småhus 

Inkomst Andel 
högutb. 

Centrala Öre-
bro 

24,5 81,7 10,9 4,9 250 000 46,8 

Östra Örebro 15,1 76,1 18,1 30,4 252 000 49,7 
Norra Örebro 20,8 87,0 10,7 70,3 255 000 44,2 
Västra Örebro 19,1 67,5 30,0 30,3 223 000 30,8 
Södra Örebro 24,4 88,7 7,5 83,7 286 000 52,6 
Stadsnära 
tätorter 

20,7 84,8 6,5 85,2 234 000 31,6 

Källa: SCB/BeDa 

 
En anledning till att den inkomstmässiga polariseringen tycks minska när 
stadsnära tätorter infogas i analysen är att de sammantaget har en genom-
snittlig inkomst som närmast är jämförbar med västra Örebro, vilken skil-
jer sig från de övriga stadsområdena genom att ha en låg genomsnittlig 
inkomst.  

När det gäller den fördjupning av den etniska och utbildningsmässiga 
polariseringen beror det överlag på att andelen högutbildade liksom ande-
len utrikesfödda är lägre än flera av Örebros stadsområden. Andelen hög-
utbildade är jämnstor med västra Örebro men lägre än övriga stadsområ-
den. Med avseende på andelen utrikesfödda är det snarare södra Örebro 
som de stadsnära orterna liknar.  

När det gäller andel sysselsatta intar de stadsnära en position strax bak-
om södra och norra Örebro, vilka är de stadsområden i Örebro där ande-
len sysselsatta av befolkningen i arbetsför ålder är som störst. I relation till 
det övriga Örebro är sysselsättningen någorlunda hög. 

I fråga om åldersmässig sammansättning intar de stadsnära orterna ge-
nerellt snarare en mittenposition. Äldst är befolkningen i södra och centra-
la Örebro, och yngst i östra Örebro där de flesta studentbostadsområdena 
finns.  

När det gäller andel boende i småhus liknar de stadsnära tätorterna söd-
ra Örebro allra mest, vilka tillsammans är de delar som har absolut högst 
andel småhusboende.  

 

                                                   
310 Värdena för respektive variabel ser ungefär likadana ut år 1990 och 1999. 
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En särpräglad del av stadens sociala geografi 
Stadsnära orter är ur ett strikt rumsligt perspektiv en särpräglad del av 
stadens geografi eftersom de ligger utspridda i ett omkringliggande land-
skap runt den av stadsdelar kontinuerligt sammansatta staden. Samtidigt, 
baserat på redovisningen ovan, framträder de stadsnära orterna samman-
taget som en delvis särpräglad socioekonomisk del av stadsregionen. I 
genomgången visade det sig att stadsnära orter (som ett aggregat) delar 
karaktärsdrag med såväl västra som södra Örebro, vilka ofta i ett lokalt 
segregationsperspektiv lyfts fram som varandras motpoler. Det stadsnära 
ortsystemet kan som helhet därför beskrivas som en variant av södra Öre-
bro men med låg andel högutbildade och lägre genomsnittlig inkomst, och 
blir i det avseendet en variant på stadens villalandskap.  

Mot detta står dock de specifika tillväxtorternas sociala geografi som i 
flera avseenden liknar de socioekonomiskt mest exklusiva delarna av Öre-
bro, de södra och norra stadsområdena med stadsdelar som Adolfsberg 
och Lillån.  
 

Sammanfattande analys 
Temat för detta kapitel har varit stadsnära orters sociodemografiska kän-
netecken, eventuella inomgruppsliga variationer och dessa orters förhål-
lande till staden. Analysen har varit förlagd i det system av stadsnära tätor-
ter som finns kring staden Örebro. Nedan följer en sammanfattande analys 
av erhållna resultat. 

 

Interna förändringar under stadens påverkan 
Trots en omfattande inomgruppslig variation går det att urskilja olika typ-
orter. En sådan typort är expansionsorten, med många högutbildade. Dess 
motsats utgörs av stagnationsorterna, med lägre utbildnings- och inkomst-
nivåer. Däremellan finns mellanskiktsgruppen, som är den talrikaste. Dessa 
skikt tycks vara någorlunda stabila över tid eftersom det inte finns några 
större tendenser till att ortsystemet varken blir mer eller mindre polariserat 
över tid. Icke desto mindre framträder ortssystemet som högst föränderligt. 
Framför allt gäller detta tillväxtorterna, som här har fått benämningen 
expansionsorter. Detta ortsomskapande kan tydligt kopplas till hur socio-
ekonomiskt divergenta befolkningsgrupper flyttar, men även till offentliga 
och privata exploateringsstrategier311. Det förefaller samtidigt som att 
många av de utvecklingslinjer som sker i dessa orter överensstämmer med 
                                                   
311 Se Lövgren (1986). 
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de kännetecken och processer som beskrivs med begreppen kontraurbani-
sering, exurbanisering och periurbanisering. Vi kan se ett föränderligt land-
skap vad gäller funktionalitet (olika funktioner, boendeformer, exploate-
ringsprocesser) i vilket det finns sociala skiktningar. Detta landskap blir till 
genom ett antal olika flyttningar, även om stora flyttströmmar kommer 
från eller avslutas i Örebro. 

 

En både särpräglad och exklusiv del av stadslandskapet 
Med sin inomgruppsliga heterogenitet framträder en stor del av det stads-
nära ortssystemet som en särpräglad del av stadens sociala geografi. Stads-
nära tätorter framträder som en variant av villastadsdelen. I förhållande till 
de stora villadominerade stadsområdena i Örebro, de södra och norra de-
larna, visar sig de stadsnära orterna förutom dominansen av småhus även 
dela egenskaper som hög anknytning till arbetsmarknaden och låg andel 
med utländsk bakgrund. Skillnaderna finns emellertid i genomsnittsin-
komsten och utbildningsnivå, där genomsnittsinkomsterna och andel hög-
utbildade generellt är avsevärd lägre hos stadsnära orter. De två senare 
variablerna följer snarare nivåerna för västra Örebro (vilken med tiden har 
porträtterats som den delen av staden med många utsatta stadsdelar). Den 
sociala geografi som härmed skisseras av Örebro blir på så sätt mer kom-
plex när de stadsnära tätorterna betraktas som en del av stadslandskapet. 
Hoggart skriver i sin studie av stadens omland exempelvis att ”viewed 
from a city-region perspective, a more pervasive social adjustment is the 
geographical realignment of socioeconomic and demographic groups, 
which are producing a distinctive social profile in hinterland settle-
ments”312, och menar att en viktig aspekt av utvecklingen i det stadsnära 
landskapet framträder när den betraktas som en del av staden och den 
gemensamma region som de tillsammans bildar. 

 
Att betrakta det stadsnära ortslandskapet som enbart heterogent eller ho-
mogent är således delvis en skalfråga.  Det stadsnära ortssystemet har olika 
skikt av orter med åtskilda karaktärsdrag (expansions-, mellangrupps- och 
stagnationsorter)313, samtidigt finns det en rad beständiga, övergripande 
homogena drag i detta ortssystem, exempelvis dess tendens till att orterna 
generellt har en låg andel av befolkningen med utländsk bakgrund, att den 
arbetsföra befolkningen har hög sysselsättningsgrad, att både utbildnings- 

                                                   
312 Hoggart (2005), s. 164. 
313 Ibid. 
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och inkomstnivåerna är låga i förhållande till flera av Örebros villadomine-
rade stadsområden.  

I forskningen beskrivs ofta dessa typer av urbana landskap som etniskt 
homogena till följd av inflyttning av, i det här fallet ”svensk” befolkning, 
från staden314. Lägre inkomst- och utbildningsnivåer jämfört med exempel-
vis norra och södra Örebro kan förklaras av de ”praktiska”, ekonomiska 
aspekter som Leontidou och Couch lyfter fram som en anledning till att 
stadens yttre områden befolkas. Hus- och markpriser är exempelvis ofta, 
men inte alltid, billigare315 i dessa orter än i stadens villastadsdelar vilket 
då framför allt kan locka till sig ett ekonomiskt mellanskikt. Inte sällan 
ingår som en del i förorts- eller andra närliggande kommuners marknads-
förings- och inflyttningsstrategier att bjuda på anslutningsavgifter, bygglov 
och tomtpriser vid byggande av villa i dess tätorter316, vilket ytterligare 
förstärker dessa ”praktiska” aspekter på småhusboendet. Detta har vi 
kunnat se i både Stora Mellösa landskommun och Lekebergs kommun. 
Hoggart skriver att: 
 

In terms of the social consequences of these outcomes, pressures (and de-
sires) to find homes away from city cores, alongside an ongoing concentra-
tion of jobs and services in the city core, are generating price premiums for 
homes that are closer to the city. One resultat is that lower income families 
are better able to afford homes at greater distance from the city.317 

 
Mot dessa generella konstateranden bör dock utvecklingen i Ekeby-Almby 
och Lanna ställas, som betraktade som enskilda platser snarare korrespon-
derar med södra och norra Örebro. De kan i den meningen betraktas som 
rumsligt diskontinuerligt förlängningar av Örebros exklusiva villastadsde-
lar.  

                                                   
314 För en diskussion kring dessa processer se Bråmå, Åsa (2006) ”White flight”? 
The production and reproduction of immigrant concentration areas in Swedish 
cities, 1990-2000, Urban Studies, vol. 43:7. 
315 Jfr Kraemer, Claudia (2005) Commuter Belt Turbulence in a Dynamic Region: 
The Case of the Munich City-Region, i Hoggart, Keith (red.) The City’s Hinterland. 
Dynamism and Divergence in Europe’s Peri-Urban Territories, Aldershot: Ashgate, 
s. 55, som kan se hur dessa aspekter kan knytas till utvecklingen kring München. 
316 Se exempelvis hur Hallsberg profilerar sig mot befolkningen i Örebro med det 
direkta tilltalet ”Örebroare!” i en annons som frågar läsaren om denne drömmer 
om ett eget hus, Nerikes Allehanda, 2011-04-03. 
317 Hoggart (2005), s. 161. 
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KAPITEL 7. 

Åter till Ekeby-Almby 
 

Det är mot exploateringsprocessen och rollfördelningen mellan kommunen 
och byggherren som sökarljuset ska riktas om vi ska förstå stadens omvand-
ling.318 

 

Den offensiva markpolitik som bedrivits av många svenska kommuner bör-
jar dock blekna, och detta kan ge effekter för möjligheten att styra stadsut-
vecklingen i framtiden.319 

 
När Anders Gullberg skriver om stadsutveckling såsom i citatet ovan avses 
exploateringsprocesser och maktspel mellan aktörer som formar platser i 
framför allt innerstaden320. Ett liknande perspektiv återfinns i det andra 
citatet, där Emma Holmkvist menar att kommunernas markpolitik har 
förändrats på ett sätt under senare tid som gör att förmågan att styra hur 
staden ska utvecklas har försämrats. I stadens närhet med stadsnära orter 
som spelplats sker också omvandlingsprocesser som struktureras i makt-
spel mellan olika aktörer. Även dessa påverkar staden som helhet, vilket 
har framgått i kapitel 6. I det följande ska en som sker på en plats utanför 
staden, i en stadsnära ort, rekonstrueras. I detta kapitel ska Ekeby-Almbys 
framväxt och utveckling till en expansionsort belysas.  

Efter empiriska utflykter på nationell och regional nivå befinner vi oss 
således återigen i Ekeby-Almby. Med dessa sociodemografiska mönster och 
utvecklingslinjer i minnet kommer fokus i detta kapitel att ligga på plane-
ringen och exploateringen av Ekeby-Almby. Kapitlet kommer framför allt 
att behandla följande frågeställning:  
 

• Vilka idéer, ambitioner och omständigheter präglar den kom-
munala planeringen i stadsnära orter? 

 
Kapitlet är fortsättningsvis disponerat i tre delar. Inledningsvis följer en 
beskrivning av Ekeby-Almbys roll i Örebro kommuns översiktliga plane-
ring från 1970-tal och framåt. De tidsmässiga nedslagen är knutna till de 

                                                   
318 Gullberg, Anders (2005) Penningen, jorden och paragrafen styr, i Frank, Gun 
(red.) Spelet om staden, Stockholm: Formas Fokuserar, s. 26. 
319 Holmkvist (2009), s. 265. 
320 Gullberg (2005) s. 27-34. 
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tillfällen när kommunen presenterar en ny sammanhållen översiktlig plane-
ring, det som ofta refereras till som kommunal översiktsplanering. Detta 
sker 1974, 1980, 1991, 2002 och 2010. Ur dessa kan friläggas vilka idéer 
och ambitioner som har präglat synen på Ekeby-Almbys utveckling utifrån 
ett kommunöversiktligt perspektiv som inkluderar både Örebro och utan-
förliggande områden inom kommunens gränser.  

Därefter följer en analys av den planering som enbart gäller Ekeby-
Almby. Dessa plandokument utarbetas kontinuerligt under 1980-, 90- och 
00-tal, och kommer liksom de översiktliga planerna att behandlas krono-
logiskt för att se hur ambitionerna och idéerna eventuellt förändras över 
tid, och i så fall vid vilka situationer/händelser. Här berättas även om de 
omständigheter som förändrar idéerna och ambitionerna. 

Kapitlet avslutas med en granskning av relationen mellan å ena sidan 
Örebro kommun och den stora markägaren i området å andra sidan, i syfte 
att ge en kompletterande bild av idéer, ambitioner och omständigheter som 
har präglat Ekeby-Almbys utveckling. 

  
I Leontidou och Couchs et als modell över urban sprawl beskrivs hur olika 
faktorer på olika skalnivåer tillsammans formar stadens utveckling. På 
lokal nivå beskrivs hur en rad aktörer finns med i formandet av stadens 
utbredning. Förutom kommunen och lokalbefolkningen lyfter dessa fors-
kare fram markägare, platsutvecklare och bostadsföretag som centrala 
aktörer. Dessa aktörers handlande möjliggörs och styrs av faktorer som 
formas på ovanförliggande skalnivåer, som exempelvis planeringsidéer, 
stadspolitik, konjunkturer och regelverk. 

Det exurbana eller periurbana, som ett tillstånd i landskapet, beskrivs 
ofta som platser som är under stark omvandling, exempelvis till följd av 
spekulativ bostadsexploatering, konkurrens mellan urbana och rurala 
funktioner, markägarförändringar, som gradvis urbaniserar landsbygden. 

Innan själva undersökningen tar vid kommer några inledande avsnitt att 
ägnas åt att dels teckna två dominerande planeringsidéer i senare tids 
stadsplanering och varför de kan vara svåra att omsätta i praktiken, dels 
att beskriva en planeringspraktik som uppmärksammades alltmer från 
1970-tal och framåt. Med dessa två nedslag kan flera av de omständigheter 
som beskrivs med begreppen urban sprawl, exurbanisering och periurbani-
sering tydliggöras. Tillsammans skapar de en viktig kontext mot vilken vi 
kan relatera de resultat som nås i kapitlet 
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Den blandade staden 
Vid sidan om, eller parallellt med ortspolitiken, som i sig kan betraktas 
som en planeringsidé (som vilar på tankar om regional utjämning) kan två 
planeringsidéer läggas som primärt är inriktade på stadens utveckling och 
form. Dessa är den blandade respektive täta staden. Den kommer i tur och 
ordning att behandlas i det följande.  

En viktig del av stadsplaneringen är idéer om hur staden bör vara ut-
formad321. Dessa stadsplaneringsideal förändras över tid. Från 1940-tal 
och fram till Miljonprogrammets slutförande 1974 var en styrande tanke i 
stadsplaneringen att utforma bostadsområden som grannskap, men också 
att funktions- och trafikseparera staden322. Blandat boende förs under 
1970-talet upp på den nationella politiska dagordningen som ett svar på 
dessa planeringsidéer och att allt fler började uppmärksamma en tilltagan-
de boendesegregation runt om i de svenska städerna. Blandat boende skulle 
vara målsättningen för alla kommuner och bostadsområden323. Målet med 
blandat boende tar således spjärn mot ensidiga bostadsområden som är 
rumsligt separerade från varandra i staden. Med ensidighet avses vanligen 
koncentration och homogenitet, medan blandning avser spridning och 
heterogenitet. Med blandat boende antas att två typer av ensidighet kan 
motverkas, dels ensidigheten i bostadssammansättningen i form av husty-
per, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, dels i befolkningssamman-
sättningen genom demografiska, socioekonomiska och etniska dimensio-
ner.324  
 

När målsättningen lanserades under 1970-talet var det socioekonomisk, 
demografisk och etnisk blandning på bostadsområdesnivå som avsågs, 
vilket innebar att alla bostadsområden skulle ha en blandad bostadsstock. 
Idag visar studier att målsättningen med blandat boende fortfarande finns 
kvar, dock reses ofta frågan om alla bostadsområden ska vara blandade 
eller om det framför allt ska gälla resurssvaga bostadsområden. Detsamma 
gäller för blandningen av hushållstyper. I vissa ståndpunkter är det framför 
allt enbart en etnisk blandning som måste eftersträvas, medan andra menar 

                                                   
321 Tunström, Moa (2009) På spaning efter den goda staden. Om konstruktioner av 
ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion, Örebro Studies in Human 
Geography 4, Örebro: Örebro universitet, s. 18. 
322 Franzén, Mats & Sandstedt, Eva (1981) Grannskap och Stadsplanering. Om stat 
och byggande i efterkrigstidens Sverige, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 
323 Blandat boende blev ett nationellt bostadspolitiskt mål 1974, se exempelvis 
Holmkvist (2009), s. 112. 
324 Ibid., s. 21f. 
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att även den demografiska och socioekonomiska blandningen måste inklu-
deras. Den förstnämnda hållningen är vanligtvis gemensam för partier på 
den politiska högerskalan, medan den senare är representativ för partier på 
vänsterskalan.325   

Emma Holmkvist menar i sin avhandling att ”målet med blandat boende 
består [idag] men att medlen att implementera det förgår”326. Holmkvist 
bygger detta på att planerarnas möjligheter att styra utvecklingen har 
kommit att försämras över tid samtidigt som verktygen att implementera 
målet har blivit färre. Några exempel är att det finns andra kommunala 
mål som prioriteras högre, att det kan vara svårt att hitta aktörer som är 
intresserade av att bygga blandat, att överklagandeprocesser exempelvis 
sätter stopp för blandat boende i resursstarka områden. Initialt när målet 
med blandat boende formulerades var samtidigt den statliga bostadspoliti-
ken offensiv. Det blandade boendet sattes i relation till olika statliga inter-
ventioner, till bostadsfinansierings- och beskattningsfrågor. Tillsammans 
med dessa spelade de allmännyttiga bostadsbolagen en central roll. Därtill 
förde kommunerna vid denna tid en offensiv markpolitik.327 ”Stadens möj-
lighet att aktivt styra bostadsproduktionens geografi beror dock till stor del 
på om staden äger sin mark”328, menar Holmkvist.  

Med tiden har dock statliga subventioner och bidrag tagits bort genom 
att bostadsmarknaden har avreglerats. De allmännyttiga bostadsbolagens 
särställning har samtidigt kommit att ifrågasättas, främst för att de anses 
hämma den fria konkurrensen på bostadsmarknaden genom att vara hy-
resnormerande och att vara beskaffad med andra typer av mål med verk-
samheten, eller av låga eller inga vinstkrav. Stöd till bostadskonsumenter 
(exempelvis bostadsbidrag) har ersatt produktionssubventioner. Byggandet 
på dagens bostadsmarknad är istället starkt efterfrågestyrt eller sker för 
dem som betalar det högsta priset. Förutom att kommunen kan uppmuntra 
aktörer på bostadsmarknaden att bygga blandat finns möjligheten att ge-
nom ombildning styra utvecklingen. Med ombildning avses en förändring 
av upplåtelseformerna, vanligtvis att hyresrätter görs om till bostadsrätt. 
Framför allt är det allmännyttans hyresrätter som är föremål för ombild-
ning. Ombildningsprocessen har dock visat sig vara geografiskt ojämn, och 
har framför allt skett i de centrala delarna av Stockholm. Ombildnings-
verktyget har bland annat mot denna bakgrund beskrivits som trubbigt.329 
                                                   
325 Holmkvist (2009), s. 257ff. 
326 Ibid., s. 259. 
327 Ibid., s. 258f. 
328 Ibid., s. 265. 
329 Ibid., s. 212f och 267ff. 
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Att blandningsidealet är svårt att realisera tycks dels vara kopplat till att 
den offentliga planeringsverksamheten har att komma överens med privata 
aktörer, något som fokuseras i begreppet förhandlingsplanering, dels att 
andra kommunala mål har högre prioritet. 

 

Den täta staden 
Framväxten av den täta stadens ideal kan ses i ljuset av två diskurser i den 
nutida stadsplaneringsdiskussionen. Tankegångar om täthet förekommer 
dels i diskursen om den hållbara staden330, dels i en återupptäckt av den 
historiska, för-modernistiska staden sådan den var utformad innan funk-
tionalismen331. Om den senare till stora delar handlar om frågan om vad en 
attraktiv stad antas vara, är frågan om hållbar stadsutveckling kopplad till 
en allmän diskussion om det hållbara samhället332.  

En gemensam utgångspunkt för den förtätade stadens ideal är den 
stadsutveckling som har skett i efterkrigstid med utvidgade och funktions-
separerade städer333. Med förtätning avses vanligen en återgång till den i 
kvarter, stadsdelar, stadskärnor och innerstäder strukturerade staden där 
dess förespråkare menar att stadsliv och stadsmässighet kan utvecklas. Här 
finns gator, torg, parker, kaféer, kvartersbutiker och esplanader som antas 
samverka för att skapa denna goda stad. Mot detta står vad som ofta be-
tecknas som den glesa ”icke-staden” där funktioner är separerade från 
varandra och avstånden dem emellan är långa.334 Med såväl bostads- och 
arbetsplatsområden som servicenoder skilda från varandra förutsätts att 
transportbehoven ökar335.  

Som ett hållbarhetsideal har dock den täta staden kommit att ifrågasät-
tas. Ibland beskrivs hur den alltigenom förtätade staden innehåller ett antal 

                                                   
330 Orrskog, Lars & Snickars, Folke (1992) On the Sustainability of Urban and 
Regional Structures, i Breheny, M J (red.) Sustainable Development and Urban 
Form, London: Pion Limited, s. 108ff 
331 Se exempelvis Tunström (2009), s. 51f och 63f. 
332 Breheny, Michael J (1992) Sustainable Development and Urban Form: An Intro-
duction, i Breheny, M J (red.) Sustainable Development and Urban Form, London: 
Pion Limited, s 2. 
333 Bengs, Christer (2005) Glest eller tätt – inget givet val, i Frank, Gun (red.) Spelet 
om staden, Stockholm: Formas Fokuserar, s. 101f och Bergström, Inger (2005) Den 
utspridda staden, i Frank, Gun (red.) Spelet om staden, Stockholm: Formas Fokuse-
rar, s. 109f. 
334 Tunström (2009), s. 82ff. 
335 Åquist (2001), s. 12f. 
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motsättningar. En motsättning handlar om huruvida den täta staden är 
mer energieffektiv än andra stadsformer. En utspridd stad kan teoretiskt 
vara mer energieffektiv givet att bostäder och arbetsplatser är samlokalise-
rade. En annan motsättning gäller den täta staden i relation till förortslivet, 
det vill säga om det dels är möjligt att skapa utrymme för förortslivet inom 
existerande urbana strukturer, dels om det över huvudtaget är socialt 
önskvärt hos befolkningen med en sådan utveckling. Till denna motsätt-
ning kan även läggas den nya telekommunikationsteknologins möjligheter 
att vara rumsligt separerad mellan exempelvis bostadsort och arbetsplats. 
Den täta staden kan vidare vara ett hot mot den gröna staden, med andra 
ord att förtätningsprocesser slukar centralt belägna grönområden. I detta 
ingår även möjligheterna att inom den täta staden finna utrymmen för 
återvinning av energiresurser. Den täta staden, slutligen, kan vara ett hot 
mot den rurala ekonomin, om det är så att befolkningen ska koncentreras 
till täta noder.336 

En hållbar stadsform brukar därför snarare beskrivas med termen kon-
centrerad decentralisering. Med detta menas en stadsform som i täta noder 
sitter samman med goda kollektivtrafikmöjligheter. Dessa noder kan både 
vara större städer och mindre orter. Tillsammans skapar de flerkärniga 
städer eller regioner.337 

 
I praktiken sammanfaller tankegångar om den blandade och täta staden i 
dagens stadsplanering. Moa Tunström beskriver i sin avhandling hur både 
blandning och förtätning finns med som centrala egenskaper, eller rumsliga 
kategorier, i konstruktionen av den nutida goda staden. I den goda stadens 
diskurs kontrasterar det täta den glesa staden och blandning den funk-
tionsseparerade staden. I diskursen om den goda staden återfinns således 
även frågor kring mångfald och variation. Med dessa avses vanligtvis den 
fysiska miljöns utformning, exempelvis upplåtelseformer, hustyper, funk-
tionsbladning, men även den sociala mångfalden finns med.338 

 

Förhandlingsplanering som planeringspraktik 
Förhandlingsplaneringen har som utgångspunkt att beslutsprocesser för 
offentliga och privata aktörer är sammanflätade och strategiskt beroende 
av varandra istället för att vara självständiga. Någon entydig uppfattning 

                                                   
336 Åquist (2001), s. 23ff. och Breheny (1992), s. 142-156. 
337 Ibid., s. 39ff. 
338 Tunström (2009), s. 88 och 102f. 
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om vad förhandlingsplanering innebär finns dock inte. Abdul Khakee me-
nar att förhandlingsplanering karaktäriseras av strategiska beroenden mel-
lan involverade aktörer, av förhandlingar kring lag- och regelstyrda frågor 
som försöker undvika de formella beslutskanalerna, och av parter som 
successivt anpassar sitt handlande och sina ambitioner för att få bästa möj-
liga resultat. Dessa förhandlingar resulterar i muntliga avtal, ömsesidiga 
utfästelser och överenskommelser. Implicit i förhandlingssituationen ligger 
att varje aktör försöker maximera sina egna intressen jämfört med andra 
planeringsalternativ, men resultatet blir oftast, beroende på hur maktför-
hållandena ser ut mellan inblandade parter, vad Khakee kallar en ”näst 
bästa lösning”. Varje förhandlande aktör har således i normalfallet fått ge 
avkall på vissa önskemål i den överenskomna planeringslösningen.339  

 
Var då förhandlingsplanering ett nytt fenomen i stadsbyggandet när det 
började uppmärksammas på 1980-talet? Svaret blir vanligtvis att 
”…förhandlingar mellan kommuner, markägare och exploatörer om förfo-
ganderätten till mark samt fördelning av nytta och åtagande […] alltid 
[har] förekommit”340, men att vissa förändringar har skett som innebär att 
planeringsformen har tilltagit och kommit att bli viktigare. En viktig för-
ändring är en maktförskjutning, och därmed förändrat handlingsutrymme, 
mellan olika inblandade aktörer i planeringen. Fram till tidigt 70-tal hade 
kommunen ofta ett luftigt handlingsutrymme grundlagt genom det kom-
munala planmonopolet, en stark ekonomi och ett stort och aktivt markin-
nehav. Under 1970-talet sker en allmän försämring av den offentliga sek-
torns ekonomi samtidigt som flera privata aktörer får en jämförelsevis god 
ekonomi. Flera av dem har fastighetsmarknaden som hemvist eller ser den 
som en lukrativ investeringsmarknad. Kopplat till denna utveckling var 
Miljonprogrammets slutförande under 1970-talets mitt, vilket medförde att 
produktionen av nya bostäder minskade drastiskt. Detta innebar att intres-
set inom byggsektorn försköts mot förnyelseprojekt, dvs. renoveringar, 
totalsaneringar/rivningar, förtätningar i flerbostadsområden, oftast lokali-
serade i innerstaden. Samtidigt hade näringslivets förändringar med tiden 
inneburit en kontorisering av städerna, vilket gradvis exempelvis ökade 
efterfrågan på centrala fastigheter. Den ekonomiska förändring som accen-
tueras under tidigt 70-tal, vilken vi tidigare har valt att beskriva som över-
gången till ett postindustriellt samhälle, innebar att flera städer hamnade i 

                                                   
339 Floderus, Åsel (1989) Planeringens trovärdighet: En studie av markanvänd-
ningskonflikter, Stockholm: Statens institut för byggnadsforskning, s. 77f och Kha-
kee (2000), s. 33f. 
340 Nyström, 2003, s. 106. 
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en besvärlig situation med stor utflyttning, ännu mer urholkad ekonomi 
och nedläggningar av arbetsplatser. Med tiden, och som en konsekvens av 
städernas avindustrialisering och befolkningsminskningar, uppstår en strä-
van mot att förändra bilden av staden, att skapa en ny urban image.341. Ett 
sätt att göra sig attraktiv i den mellankommunala konkurrensen är att 
förändra stadsbilden i form av ingrepp eller omvandling av den fysiska 
miljön, exempelvis i form av en ny sportarena, nya attraktiva bostäder eller 
ett nytt resecentrum, vilket under rådande ekonomiska förutsättningar 
under 80-talet vanligtvis innebar att kommunen behövde en extern finansi-
ell partner342.  

Parallellt växte en kritik mot själva planeringsprocessen fram, som an-
sågs vara alltför stel, långsam och rutinmässig. Kritiken resulterade i att 
nya mer kreativa planeringsprocesser tog form343, ibland refererad till som 
nyliberala planeringsinfluenser344 samtidigt som det i lagstiftningen kom att 
åläggas planeringen att vidga aktörskretsen så att den inte enbart omfattar 
kommunen och den aktuella exploatören. Begreppet medborgardeltagande 
blev allt viktigare345. Dessutom blir det samtidigt viktigt för den resurssva-
ga offentliga sektorn att förankra sin planering i ett tidigare stadium för att 
förhöra sig om möjligheter till finansiering. Ett förfarande som sker innan 
en plan finns måste ske via informella kanaler.346 
 

Del 1: Ekeby-Almby i den kommunala översiktsplaneringen 
I Örebro kommuns generalplan för 1974 skisseras ett antal utbyggnadsal-
ternativ för Örebro med 1990 som tidshorisont, varav vissa av dem inbe-

                                                   
341 Tonnel (1991), s. 195ff. 
342 Book, Karin (2006) Vardagsliv kontra imagebyggande. Planering och utveckling 
i den postindustriella staden, Malmö: Malmö högskola, se även Heldt Cassel, Su-
sanna (2008). Platsmarknadsföring, regional image och jakten på attraktivitet, i 
Molina, Ek och Andersson (red). Regionalpolitikens geografi. Lund: Studentlittera-
tur, s. 164. 
343 Nyström, 2003, s. 106. 
344 Se exempelvis Strömgren, Andreaz (2007) Samordning, hyfs och reda: Stabilitet 
och förändring i svensk planpolitik 1945–2005, Acta Universitatis Upsaliensis. 
Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 166, Uppsala: Uppsala 
universitet, som diskuterar dessa influenser i svensk planering, eller Cochrane 
(2007). 
345 Qviström, Mattias (2008) Stadsnära landskap och fysisk planering i Sverige, i 
Qviström, Mattias (red.) Nordiska studier av stadsnära landskap, Alnarp: Sveriges 
lantbruksuniversitet, s. 100. 
346 Nyström, 2003, s. 106f. 
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griper Ekeby-Almby mer än andra. Utgångspunkten för generalplanearbe-
tet är utbyggnadsförslaget ”Kålhuvud”, som innebär en jämn kålbladslik-
nande utbyggnad av Örebro i alla dess väderstreck. Här ingår bebyggande 
av Ekeby-Almby som en del av Örebros expansion. Fram till 1990 planeras 
för 250 lägenheter (småhus) på orten.347 

 
I ett annat utbyggnadsalternativ som generalplanen laborerar med, som 
innebär en östvästlig tyngdförskjutning av Örebros utveckling, ingår att 
mellan staden och Ekeby-Almby låta exploatera östra delarna av stadsde-
len Almby, framför allt i form av 2500 nya lägenheter i en därigenom 
nyskapad stadsdel med namnet Hjälmarsberg. Utbyggnaden av Hjälmars-
berg och de planerade 250 småhusen i Ekeby-Almby skulle få som konse-
kvens att Örebro och Ekeby-Almby skulle sammanväxa fram till 1990. I 
tanken ligger att Hjälmarsberg skulle bli ett nytt stadsdelscentrum med 
stort utbud av kommersiell och offentlig service.348 Generalplanen informe-
rar och tar ställning: 
 

En komplettering med Hjälmarsbergsområdet är synnerligen frestande att 
tänka sig. Tätorten [Örebro, min kommentar] skulle härigenom närma sig 
Hjälmaren och vidga Örebros utbud av varierande miljöer och naturkontak-
ter. Värdet av Hjälmarstranden och Markaskogen som komplement till in-
tensivt utnyttjade rekreationsområden som Gustavsvik och Karlslund bör 
beaktas. Ur miljö- och stadsbildsaspekt borde därför en sammanvägning av 
alternativ 1 (Kålhuvud) och 3 (den östvästliga inriktningen, min kommen-
tar) kunna ge de bästa lösningarna.349 

 
Efter viss fortsatt diskussion och vidare utredning beslutas bland annat 
baserat på ovanstående ställningstaganden att låta Örebros utveckling 
styras av ett nytt utbyggnadsförslag, ”Alternativ Syntes”. Förslaget föreslår 
en utveckling av Ekeby-Almby enligt ovan, som med den stora exploate-
ringen av den nya stadsdelen Hjälmarsberg i rumslig mening skulle införli-
vas med Örebro. En utveckling av Ekeby-Almby skulle innebära att den 
befintliga ”vildvuxna”350 bebyggelsen kompletteras. Vidare skrivs att viss 
nybebyggelse måste till för att gatu- och VA-sanera orten. Generalplanen 
slår också fast att utvecklingen av Ekeby-Almby bör ske i ett läge när 

                                                   
347 Örebro kommun (1974) Generalplan för Örebro kommun, s. 18. 
348 Ibid., s. 18, 47, 52. 
349 Ibid., s. 87. 
350 Örebro kommun (1974), s. 89. 
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Hjälmarsberg redan är utbyggt. Detta har att göra med att de bedömt kost-
samma saneringsåtgärderna då kan minimeras betydligt genom en hop-
knytning av Ekeby-Almbys VA-hantering med Örebros via den nyskapade 
stadsdelen Hjälmarsberg.351 Den syn på utvecklingen i Ekeby-Almby som 
framkommer kännetecknas av en stark framtidstro där en exploatering av 
den södra Hjälmarstranden innebär att orten knyts samman med Örebro 
och kommer att utgöra en del av en ny stor östligt belägen stadsdel i Öre-
bro. Men tiderna förändras. 

 
Redan i den efterföljande kommunala översikten, Kommunplan 80, är 
visionen om Hjälmarsberg borta. Översiktsplanen presenterar inte några 
storslagna utbyggnadsprojekt som i sin föregångare. Visserligen presenteras 
ett antal utvecklingsscenarier, men till sin karaktär är de nedtonade jämfört 
med tidigare. En omsvängning har således skett, dels i synen på Örebros 
expansion, dels i hur en sådan ska hanteras i ett markanvändningsperspek-
tiv. I ett förslag till fortsatt kommunplanearbete kan denna omsvängning 
belysas: 
 

I kommunplan 74 [Generalplan 74, min kommentar] görs en bred och fyllig 
beskrivning av situationen i Örebro. Till vissa delar har de förutsättningar 
som gällde då förändrats. Den tidigare stora efterfrågan på nya bostäder i 
nya stora exploateringsområden har tex förskjutits mot förtätning och för-
nyelse av befintliga bostadsmiljöer.352  

 
De styrande målen för utvecklingen i Örebro blir därför att ”planering, 
projektering och byggande i exploateringsområdena sker i väl avvägda och 
avslutade etapper, så att kortare eller längre avbrott eller andra ändringar i 
exploateringsverksamheten kan ske”353 och att ”planering sker så att över-
gång lätt sker från det glesa till det täta alternativet i centralortens exploa-
teringsområden”354. I kommunplanen presenteras därför två modeller för 
hur staden Örebro kan växa, vars gemensamma syfte är att enbart försöka 
bebygga den välbelägna marken. I lågbebyggelsemodellen, som omfångs-
mässigt omfattar cirka 800 lägenheter om högst två våningar, betonas att 
hålla kostnader för gator och ledningar nere, att transportbehovet bör 

                                                   
351 Ibid., s. 89 och 146. 
352 Örebro kommun (1982) Stadsbyggnadskontoret, kommunplaneavdelningen, 
Förslag, 1982-05-06, s. 4. 
353 Örebro kommun (1980) Kommunplan 80, s. 95. 
354 Ibid., s. 95. 
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minimeras och att dessa områden därför anläggs till befintlig bebyggelse 
samt med hänsyn tagen till jordbruksmark och grönområden. I den täta 
bebyggelsemodellen eftersträvas en tät bebyggelse som är placerad i anslut-
ning till existerande kollektivtrafikstråk, med korta avstånd till ”arbets- 
och ärendeplatser”, dock utan hänsyn tagen till jordbruksmark.355 Mot 
bakgrund av modellerna och antagandet om att Örebros expansionsbehov 
inte längre är lika stort, föreslås Ormesta, Ladugårdsängen, Sörbyskogen 
och Runnaby som utbyggnadsområden, samt att en utveckling som kan 
avlänka Örebro också kan ske i Lillån, Hovsta, Marieberg, Mosås och 
Norra Bro. I övrigt ska bostadsbehovet täckas med innerstadssaneringar 
och kompletteringar, det vill säga med om- och nybyggnation på tidigare 
bebyggd, ofta centralt belägen, mark och små nybyggnadsprojekt på ej 
tidigare bebyggd mark i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och ser-
vice.356  

 
Schemat för utbyggnadsområdena talar heller inte för någon snar exploate-
ring av Ekeby-Almby, istället prioriteras ett antal andra nya områden357. 
Någon exploatering av Ekeby-Almby planeras inte för, varken som en del 
av stadens utveckling eller som en del i de yttre kommundelarnas utveck-
ling. Ekeby-Almby behandlas dock i kommunplanen i form av en argumen-
tation till varför området inte bör exploateras. Slutsatsen är att ingen ut-
byggnad av Ekeby-Almby bör ske fram till år 2000 eftersom orten inte 
uppfyller de mål och riktlinjer som kommunen har beslutat ska ligga till 
grund för Örebros utveckling fram till sekelskiftet. Konkret hävdas att 
avståndet till centrum och arbetsplatser är för långt, vilket till skillnad mot 
en exploatering av ett likvärdigt område (Ormesta) innebär ökade trans-
porter och transportkostnader, exempelvis i form av ökade kollektivtrafik-
kostnader och dragning av nya vägar. Samtidigt förväntas den tekniska 
försörjningen bli mycket dyrare i Ekeby-Almby än i Ormesta358, vilket 
hänger samman med bedömt fördyrande mark- och grundberedningskost-
nader på den förstnämnda platsen. Även tiden för att iordningställa områ-
det för exploatering beskrivs som för lång. Ett annat skäl som anförs är att 
kommunen inte äger marken i Ekeby-Almby.359 Som potentiellt utbygg-
nadsområde jämförs Ekeby-Almby med Ormesta. Ormesta i sin tur pekas 
                                                   
355 Örebro kommun (1980), s. 93f. 
356 Ibid., s. 6, 26ff. 
357 Ibid., s. 51. 
358 Ormesta är ett område som ligger i direkt anslutning till stadsdelen Almby och 
universitetsområdet. 
359 Örebro kommun (1980), refererad till i Örebro kommun (2006), s. 10. 
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visserligen ut som ett utbyggnadsområde, men inte förrän ytterligare en 
stadsdel har byggts (Ladugårdsängen). I kommunplan 80 kommer således 
Ekeby-Almby långt ned på planeringens prioriteringslista över tänkbara 
utbyggnadsområden. 

 
Kommunens översiktsplan för 1991 är, i likhet med sin föregångare, över-
lag sparsam i sina beskrivningar av önskvärd utveckling i Ekeby-Almby. En 
sjönära stadsdel i form av Hjälmarsberg har fortfarande inte byggts ut och 
Ekeby-Almby är fortfarande en liten stadsnära tätort. Tätorten räknas 
liksom tidigare till stadens randzon, som är ett begrepp som används för 
att ringa in de områden i Örebros närhet som kan vara aktuella för stadens 
framtida expansion. Kring ett antal områden i denna randzon finns be-
teckningen U markerad, vilket innebär att de är föremål för utredning om 
eventuell exploatering. Ekeby-Almby är tillsammans med flertalet andra 
områden undantagna detta U.360 Någon planerad utveckling av tätorten 
finns med andra ord inte från kommunens sida. Översiktsplanen för 1991 
fortsätter på den från Kommunplan 80 inslagna vägen i synen på Ekeby-
Almby och dess utveckling. 

 
Specifikt för Ekeby-Almby berättas att utbyggd fritidsbebyggelse och per-
manent bebyggelse utreds särskilt på grund av rådande VA-förhållanden. 
Viss bebyggelse kan tillåtas utan detaljplanering om den sker i anslutning 
till övrig, befintlig bebyggelse, exempelvis i form av generationsskiften eller 
på så kallade lucktomter.361 En sådan formulering finns kvar som ett arv 
från 1974 års generalplan. I den del av Örebro kommun som Ekeby-Almby 
kan sägas angränsa till eller delvis utgöra en del av, Östernärke, förordar 
kommunen istället Odensbacken som plats för framtida utbyggnad, även 
om befolkningsunderlaget spås vara oförändrat framöver. Andra stadsnära 
tätorter i denna riktning som översiktsplanen gärna ser en utveckling i är 
Stora Mellösa och Asker, liksom i Hampetorp där plats finns för både 
fritidshus och permanentboende.362 Den sammantagna bedömningen är att 
Örebro kommun i översiktsplanen för 1991, liksom tidigare, inte priorite-
rar utveckling i Ekeby-Almby. Andra orter lyfts istället fram, varav flera 
närliggande. Ekeby-Almby ses heller inte som någon viktig del i expansio-
nen av själva staden.  

 

                                                   
360 Örebro kommun (1991) Förslag till översiktsplan, s. 52. 
361 Ibid., s. 93. 
362 Ibid. 
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Enligt 2002 års översiktsplan ska alla kommunens mindre tätorter ges 
goda expansionsmöjligheter. Som mindre tätorter definieras orter med en 
befolkning på 500-3000 invånare och gäller enligt kommunen vid denna 
tidpunkt inte Ekeby-Almby. För de tätorter som faller inom definitionens 
ramar finns tydliga mål formulerade. Det ska finnas god planberedskap, 
det vill säga redan planlagd mark för den som önskar bebygga orterna, 
bostäder för kvarboende så att även äldre och yngre ska få rum bland den 
på dessa platser ofta dominerande småhusbebyggelsen, goda kollektivtra-
fikförbindelser med kommunens huvudort, för att säkerställa tillgång till 
det bredare utbud som finns i Örebro.363 

Om Ekeby-Almby konstateras att en fördjupad översiktsplan ska belysa 
dess utvecklings- och expansionsmöjligheter med hänsyn tagen till, som de 
skriver, ”avloppsfrågan”364. Vid detta konstaterande börjar och slutar 
beskrivningen av Ekeby-Almby i 2002 års översiktsplan.  

 
Efter att definierats bort som tätort i 2002 års översiktsplan räknas Ekeby-
Almby återigen som en av kommunens tätorter i 2010 års upplaga. Över-
siktsplanen beskriver en syn på kommunens tätortsutveckling som är 
gemensam för alla tätorter. Det handlar om att de ska öka sitt invånarantal 
och därmed få ett utökat underlag för kommersiell och offentlig service, att 
det ska ske en utbyggnad i orter som har goda kollektivtrafikmöjligheter, 
att det finns goda VA-förhållanden och att hänsyn tas till jordbruksmark 
och kulturhistoria. I kommunens mindre tätorter ska tomterna tillåtas vara 
större än i Örebro.365  

 
I den så kallade randzonen betonas i denna upplaga att prioritering av 
utvecklingen för Örebros fortsatta positiva befolkningsutveckling förutom i 
själva staden ska ske i ett nordsydligt stråk som innefattar de stadsnära 
tätorterna Marieberg och Mosås söderut och stadsdelen Lillån och den 
stadsnära tätorten Hovsta norrut366. I det sammanhanget omtalas inte 
Ekeby-Almby eller ses som ett prioriterat område, däremot förekommer 
orten i översiktsplanens beskrivningar av kommunens boendesegregation. 
Några exempel på hur tidigare planeringsideal, exempelvis miljonpro-
gramsplaneringen, har skapat ensidigt uppbyggda stadsdelar förs fram367, 
                                                   
363 Örebro kommun (2002) Översiktsplan för Örebro kommun, s. 59. 
364 Ibid., s. 59. 
365 Örebro kommun (2010) Vårt framtida Örebro. Översiktsplan för Örebro 
kommun, s. 26. 
366 Ibid., s. 34. 
367 Ibid., s. 35. 
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samtidigt konstateras att ”fortfarande idag byggs ensidiga områden, som 
exempelvis Ekeby-Almby där det nästan enbart finns villor. Bristen på 
variation är en bidragande orsak till boendesegregationen.”368 Därefter 
följer en diskussion kring vikten av att skapa blandade miljöer i staden, 
varpå följer specifika krav på några av kommunens stadsdelar och tätorter: 
 

Kompletteringsbebyggelse ska göras så att man uppnår en bättre blandning 
av olika bostadstyper och bostadsstorlekar. Detta gäller särskilt i och vid 
stadsdelar och tätorter med ensidigt bostadsbestånd, som t.ex. Adolfsberg, 
Hjärsta, Ekeby-Almby, Lillån, Oxhagen, Varberga och Vivalla.369  

 
Det finns sammanfattningsvis med andra ord en ganska tydlig viljeinrikt-
ning från kommunens sida hur Ekeby-Almby ska utvecklas under den 
närmaste tiden. Orten är inte prioriterad för Örebros fortsatta goda be-
folkningsutveckling, där tjänar istället andra stadsnära tätorter syftet att 
bistå stadens rumsliga expansion, däremot finns tydliga önskningar om att 
ortens boendemiljö ska förändras och bli mer blandad, något som då kan 
bidra till att staden som helhet blir mindre segregerad. Ekeby-Almby tas 
tillsammans med ett antal andra utpekade stadsdelar upp som exempel på 
den segregerade staden. 

 

Sammanfattning av översiktsplanerna 
I kommunens översiktliga planering finns inledningsvis under studerad 
period en ambition att låta Ekeby-Almby expandera, något som är tänkt 
att ske i spåren av att en ny stadsdel med namnet Hjälmarsberg ska byggas. 
Men planeringsläget tycks förändras snabbt under 1970-talet, och Ekeby-
Almby försvinner som en potentiell avlänkningsplats för stadens expan-
sion. Med tiden pekas istället andra stadsnära tätorter ut som platser för 
Örebros rumsliga utveckling. Samtidigt beskrivs situationen i Ekeby-Almby 
som problematisk, inledningsvis genom en förekomst av otillfredsställande 
VA-lösningar. Ekeby-Almby genomgår trots det en utveckling, vilket upp-
märksammas i den senaste översiktsplanen där orten pekas ut som starkt 
bidragande till boendesegregationen i Örebro.  

 

                                                   
368 Örebro kommun (2010), s. 35. 
369 Ibid. 
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Del 2: Det i detalj planerade Ekeby-Almby 
De plandokument, i form av utredningar, arbetsrapporter, detaljplaner, 
fördjupade översiktsplaner och så vidare, som ramar in den specifika pla-
neringen av Ekeby-Almby från 1970-tal och framåt ger en tydlig bild av 
vilka idéer, ambitioner och omständigheter som finns kring ortens utveck-
ling. Fram till tidigt 1990-tal har inte Örebro kommun för avsikt att låta 
Ekeby-Almby exploateras. Det tyngsta skälet därtill är ortens VA-
förhållanden, vars lösningar i utredning efter utredning bedöms som vare 
sig miljömässigt eller ekonomiskt och hygieniskt försvarbara370. Från 
kommunens sida är man ofta tydlig med att framhålla att den eller de som 
måste träda in och finansiera en VA-lösning är någon annan än kommu-
nen, förslagsvis de boende på orten. Försök att lösa VA-frågan med lokala 
lösningar är tidigt en väg som kommunen väljer att pröva. Till stora delar 
sker dessa prövningar huvudsakligen i en specifik del av Ekeby-Almby, i 
plantexterna kallat ”Försöksområdet”, men även på andra platser. Vägen 
visar sig vara svårframkomlig, dels eftersom markförhållandena i Ekeby-
Almby med tiden konstateras vara alltför svåra för att hantera tekniska 
lösningar med markbäddar och infiltration, dels för att innebörden av att 
arbeta med lokala, småskaliga VA-lösningar i Ekeby-Almby, enligt paral-
lella utredningar, ökar de miljömässiga påfrestningarna på Hjälmaren och 
närområdet. När så beräkningar görs för att varje invånare själv ska finan-
siera sin anslutning till VA-systemet i Örebro, vilket prövas till följd av 
tidigare låsningar, visar sig intresset vara svalt, eller i alla fall allt för litet 
för att få godtagbar ekonomi i lösningen.371 

 
Samtidigt förekommer då och då i plandokumenten skrivningar där en 
exploatering av Ekeby-Almby förs fram, det vill säga att om orten får fler 
invånare kommer det att bidra till att VA-lösningens ekonomi kommer att 
kunna se bättre ut för varje enskilt hushåll. Med andra ord finns bakom 
den dominerande passiva hållningen från kommunens sida samtidigt en 
parallell och något mer offensiv hållning, om än mindre tydligt argumente-
                                                   
370 Se exempelvis Örebro kommun (1981a) Hur ska vi gemensamt lösa vatten och 
avloppsproblemen i Ekeby-Almby, Örebro: Stadsbyggnadskontoret, Kommunpla-
neavdelningen, Örebro kommun (1981b) Arbetsprogram för områdesriktlinjer 
jämte problemsammanställning, Örebro: Stadsbyggnadskontoret, Söderavdelning-
en, Örebro kommun (1985a) Ekeby-Almby. Principförslag till byggnadsplan, Öre-
bro: Stadsbyggnadskontoret, Ytterstadsavdelningen, eller Örebro kommun (1985b) 
Ekeby-Almby. Förslag till områdesriktlinjer, Örebro: Stadsbyggnadskontoret, Yt-
terstadsavdelningen. 
371 Örebro kommun (1994) Ekeby-Almby bakgrund, Örebro: Stadsbyggnadskonto-
ret, s. 1-7. 
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rad för i plandokumenten, där en hårdare exploatering av orten också förs 
fram som nyckeln till dess expansion.372 Plandokumenten uttrycker dessut-
om emellanåt även ett tredje, defensivt, synsätt på Ekeby-Almbys utveck-
ling som snarare kan beskrivas som präglad av en slags bevarandetanke, 
där dess ursprungliga fritidshusdominerande karaktär bör bestå. Bevaran-
deföreställningen är återkommande373, men tycks alls inte vara domineran-
de eller drivande i planeringsarbetet. 

 
Fram till 1990 råder byggnadsförbud i Ekeby-Almby, men därefter föränd-
ras delvis planeringsläget i Ekeby-Almby, när beslut tas att detaljplanera 
hela orten, något som inleds med förslag till detaljplanering av det så kal-
lade ”Försöksområdet”. Området planeras huvudsakligen som ett fritids-
husområde och den utvärdering som genomfördes under efterföljande år 
visade att intresse i stort sett enbart fanns för permanentboende. Det kon-
sultföretag som bistått kommunen med utredningar och undersökningar 
över tid, konstaterar att kommunens inriktning av planeringen mot fritids-
husbebyggelse inte motsvarade allmänhetens efterfrågan av permanentbo-
enden i ”Försöksområdet”, och drar slutsatsen att en överföringsledning 
till Örebro i så fall måste dras. Flera kommunala instanser instämmer i 
detta, däribland Miljö- och Hälsovårdsnämnden.374 En mer omfattande 
detaljplanering av hela Ekeby-Almby i fem delplaner med ny inriktning 
mot permanentboende vidtar efter beslut i planutskottet 1990 och resulte-
rar i antagande av fyra delplaner 1992 (som vinner laga kraft 1994)375 och 
en delplan (delplan 5) som antas 2004376. 1993 tycks den allmänna upp-
fattningen vara att en utveckling av Ekeby-Almby inte kan åstadkommas 
på annat sätt än genom att en sådan ledning dras. Detta leder fram till att 

                                                   
372 Örebro kommun (1985a, 1985b, 1994) och Örebro kommun (1992e) Ekeby-
Almby. Översikt 1992, Örebro: Stadsbyggnadskontoret. 
373 Örebro kommun (1985a, 1985b). 
374 Örebro kommun (1985b), s. 3ff. 
375 Örebro kommun (1992a) Detaljplan för Almby 13:77 m fl (Delplan 1) ) i Almby 
församling Örebro kommun, Örebro: Stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun 
(1992b) Detaljplan för Almby 13:94 m fl (vid Drevevägen) delplan 2) i Almby 
församling Örebro kommun, Örebro: Stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun 
(1992c) Detaljplan för Almby 13:359 m fl (delplan 3) i Almby församling Örebro 
kommun, Örebro: Stadsbyggnadskontoret och Örebro kommun (1992d) Detalj-
plan för del av Almby 12:162 m fl (delplan 4) i Almby församling Örebro kom-
mun, Örebro: Stadsbyggnadskontoret. 
376 Örebro kommun (2004) Detaljplan för fastigheten Almby 13:166 m fl Ekeby 
Almby delplan 5 (etapp 1) i Almby församling Örebro kommun, Örebro: Stads-
byggnad. 
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ett avtal mellan Örebro kommun och L E Lundbergföretagen AB sluts där 
den senare aktören åtar sig att bygga denna ledning.  

 
De fem detaljplaner som med undantag för delplan 5 utarbetades under 
tidigt 1990-tal ligger som grund för den utveckling som nu har skett i Eke-
by-Almby under senare tid, och kan sammanfattas med följande exempel: 
 

Planutskottet beslutade i oktober 1990 om detaljplaneläggning med ny in-
riktning i Ekeby-Almby. Innebörden var permanentbosättning […] Planen 
medger byggande av friliggande enbostadshus […] Tomtstorlekar på 1200-
2000 kvm är önskvärda.377 

 
I delplan 2 och 4 medges dessutom till viss del för parhus, medan restrik-
tionen i delplan 5 går vid att bostadshusen inte får överstiga två våning-
ar378. Planeringen låser därmed exploateringen av Ekeby-Almby till villa-
bebyggelse på stora tomter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                   
377 Örebro kommun (1992a), s.1f. 
378 Örebro kommun (1992a, 1992b). 
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Figur 19. Villor på stora tomter. Ekeby-Almby mot Hjälmaren. 

 
Foto: Peter Sundström 
 
I Örebro kommuns senaste översiktsplan beskrivs Ekeby-Almby som en 
materiellt ensidig plats och därmed som starkt bidragande till boendesegre-
gationen i Örebro. Denna ensidighet tas inte upp i något av de specifika 
plandokumenten fram till den fördjupade översiktsplan som antas år 2006, 
även om dess framväxt kan förklaras av den planeringsinriktning som 
framkommer i de fem citerade delplanerna. I den fördjupade översiktspla-
nen för Ekeby-Almby beskrivs exempelvis ett antal konfliktområden. Som 
nutida och framtida konfliktområden anges att den höga exploateringsgra-
den, det vill säga den kraftiga utbyggnaden av framför allt villor, inte har 
tagit hänsyn till områdets ursprungliga karaktär379. Områdets ursprungliga 
karaktär sammanfattar plantexten i fyra punkter; fornlämningarna, den 
agrara bebyggelsen, Hjälmarsberg liksom sommarstugeområdena och 
sommarvillorna.  

 

Denna del av kommunen är rikt sammansatt kulturellt sett vilken nu håller 
på att omvandlas till ett villasamhälle i Örebros utkant. Det är en god ut-

                                                   
379 Örebro kommun (2006), s. 2. 
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gångspunkt och kan, förutsatt att omvandlingen sker med varsamhet om det 
befintliga, ge det nya samhället en egen karaktär redan från början.380 

 
Som konfliktområden tas även upp önskemålen om att få omvandla sjönä-
ra arrendetomter till fastigheter med tillfredställande VA-lösningar, att 
bygga ut gång- och cykelvägar österut samt möjligheter att använda andra 
färdsätt än bil, att allmänna rekreationsytor har blivit bristvara till följd av 
den kraftiga exploateringen, och att det finns krav från de boende på skola 
och barnomsorg. Därpå följer ett antal ställningstaganden formulerade 
som ledstjärnor för den framtida utvecklingen. Framtidens utveckling av 
orten måste ta hänsyn till kulturmiljön, låg exploateringsgrad med stora 
tomter ska vara styrande, en blandad bebyggelse med olika upplåtelsefor-
mer ska eftersträvas, den strandnära delen av Ekeby-Almby ska liksom 
områdets värdefulla natur skyddas. Framtida planering av Ekeby-Almby 
ska även ta i större beaktande att få in en större funktionell differentiering i 
området, exempelvis i form av större rekreationsområden och friytor, mer 
kommersiell och offentlig service, exempelvis skolor och barnomsorg381. I 
den fördjupade översiktsplanen är, till skillnad mot tidigare detaljplaner, 
blandningsidealet påtagligt framträdande.  

 

Utbyggnaden av bostäder i Ekeby-Almby har under de senaste tio åren ka-
raktäriserats av nybyggnation av stora enfamiljshus på friköpt tomt. Detta 
har i de flesta fall varit kapitalkrävande varför familjer eller personer med 
knappa resurser varit mer eller mindre utestängda från denna boendemark-
nad. För att även dessa familjer ska få möjlighet att bo i området bör alter-
nativa boendeformer etableras, t ex radhus, parhus eller flerfamiljshus och 
gärna med olika upplåtelseformer.382 

 
2011 påbörjas detaljplanering av nya sjönära områden i Ekeby-Almby. Om 
bebyggelsen meddelar planen följande: 

 

Ny bebyggelse ska anpassas till plats- och naturförhållanden. Detaljplanen 
medger bostadsbebyggelse med en till två våningar och en största tillåten 
byggnadsarea mellan 200 och 500 kvm för den befintliga bebyggelsen i om-
rådena Ekeby Dreve och Framnäs. Byggrätten är flexibel och är anpassad till 

                                                   
380 Örebro kommun (2006), s. 13. 
381 Ibid., s. 2. 
382 Ibid., s. 35. 
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den befintliga bebyggelsen men möjliggör även en viss utbyggnad och inbe-
griper även garage- och förrådsbyggnader.  

 

I de nya delarna runt Ekeby gård medger detaljplanen bebyggelse med två 
våningar och att 25 % av tomterna bebyggs. För att få ett varierat område 
ska det förutom friliggande villor även finnas par- och radhus.383 

 
Detaljplanen syftar i sin helhet till att skapa förutsättningar för tillkomsten 
av 100 nya villor i Ekeby-Almby384, men idéerna om en blandad bebyggelse 
är, liksom tidigare, på undantag.  
 

Sammanfattning: Detaljerna  
De slutsatser kring det i detalj planerade Ekeby-Almby som kan dras, är att 
ortens utveckling inledningsvis hämmas av en besvärlig och planeringsmäs-
sigt svårhanterlig VA-situation, vilken utreds och undersöks under hela 
1970- och 80-talet. Den kommunala planeringen kör fast, exempelvis ge-
nom att vare sig kommunen eller lokalbefolkningen vill ta på sig den eko-
nomiska belastningen för att lösa ut VA-frågan. I slutet av 1980-talet växer 
en slags kommunal samsyn fram som leder till beslut att detaljplanera hela 
orten, vars inriktning kan sammanfattas som villabebyggelse på stora tom-
ter. I samband med att detaljplaneringen tar fart sluts ett avtal mellan Öre-
bro kommun och den stora markägaren i området, L E Lundberg, om att 
ansluta ortens VA till Örebro. Detta sker i början av 1990-talet och mot 
slutet av decenniet tar befolkningstillväxten fart. I 00-talets mitt genomförs 
en fördjupad översiktsplanering av Ekeby-Almby som bland annat upp-
märksammar och försöker hantera den ensidighet som tycks ha växt fram 
som ett oönskat resultat av ortens utveckling, samtidigt som en fortsatt 
detaljplanering med liknande inriktning som tidigare fortsätter. 
 

Del 3: Om att äga mark och ha samarbetsbehov 
Den stora markägaren i Ekeby-Almby har sedan 1960-talet varit det börs-
noterade företaget L E Lundbergföretagen AB. Företaget kan sägas bestå 
av två delar, varav en är ett dotterbolag som uteslutande sysslar med fas-

                                                   
383 Örebro kommun (2011) Detaljplan för fastigheten Almby 13:25 m. fl. (område 
vid Ekeby gård, Framnäs och Ekeby Dreve) i Almby församling, Örebro kommun, 
Örebro: Stadsbyggnad, s. 19. 
384 Ibid., s. 3. 
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tighetsförvaltning, Fastighets AB L E Lundberg. Den övriga delen av före-
taget utgörs av en investeringsverksamhet, som bland annat har stora ak-
tieinnehav i Holmen, Hufvudstaden, Husqvarna, Sandvik och Handels-
banken. Enligt företagets hemsida är L E Lundbergföretagens affärsidé att 
”förvalta och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter i kommuner 
med förväntad god tillväxt.”385 Affärsidén förverkligas genom att inneha 
en konjunkturtålig sammansättning av både bostäder och lokaler, att ha en 
platt organisation som innebär god lokal marknadskännedom, att utnyttja 
den långa erfarenheten av fastighetsförvaltning och byggverksamhet samt 
att ”inom projektutvecklings- och exploateringsverksamheten sträva efter 
bästa möjliga drifts- och förädlingsresultat utifrån de enskilda fastigheter-
nas förutsättningar”386.  Affärsidén och dess preciseringar föder frågor om 
hur ett stort markinnehav passar in i företagets nuvarande verksamhet. Att 
inneha ett stort markinnehav i en stadsnära tätort kan delvis förklaras med 
den ”småhusepok” som företaget påbörjade i slutet av 1960-talet och som 
de beskriver blev en viktig del av den totala verksamheten under 1970-
talet387, men är även förenlig med ambitionen att finnas närvarande i 
kommuner med förväntat god utveckling, till vilka de bedömer att Örebro 
hör.388  

 
I L E Lundbergföretagen AB:s årsredovisningar och andra finansiella do-
kument finns markägandet uppsatt som exploateringsfastigheter. I den 
företagsekonomiska vokabulären räknas en exploateringsfastighet vanligen 
som företagens omsättningstillgångar389. Till skillnad mot en anläggnings-
tillgång, som är en varaktig tillgång för ett företag, är en omsättningstill-
gång ofta avsedd att avyttras inom en kortare period. Betraktat på detta 
sätt kan förståelse erhållas för varför L E Lundbergföretagen AB till slut 
besvarar Örebro kommuns inställning att inte själv finansiera och lösa ut 
då rådande VA-förhållanden i Ekeby-Almby med att själv åta sig finansie-
ringen ortens VA- anslutning till systemet i Örebro. Tolkningen är att det 
handlar om att möjliggöra exploatering av det fram till nu i princip bundna 
omsättningskapitalet i form av exploateringsfastigheter som marken i Eke-
by-Almby har utvecklats till sedan inköpet under 1960-talet, att få möjlig-
het att omsätta det och därmed förverkliga strävan mot bästa möjliga för-
                                                   
385 http://www.lundbergforetagen.se/default.asp?id=1017&ptid=, 2010-11-08. 
386 http://www.lundbergs.se/default.asp?id=1672&ptid=, 2010-11-08. 
387 Fastighets AB L E Lundberg (2002?) Årsredovisning 2002. 
388 http://www.lundbergs.se/default.asp?id=1450, 2010-11-08. 
389 Se exempelvis L E Lundbergföretagens årsredovisningar på 
http://www.lundbergforetagen.se. 
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ädlingsresultat, som affärsidén påbjuder. I början av 1990-talet, när en 
omfattande detaljplanering av området påbörjas och konjunkturläget var 
gynnsamt, var tiden för detta mogen390.  

 
Tolkningen grundläggs ytterligare i årsredovisningstexterna, exempelvis i 
beskrivningarna av företagets exploateringsfastigheter. Om dessa meddelar 
L E Lundbergföretagen AB att de till stora delar utgörs av så kallad råmark 
i Mellansverige. År 2002 handlade det exempelvis om ett innehav av cirka 
hundra exploateringsobjekt, medan det under 2009 handlade om ett sjut-
tiotal objekt, bestående av drygt 2500 hektar skog, åker och centralt be-
lägna tomter. Exploateringsfastigheter har ett bokfört värde, det vill säga 
ett i rullorna upptaget värde, samt ett bedömt värde, som antas uttrycka ett 
mer reellt värde. L E Lundbergföretagen AB betonar i årsredovisningen att 
det bokförda värdet är lägre än det bedömda. Dessa tillgångar är alltså mer 
värda än de synes vara i rullorna. Exploateringsverksamheten ”syftar till 
att utveckla sanerings- och råmark till marknadsanpassad, byggbar mark 
samt att skapa nya projekt”391. Detta ska då enligt företaget ske ”genom 
ett aktivt agerande i plan- och fastighetsbildningsfrågor samt genom sam-
arbete med aktörer i behov av byggbar mark [samt via] ”olika samarbets- 
och upphandlingsformer”.392 Nyskapade projekt är ämnade att försäljas.  
 
Det markinnehav som L E Lundberg sitter på i Ekeby-Almby och som un-
der senare tid har förädlats, är inköpt sedan lång tid tillbaka. Utifrån de 
material som har studerats här kan konstateras att drivkraften för L E 
Lundbergsföretagens engagemang i Ekeby-Almby är att förädla och senare 
försälja denna råmark. I botten bygger detta engagemang på ett vinstintres-
se och strategin för att åstadkomma detta är genom aktivt deltagande i 
stadsplaneringsprocesser. Det som genererar mest på den efterfrågestyrda 
bostadsmarknaden i Ekeby-Almby, eller i Örebro stadsregion, tycks således 
vara villor. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
390 Jfr Nyström (2003), s. 40. 
391 L E Lundbergs (2009) Lundbergs 2009, s. 22. 
392 Ibid., s. 19f. 
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Figur 20. Omvandling av råmark öster om nuvarande Ekeby-Almby.  

 
Foto: Peter Sundström 

”Stora stygga kommunen” och en första ”deal med näringslivet” 
Som har konstaterats ovan ägnades 1970- och 80-talen i det närmaste ute-
slutande åt att utreda vatten- och avloppsfrågan i Ekeby-Almby. Den stra-
tegi som tillämpades inledningsvis var att finna lokala lösningar. Detta 
innebar med tiden bland annat att kommunen tyckte sig hamna i en märk-
lig situation där man sattes att hantera ett antal olika och ofta motstridiga 
intressen hos lokalbefolkningen. Vissa fastighetsägare ville ha kvar sin 
sommarstuga medan andra ville omvandla sin sommarstuga till perma-
nentboende, samtidigt som det fanns andra som ville använda sin fastighet 
som pensionsförsäkring och ytterligare andra som ville stycka upp sin fas-
tighet för kommande generationsskiften. Örebro kommun hamnade där-
med i en planeringsmässig återvändsgränd med att försöka tillgodose allas 
behov och bestämma vem som skulle få bo permanent och vem som skulle 
få bo där på sommaren, vem som skulle få stycka upp sin fastighet eller 
vem som skulle få ansluta sin sommarstuga till ett gemensamt avloppssy-
stem. Någon entydig bild av vad som var sär- respektive allmänintresse i 
denna planeringssituation var därigenom svår att se.393 Det kommunala 
planeringsarbetet präglades samtidigt av en idé om medborgarinflytande 
vid denna tid. När spåret med lokala lösningar ersattes av planer för en 

                                                   
393 intervju tjänsteman Örebro kommun. 
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kommunal lösning, visade det sig vara en lika oframkomlig väg. Ett dödlä-
ge uppstod mellan kommunens planerande organ och invånarna i Ekeby-
Almby.394 En tjänsteman på kommunen berättar: 
 

Här (den kommunala lösningen från 1988, min kommentar) var det ju stora 
stygga kommunen som kom och skulle gräva i deras trädgård… Ja, men på 
något sätt blev dialogen så också. Jaså, kan inte vi få sköta oss själva här, 
varför ska ni komma.395  

 
I slutet av 1980-talet går, som tjänstemannen uttrycker det, proppen ur i 
arbetet med att samordna en kommunal lösning på avloppsproblematiken i 
Ekeby-Almby. Planeringsdiskussionerna hade hittills förts mellan kommu-
nen å ena sidan och lokala aktörer, mestadels de boende, å andra sidan. 
Den stora knäckfrågan var ekonomin. Den stora markägaren i området, L 
E Lundberg träder nu in i diskussionen och presenterar ett förslag på lös-
ning som fick ett brett gehör hos lokalbefolkningen.396 Fortsättningen på 
citatet ovan speglar förändringens vindar i Ekeby-Almby: 
 

Ja här (förslaget med Lundberg som exploatör från 1992, min kommentar) 
började man ju inse att, det där att det fanns en plussida på det här, inte 
bara att kommunen klår oss på pengar för att tvinga in oss i ett ledningssy-
stem, här var det fastighetsutveckling […] Det fanns ju en affär i det här.397  

 
En kompletterande bild av de nya planeringsförutsättningarna och föränd-
rade stadspolitiken som kännetecknar den nya tiden och den fortsatta ut-
vecklingen i Ekeby-Almby kan illustreras med följande citat: 
 

Ja, här var det ju politiken. Det var ju borgerlig politik då, eller var det soci-
aldemokratisk politik. Kommunen ville inte ta på sig det här och det här var 
ju då de här samarbetena med näringslivslinjen som var inne där och då 
kunde Lundberg säga att det ska ju inte bli dyrare än vad kommunen har 
sagt […] I den här lösningen fick dom ju billigare pris än vad kommunen 
med sitt taxetänk kunde få fram. Det var ju ett bekymmer mindre för mig 
för här fanns det ju någon som hade grävskopor. Det var bara att de skulle 

                                                   
394 intervju tjänsteman Örebro kommun. 
395 Ibid. 
396 Ibid. 
397 Ibid. 
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komma överens så fick de gena över någon trädgård ibland för att dra led-
ningen, för att spara pengar.398  

 
Några viktiga aspekter av den tidsanda som tecknas i ovanstående citat är 
exempelvis att kommunen inte längre är en dominerande aktör i stadsut-
vecklingsfrågor, att det tycks förekomma en viss misstänksamhet hos den 
enskilda människan mot kommunen och dess tankar om stadens utveck-
ling399, och ett politiskt klimat som är tillåtande för att andra aktörer går 
in och tar ansvar i dessa stadsutvecklingsprocesser400. Ekeby-Almby var en 
av de första platserna i Örebro där denna tidsanda manifesterades. 
 

[…] det var ju rätt vanligt att byggföretag började komma med såna erbju-
danden att de kan ta på sig en sån grundläggande investering, för det är ju 
det som sätter igång. Det är ju klart man hade mycket av en fastighetsbubb-
la runtom i landet, och Örebro var väl ganska förskonad […] eftersom vi i 
Örebro vanligtvis bygger på kommunal mark. Man kan säga det att Ekeby-
Almby nästan var det första projektet där man gjorde nån sån deal med när-
ingslivet […] parallellt med det så var det ju så att det skulle bli en bomässa 
i Örebro 92, och det var ju också så där att man sålde kommunal mark för-
utsatt då att du bygger lokaler i Ladugårdsängen så får du bygga bostäder 
ovanför. Så det var ju liksom lite så där, man hittade nån ny vinkling hur 
man fördelar mark, för annars har det ju varit ÖBO (det kommunala bo-
stadsbolaget, min kommentar) och HSB eller Riksbyggen som har varit 
ganska dominerande när det gäller nyexploatering.401  

 
I början av 1990-talet fogas således ett antal händelser samman, vilka kan 
tolkas som en ny slags planerings- och stadspolitisk tidsanda som formar 
stadens utveckling och som innebär inledningen på den kraftiga exploate-
ring av Ekeby-Almby som pågår än idag. Fortfarande finns 700 fritidshus 
kvar att omvandla och nya detaljplaner håller på att arbetas fram som 
innebär att stora områden kring Hjälmarstranden kommer att kunna be-
byggas402, den senaste är ute på samråd i skrivande stund403.  
                                                   
398 intervju tjänsteman Örebro kommun. 
399 Tidsandan brukar i det här sammanhanget formuleras som en kritik mot den 
rationella (funktionalismens) planeringen som hade dominerat stadsplaneringen 
under årtiondena närmast före 1970- och 80-talet, se exempelvis Nyström (2003), 
s. 90ff. 
400 Jfr Khakee (2000), s. 7 och Strömgren (2007), s. 193. 
401 intervju tjänsteman Örebro kommun. 
402 Ibid. 



PETER SUNDSTRÖM  Orter i stadens närhet I 193 
 

Ja, det blir nya områden och det kommer att pågå väldigt länge, för hela 
den här omvandlingen innebär att åtminstone en 700 fastigheter får möjlig-
het att omvandla från små sommarstugor till permanentboenden. Så det är 
ju ett väldigt stort område på sikt. Det har ingen förstått än, vidden av det. 
Den som bygger där har ju ändå insett att den bor i Örebro, det är liksom 
inte det att man sneglar mot Kumla eller nått, utan det är Örebros kvalitéer 
som är poängen.404  

 

Globala stadsutvecklingsdiskursers lokala modifiering 
Samtidigt som det är tydligt att Ekeby-Almbys utveckling och förändring 
följer i spåren av materiella processer som markens beskaffenhet och olika 
regelverk, är det även tydligt att berättelser eller diskurser om hur staden 
bör se ut både speglas och kommer till utryck i kommunens förändrade 
prioriteringar (idéer och ambitioner). Två delvis konkurrerande diskurser 
framträder i materialet och bidrar till förståelsen för Ekeby-Almbys utveck-
ling. Under 1980-talet, bland annat behandlat i Kommunplan 80, sker 
vissa omprioriteringar av hur staden bör växa, vilka delvis hänger samman 
med ett större beaktande av jordbruksmarken. Den mark som stadsdelen 
Hjälmarsberg skulle byggas på bevaras som jordbruksmark samt klassas 
som riksintresse, medan andra områden för stadens tillväxt istället pekas 
ut, exempelvis Marieberg och Mosås. Senare, under 1990- och 00-tal, fort-
sätter en sådan prioritering, framför allt för att dessa områden befinner sig 
längs med järnvägsnätet. Det finns på sikt önskemål om att bygga ut pen-
deltågstrafik bland annat längs dessa stadsnära tätorter. Dessa uttalanden 
och handlingsmönster exemplifierar hur diskursen om det hållbara samhäl-
let manifesteras lokalt, i Örebro kommuns markanvändningsprioriteringar. 
Den hållbara staden är framför allt tät, men kan även få glesas ut i kon-
centrerade noder, gärna längs befintliga kollektivtrafikstråk. 

 
Men trots att Örebro kommun prioriterar utveckling i andra delar av 
kommunen, i andra stadsnära tätorter, sker en explosionsartad utveckling i 
Ekeby-Almby. Efter att kommunen med sin detaljplanering har fastslagit 
bebyggelseinriktningen i Ekeby-Almby, och att VA-frågan har lösts ut, 
krävs att två centrala villkor uppfylls. Det ena är att det finns en exploatör, 
det andra är att det finns en marknad för den mark som förädlas. Dessa 
båda villkor uppfylls. Från kommunalt håll finns en medvetenhet om att 
Ekeby-Almby är en attraktiv plats, dels på grund av sina naturgeografiska 
                                                                                                                   
403 Se Örebro kommun (2011). 
404 intervju tjänsteman Örebro kommun. 
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förhållanden, dels för att det har en närhet till staden. Det finns samtidigt 
möjligheter att bygga sig en villa på en betydligt större tomt än vad som 
vanligtvis finns inne i Örebro. Den boendemiljö som kommunen bidrar till 
att skapa i Ekeby-Almby ansluter till diskursen om den attraktiva staden, i 
vilken det kan motiveras att bygga en viss typ av boenden för att i konkur-
rensen mellan städer och kommuner locka till sig nya invånare, invester-
ingar eller arbetsplatser405. 

 
Följande citat speglar hur frågan om det hållbara och det attraktiva aktua-
liseras i Ekeby-Almby, delvis som en motsättning: 
 

Jo, man försöker tänka på vad som är hållbart, men sedan ska det ju också 
vara attraktivt, och Ekeby-Almby kom ju på 90-talet. Man började prata 
om det sjönära, och attraktivitet, vad det nu är för någonting.406  

 

Sammanfattande analys 
I kapitlet har Ekeby-Almbys snabba befolkningsutveckling liksom den 
parallella sociodemografiska omvandlingen rekonstruerats ur ett plane-
ringsperspektiv. För att åstadkomma detta ställdes inledningsvis frågan om 
vilka idéer, ambitioner och omständigheter som präglar den kommunala 
planeringen i stadsnära orter. Jag ska nedan i sammanfattning ge några 
svar på denna fråga.  

 

Planeringens idéer, ambitioner och inramning   
Det tidiga 1970-talets urbana förändringar pekade på en fortsatt god ut-
veckling för staden Örebro407. Inom lokalpolitiken fanns en stark och upp-
arbetad framtidstro. Det är i ljuset av denna starka framtidstro som den till 
synes grandiosa exploateringen av Hjälmarsberg formuleras i planeringen 
av stadens expansion under tidigt 1970-tal. Av denna satsning blev dock 
intet. Det viktigaste skälet till detta är att situationen i Örebro förändras 
snabbt under denna period, vilket kan sammanfattas med att Örebro på-

                                                   
405 Se exempelvis Short (2006) eller Ramberg (2006). 
406 intervju med tjänsteman på Örebro kommun. 
407 Egerö, Bertil (1979), s. 29ff och Strömberg, Thord & Elander, Ingemar (2001) 
Från lokala välfärdsregimer till fragmenterade partnerskap, i Elander, Ingemar 
(red.) Den motsägelsefulla staden. Vardagsliv och urbana regimer, Lund: Studentlit-
teratur, s. 184. 
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börjar sin resa till den postindustriella stad den är idag. Ambitionerna och 
idéerna kring Ekeby-Almby förändrades likaså.  

Den postindustriella transitionen inleds för Örebro liksom för många 
andra städer i liknande situation med en avstannande och senare vikande 
befolkningsutveckling som både föregås och ackompanjeras av industri-
nedläggningar408, framför allt genom att skoindustrin i det närmaste upp-
hör. Ambitionerna med Ekeby-Almby grusas med andra ord av de två 
samverkande övergripande processerna med befolkningsnedgång och eko-
nomisk omstrukturering i staden (ej i det stadsnära ortsystemet). Förut-
sättning för utvecklingen och lösningen av Ekeby-Almbys VA-problem, 
förverkligandet av Hjälmarsberg, uteblev. Men befolkningen försvann inte, 
utan hade börjat befolka närliggande stadsnära orter, bland annat till någ-
ra av de mest närliggande som Stora Mellösa och Norra Bro, medan staden 
utarmades. Det kommunala bostadsbolagets bostadskö hade samtidigt 
eliminerats genom de olika miljonprogramsprojekten som hittills hade 
färdigställts. Samtidigt får det lokala allmännyttiga bostadsbolaget ekono-
miska bekymmer, vilket bland annat får till följd att den offensiva lokala 
bostadspolitiken stannar av. En del marktillgångar säljs av i samband med 
detta för att rädda ekonomin.409 Kommunens idéer och ambitioner med 
Ekeby-Almby har med andra ord att förhålla sig till en allmän nedgångs- 
och omstruktureringsperiod i stadens ekonomi, en förändrad bostadspoli-
tik och demografiska förändringar, varav flera har kunnat beläggas i kapi-
tel 5 och 6. 

 
Även om flera städer växer från 1970-talet och framåt, exempelvis till följd 
av universitets- och högskoleutbyggnaden, är det först under 1990-tal som 
det går att tala om en mer allmän reurbaniseringstrend410. I denna ingår 
Örebro, som nu återigen börjar växa, och är en av de städer som växer 
kraftigast från 1990 och framåt (se kapitel 6). Detta medför att de närmast 
liggande stadsnära tätorterna ånyo uppmärksammas i samband med sta-
dens rumsliga expansion. I de senare översiktsplanerna förs tanken fram 
om en nordsydlig inriktning på Örebros expansion, något som specifikt 
omfattar de stadsnära tätorterna Marieberg, Mosås och Hovsta. Borta är 
samtidigt tanken på en östvästlig utbredning av Örebro med ett Hjälmars-
berg och en fortsatt expansion österut mot Ekeby-Almby, det som i gene-
ralplanen från 1974 beskrevs som Förslag Syntes. Ur det perspektivet, som 

                                                   
408 Short (2006), s. 45, se även kapitel 7. 
409 Se exempelvis Egerö (1979) och Strömberg (2005). 
410 Se kapitel 5. 
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en del av den expanderade staden, har Ekeby-Almby mist sin roll. Idéerna 
om den täta och hållbara staden medför prioritering av andra orter.  

Förutsättningarna för utveckling i Ekeby-Almby har dock förändrats ge-
nom en omfattande detaljplanering av orten och att en lösning på VA-
problemen har nåtts. Ekeby-Almby går in i en expansionsfas. 

 
Genom Ekeby-Almbys expansion har med tiden dock tätorten börjat be-
traktas som en ensidig plats. Ekeby-Almbys ensidighet ses i ett större sam-
manhang, som en del av staden Örebros boendesegregation. Den senast 
upprättade översiktsplanen beskriver utvecklingen som oroande för Öre-
bros del och i behov av åtgärder. Någonstans mellan tillkomsten av de två 
översiktsplanerna för åren 2002 och 2010, kanske till följd av den fördju-
pade översikt som vinner laga kraft 2006, nås Örebro kommun av insikten 
att den snabba befolkningsutvecklingen i Ekeby-Almby har en baksida, 
något som samtidigt kan förklara den prioritering av vilka stadsnära tätor-
ter som ska ges företräde för att avlänka Örebros goda utveckling. Insikten 
om Ekeby-Almbys ensidighet är en central händelse som uppkommer sent i 
ortens utvecklingslinje, och tycks ha den egenheten att den blir konsekven-
sen av att de undermåliga VA-förhållandena planeras bort och att en privat 
aktör åtar sig dess finansiering. Lösningen på ett planeringsproblem föder 
så ett nytt planeringsproblem med annan karaktär, en inte särskilt unik 
situation i planeringssammanhang. I expansionens kölvatten växer en ensi-
dighet fram. I den senaste översiktsplanen och den fördjupade översikts-
planen handlar det därför om att skapa större blandning i Ekeby-Almby. 
 
I detaljplanerna utformas Ekeby-Almby som ett villaområde. Parallellt med 
de senare översiktsplanerna och fortsättningsvis är det således villabebyg-
gelse som prioriteras i detaljplanerna. Kommunens idéer och ambitioner 
korresponderar inte nödvändigtvis mellan respektive planeringsdokument 
liksom med den sociodemografiska materialitet som växer fram i Ekeby-
Almby. Under 00-talet lyfter översiktsplanen och den fördjupade över-
siktsplanen fram den sociala ensidigheten, samtidigt som också frågan om 
att inte låta ortens äldre karaktär gå om intet, men detta noteras inte i de 
juridiskt bindande detaljplanerna411. En viktig förklaring till detta är att 
kommunen agerar i ett samspel med andra aktörer.  

 
Sett i ljuset av begreppen urban sprawl, kontraurbanisering, exurbanisering 
och periurbanisering framstår Ekeby-Almby som den typiska platsen för de 
utvecklingslinjer och processer som de beskriver; en snabb omvandling (av 
                                                   
411 Jfr Nyström (2003) om planers skilda juridiska giltighet. 
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rurala miljöer), framväxten av ett ensidigt sociomateriellt landskap, en 
urbanisering av det rurala, förekomsten av ett spekulativt bostadsbyggande 
och framväxten av ett ofullständigt samhälle (som saknar många av sta-
dens funktioner). 
 

Maktresurser och handlingsutrymme för olika aktörer 
Den lagstadgade rätten att planlägga marken liksom själva markägandet 
lyfts vanligtvis fram som två centrala maktresurser i stadens planering412 
och därmed hur staden utvecklas413. Dessa kan användas för att förstå den 
ensidighet som växer fram som en konsekvens av Ekeby-Almbys expan-
sion. Sedan 1947 har kommunerna ett planmonopol414. Det kommunala 
planmonopolet förstärks ytterligare 1987 genom att de kommunala aktö-
rerna erhöll större möjligheter till både kontroll och styrning inom sina 
respektive territorier415. Parallellt med att någon bestämmer markanvänd-
ningens inriktning måste det samtidigt finnas någon som har både möjlig-
het och vilja att bebygga marken. Beredvilligheten att göra det hänger sam-
tidigt ihop med byggkonjunkturen416. Det kommunala planmonopolet är 
därför en av flera maktresurser som styr utformningen av den fysiska mil-
jön. Kommunerna agerar således inte i ett tomrum utan befinner sig i ett 
spänningsfält av olika och ofta motstridiga intressen417. I detta spännings-
fält spelar markägandet en central roll. Fram till det intensiva bebyggandet 
av Ekeby-Almby har de stora bostadsprojekten och stadsdelarna i Örebro 
tillkommit på kommunal mark, vilket har gjort att Örebro kommun har 
haft ett stort handlingsutrymme i utformningen av dem418. Båda maktred-
skapen har kontrollerats av kommunen. Den stora markägaren i Ekeby-
                                                   
412 Strömberg, Thord (1991) Planmonopol och aktörsutrymme. Den kommunala 
planeringens möjligheter och restriktioner, i Hall, Thomas (red.) Perspektiv på 
planering. Frågeställningar och frontlinjer inom planeringshistorisk forskning, 
Uppsala: Ord & Form, s. 114. 
413 Gullberg (2005). 
414 Strömberg (1991), s. 114 och Granberg, Mikael (2004) Från lokal välfärdsstat 
till stadspolitik. Politiska processer mellan demokrati och effektivitet: Vision Mä-
larstaden och Östra hamnen i Västerås. Örebro Studies in Political Science 11, 
Örebro: Örebro universitet, s. 107. 
415 Granberg (2004), s. 113. 
416 Murray, Richard (1991) Makt och vanmakt. Planering ur den överkörda mino-
ritetens perspektiv, i Hall, Thomas (red.) Perspektiv på planering. Frågeställningar 
och frontlinjer inom planeringshistorisk forskning, Uppsala: Ord & Form, s. 131. 
417 Strömberg (1991), s. 109. 
418 Jfr Strömberg, Thord (1989), s. 30f. 
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Almby med omnejd är sedan sent 1960-tal den privata fastighetsägaren L E 
Lundberg, något som teoretiskt talar för en direkt inskränkning av det 
kommunala handlingsutrymmet på denna plats419. Företaget är en aktör på 
bostadsmarknadens utbudssida som spelar en viktig roll i Ekeby-Almbys 
utveckling, och kan styra markanvändningen i önskvärd riktning.  
 
I denna studie framstår Ekeby-Almby som det första projektet där ett sam-
arbete mellan kommun och privat aktör uppstår420. Med hjälp av historisk 
urbanforskning kan en sådan bild dock nyanseras och förtydligas. 1946 
bildas det kommunala bostadsbolaget, Stiftelsen Hyresbostäder, senare 
Örebrobostäder AB, och växer därefter fram som ett viktigt maktcentrum 
för vad som ska byggas i Örebro, var det ska byggas och av vem. Detta 
sker delvis genom en aktiv markpolitik med strategiska och stora markin-
köp i och kring Örebro, men inte sällan av ett manövrerande och förhand-
lande med och mellan andra aktörer på Örebros fastighetsmarknad och ett 
politiskt maktspel inom kommunen. En central roll i stadsbyggandets 
maktspel innehas av dåvarande kommunchefen, tillika ordförande i det 
kommunala bostadsbolaget. Maktspelets och förhandlingarnas trumfkort 
var det kommunala planmonopolet och markägandet. Förlorarna i det 
maktspel som formar stadsbyggandet i Örebro i efterkrigstid, och etablerar 
bilden av staden som en bostadspolitisk mönsterstad, är inte så mycket de 
privata aktörerna som kontinuerligt erhåller mark och byggnadsuppdrag, 
utan bostadskooperationen (HSB och Riksbyggen) som ges få möjligheter 
att bebygga marken i Örebro. Efterkrigstidens stadsplanering har således 
ett stort inslag av förhandlingsplanering i sig redan innan överenskommel-
serna kring Ekeby-Almby manifesteras i olika avtal. Det som händer är att 
maktbalansen förändras. Under tidigt 1970-tal står politiker och tjänste-
män inför faktum. Den obrutna tillväxten, exempelvis i befolkningsutveck-
lingen och i ekonomin, har nu klingat av och viker till och med nedåt. I 
Stiftelsen Hyresbostäders verksamhet visar det sig i ett ökat antal outhyrda 
lägenheter. Parallellt uppstår en likviditetskris i verksamheten samtidigt 
som arbetet med storslagna planer på nya stadsdelar pågår, däribland 
Hjälmarsberg. Verkligheterna krockar och en rad åtgärder vidtas. En sådan 

                                                   
419 Jfr Nyström (1990). 
420 Ett begrepp som ofta används för att beskriva dessa partnerskap är "public-
private partnership", som också är nära förknippat med governancebegreppet med 
vars hjälp dagens styrformer brukar beskrivas, se exempelvis Montin, Stig & Hed-
lund, Gun (2009) Governance som interaktiv samhällsstyrning – Gammalt eller 
nytt i forskning och politik, i Hedlund, Gun & Montin, Stig (red.) Governance på 
svenska, Stockholm: Santerus, s. 32. 
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åtgärd är en utförsäljning av det stora markinnehav som kontinuerligt har 
införskaffats, varav stora markinnehav ut mot Ekeby-Almby säljs till en 
privat aktör med nuvarande säte på Hjälmarsbergs herrgård.421  Utveck-
lingen i Örebro exemplifierar således de förändringar som sker under 
1970-tal som antas ligga till grund för de maktförskjutningar inom stads-
planeringen till privata aktörers favör som ger upphov till att förhandlingar 
uppstår. Det är samtidigt tydligt att åtminstone två slutsatser kan dras mot 
bakgrund av de händelseförlopp som kan kopplas till den mark- och bo-
stadspolitik under de tre, fyra decennierna som föregår Örebro kommuns 
avtal med L E Lundberg om en VA-utbyggnad av Ekeby-Almby. Dels för-
svagas kommunens förhandlingsposition i Ekeby-Almby ytterligare genom 
att stora markinnehav säljs i anslutning till orten, dels att förhandlingar i 
planeringen inte är något nytt. Dock, vilket leder till en tredje slutsats, är 
Ekeby-Almby möjligtvis det första stadsbyggnadsprojekt i Örebro kommun 
som planeras fram i en situation där det kommunala handlingsutrymmet är 
snävare än den stora motpartens. Örebro kommun har i Ekeby-Almby, 
förutom några markplättar, endast det kommunala planmonopolet att 
tillgå, emedan L E Lundberg satt på marken och de finansiella musklerna. 
Resultatet blev ett villalandskap. Det finns alltså ett antal indikationer på 
att situationen och utvecklingen i Ekeby-Almby kan betraktas som resulta-
tet av en slags förhandlingsplanering.  
 

                                                   
421 Strömberg (1989) och Strömberg & Elander (2001), s. 180ff. 
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KAPITEL 8. 

Orter i stadens närhet - En slutdiskussion 
Vi har nu kommit så långt i avhandlingen att det är dags att väga samman 
resultaten av denna undersökning av den stadsnära ortsutvecklingen. Stu-
diens övergripande syfte har varit att granska de stadsnära orterna och 
deras roll i och betydelse för städers utveckling och det är mot detta som 
resultaten ska ställas. Syftet har hanterats genom att beskriva den stadsnä-
ra orten som plats och fenomen genom att beakta både dess sociodemogra-
fiska mönster och utvecklingslinjer samt hur dessa orter konkret växer 
fram sedan 1970-talet. Föreliggande, syntetiserande kapitel är utformat 
som en diskussion som ämnar röra sig mellan resultaten av de empiriska 
utflykter som har företagits i avhandlingen och den teoretiska ram som 
presenterades innan dessa utflykter i ”verkligheten” tog vid. Jag kommer 
att förankra diskussionen i tre teman som på olika sätt speglar avhandling-
ens syfte. Inledningsvis kommer diskussionen föras kring hur den stadsnära 
ortsutvecklingen kan begreppsliggöras. Därefter förflyttas diskussionen till 
den stadsnära ortsutvecklingen som en del av stadens sociala geografi. 
Utifrån ett tredje och avslutande tema diskuteras den stadsnära ortsutveck-
lingen utifrån en stads- och planeringspolitisk kontext.  

Innan slutdiskussionen tar vid kommer jag i punktform att presentera 
några av de huvudsakliga empiriska slutsatserna som jag kan dra efter att 
ha studerat den stadsnära ortsutvecklingen. Det är bland annat med stöd i 
dessa som sedan föreliggande slutdiskussion tar form. 

 

Slutsatser om den stadsnära ortsutvecklingen 
Av flera slutsatser som jag tycker mig kunna dra om den stadsnära ortsut-
vecklingen framstår följande fyra, enligt min mening, som de viktigaste: 

• En stor del av de senaste 40-50 årens befolkningstillväxt i Sveri-
ge har varit tämligen betingad av staden (”stadskär”) eftersom 
den till stor del har skett i stadsnära orter runt om de cirka 30 
största svenska städerna. Ur ett stadsregionalt perspektiv kan 
denna form av ortstillväxt ses som framväxten av en (genomgri-
pande) rumsligt diskontinuerlig förlängning av staden.  

• Dessa platser är dock inte en homogen samling stadsnära orter. 
Vissa orter är expansiva och socioekonomiskt exklusiva, medan 
andra formar ett tillväxtmässigt och socioekonomiskt mellan-
skikt. Utöver det finns stagnerande orter. Tillsammans är dessa, 
på olika sätt, en del av stadens socioekonomiska differentiering.  
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• Även om det stadsnära ortssystemet över tid synes vara konti-
nuerligt växande finns det både en mellan- och inomregional 
föränderlighet som innebär att tillväxtprocessen ”vandrar” runt 
mellan orterna. Inte sällan tycks den socioekonomiska skikt-
ningen hänga samman med denna ”kringflackande” tillväxtpro-
cess på regional nivå. På mellanregional nivå är det från 1990-
tal och framåt snarast stadens storlek, befolkningstillväxt och 
ekonomi som betingar formen på den stadsnära ortsutveckling-
en, något som var svårt att se under 1970- och 80-tal då både 
växande och krympande, liksom större och mindre, städer hade 
växande stadsnära orter runt sig.  

• Starka exploateringsintressen präglar och skapar förutsättning-
arna för den stadsnära ortsutvecklingen i tid och rum. Några 
centrala aktörer är markägare/exploatörer och kommunen 
(stadskommuner/förortskommuner). Kommunen har förlorat en 
del av sin makt, eller annorlunda uttryckt, är mer beroende idag 
av privata aktörer, vilket också synliggörs i den stadsnära orts-
utvecklingen. 

 

Urban kontraurbanisering och framväxten av en svensk periurbia 
Hur den stadsnära orten kan förstås och vad den stadsnära ortsutveckling-
en betyder för staden beror delvis på vilka begrepp vi använder för att 
betrakta den. Mot bakgrund av urbaniseringsförloppets förändringar un-
der 1900-talets senare hälft har jag i avhandlingen valt att fokusera på fyra 
begrepp. Nedan följer en diskussion kring dessa begrepp i relation till 
stadsnära orter och den stadsnära ortsutvecklingens betydelse för staden. 
De begrepp som beskrevs i kapitel 2 var kontraurbanisering, exurbanise-
ring, periurbanisering och urban sprawl. 

 
Om vi tänker på den stadsnära ortsutvecklingens jämförelsevis kraftiga och 
ihållande befolkningstillväxt sedan 1960-tal som ett uttryck för en kontra-
urbaniseringsprocess, i vars konstruktion eller idé det ligger både en mot-
sättning till staden som livsmiljö och en återgång till ett landsbygdsliv, 
leder det till tankar om den stadsnära ortsutvecklingen som någonting som 
är skilt från stadens rum, som något antiurbant422. Den stadsnära ortsut-
vecklingen skulle därmed snarast innebära befolkningsminskning i staden.  

Men kontraurbanisering brukar normalt beskrivas som framdrivet av 
stadsmänniskors allt högre bilanvändande, vilket börjar ske på bred front i 
                                                   
422 Nilsson (2011a), s. 49ff och 63f. 
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Sverige under 1960-talet, och en önskan om att bo på landsbygden423. Om 
vi fortfarande tänker på den stadsnära ortsutvecklingen som ett kontraur-
baniseringsfenomen (för de stadsnära orternas del som befolkningsomflytt-
ning nedåt i en ortshierarki424) och bilen som den stora möjliggöraren blir 
bilden något förändrad. När vi betraktar den stadsnära ortsutvecklingen på 
detta sätt blir det mycket mera påtagligt att den faktiskt har med staden att 
göra. Vissa delar av det centralortsuppbyggda ortslandskapet, med delvis 
och säkerligen tidigare självständiga noder av centralorter på olika nivåer i 
ortshierarkin, blir med den starka befolkningstillväxten hos stadsnära orter 
från 1960-tal mer sammanflätad med den ”närliggande” staden. Samtidigt 
växer nya stadsnära orter fram som omskapar centralortsmönstret (och 
rubbar centralortsteorins antaganden om ortsutveckling425). Med den kon-
tinuerliga befolkningstillväxten blir det naturligare att betrakta dessa orter 
som stadens förlängda villastadsdelar i den omkringliggande landsbygden. 
Här bor i stor utsträckning människor som kommer från staden, och som 
fortfarande arbetar i staden. Sett ur detta perspektiv blir den stadsnära 
ortsutvecklingen snarare en av staden betingad (”stadskär”) kontraurbani-
sering och innebär tvärtemot vad som impliceras i begreppet att staden 
växer utåt i rummet med befolkningsökning som följd. Denna växelverkan 
mellan staden och stadsnära orten gör att vi snarare bör se på denna form 
av kontraurbanisering som regionalt stadsskapande, det vill säga en urban 
kontraurbanisering som väsentligt bidrar till formandet av stadsregioner. 

1970-talet, den gröna vågens gyllene ålder, kan mot bakgrund av be-
folkningsutvecklingen hos stadsnära orter därmed betraktas som en stark 
urban dekoncentrationsfas för de flesta större svenska städerna, med andra 
ord en utvidgning av stadens rum. Denna bild av utvecklingen är dock 
vanligtvis skymd bakom grundlagda idéer om kontraurbaniseringen i både 
forskning och stadspolitik. Ett belysande exempel kan hämtas från Lars 
Nilssons beskrivning av senare tids befolkningsutveckling. Han skriver att 
”[de] antiurbana attityderna och kontraurbaniseringen övergick dock 
snabbt i sin motsats. Storstaden och särskilt innerstaden, upplevde något 
av en renässans”426. Baserat på denna studie blir slutsatsen snarare att (den 
urbana formen av) kontraurbaniseringen förutom att till övervägande del 
ta plats i stadsnära orter, fortsatte i stadsnära ortslandskap, kring både 

                                                   
423 Jfr Amcoff (2000) och Ahnström (1980). 
424 Se Amcoff (2000). 
425 Som vi kunde se i kapitel 2 beskrivs inom ramen för centralortsteorin att orters 
utveckling hänger samman med näringslivets utveckling vars rumslighet innebär en 
geografisk fördelning av centrala varor över ortsystemet, se vidare kapitel 2. 
426 Nilsson (2011a), s. 120. 
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storstäder och andra större svenska städer (samtidigt som innerstaden i 
dessa städer åter blev attraktiv). Den var och är med andra ord snarare en 
del av den större stadens renässans än dess motsats. Men frågan är då om 
kontraurbaniseringsbegreppet är en särskilt träffsäker benämning av feno-
menet?  

 
I teorikapitlet presenterades en rad andra begrepp som har konstruerats i 
forskningen för att fånga upp utvecklingsprocesser utanför staden. Två av 
dem är exurbanisering och periurbanisering. Innehållsligt betonar dessa 
begrepp, liksom kontraurbaniseringsbegreppet, ungefär samma drivkrafter 
och kännetecken. I de förstnämnda begreppen ligger dock att de kraftiga 
omvandlingsprocesser som sker i stadens närhet, vilka har berörts på olika 
sätt i avhandlingen, beror av ett samspel med staden. Dessa stadsnära om-
råden omskapas således av närvaron, inte frånvaron, av en stad. Robert 
Bruegmanns betraktelse över situationen i Nordamerika belyser en sådan 
tanke: 

 

In retrospect, “Back to the Country,” like “Back to the City,” initially rep-
resented a smaller movement than the name might imply. During the 1970s 
and 1980s, demographers studying U.S. Census data noted that many fami-
lies were not moving to the suburban counties immediately surrounding 
large cities. Instead, they were moving farther out, to counties still classified 
as rural—hence the term. There was a good deal of talk about “counter-
urbanization” and a rural revival. This was not, however, a movement of 
urban families to rural areas, as many academics at the time believed. Ra-
ther, this was simply a move beyond the regularly developed suburban sub-
divisions into the larger and looser “exurban” belt around them.  

[…] 

Although the term “exurban” was coined by journalists in the 1950s to de-
scribe a specific kind of low-density, upscale suburb at the farthest edge of 
the New York City area, the term is more usefully deployed to refer to set-
tlements of urban families beyond urban areas and built-up suburbs.427 

 
I enlighet med Bruegmanns tankegångar ligger det därför nära till hands att 
begreppsliggöra det som har beskrivits och analyserats i avhandlingen som 
antingen en studie i svensk exurbia eller periurbia. Eftersom begreppen, 

                                                   
427 Bruegmann, Robert (2006) Exurbanization and Gentrification. How the two 
patterns have been linked since the beginning of urban history, Next American City 
2/2006, s. 28f. 
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enligt min mening, är synonyma faller valet på begrepp mer tillbaka på 
tycke och smak. De lexikaliska betydelserna av prefixet “ex” är ”ut”, ”un-
dan”, ”bort” och för prefixet “peri”, ”om”, ”kring”, ”runtom”. Denna 
geografiska plats, som också är en del av stadens geografi, kan därmed 
kallas för om-, kring- eller runtomstaden.428 Vi kan förutom att se hur 
staden består av innerstadsdelar, ytterstadsdelar och förorter, även betrak-
ta stadsnära orter som kring- eller runtomstadsdelar. Jag kommer för en-
kelhets skull fortsättningsvis att diskutera den stadsnära orten som en 
svensk periurbia.  

 
Varför har då den stadsnära ortsutvecklingen (eller den svenska periurbian) 
varit så stark under de senaste 50 åren? Mot bakgrund av de fyra begrepp 
som fokuserades i kapitel 4, varav jag hittills har berört tre (kontraurbani-
sering, exurbanisering och periurbanisering), och som ofta betonar liknan-
de drivkrafter, finns det ett antal samverkande faktorer på olika samhälle-
liga och geografiska nivåer som kan lyftas fram. En viktig faktor är ökade 
inkomster, som dels möjliggör ett mer utbrett bilägande och -åkande, dels 
leder till ökade infrastruktursatsningar i form av vägutbyggnad mellan stad 
och omkringliggande ortslandskap. Tillsammans med framväxten av en 
marknad för småhus, skapas därmed grundläggande förutsättningar för att 
staden kan bli regional och att dessa platser ska kunna tillväxa.429 Även om 
1960- och 70-talen är starkt präglade av byggandet av stora lägenhetsdo-
minerade stadsdelar (toppat av miljonprogramsområdenas tillkomst), ofta 
inom stadens gränser, förändras villkoren och möjligheterna gradvis på 
bostadsmarknaden430. Boendepreferenserna, uttryckta som att bo närmare 
naturen, att kunna bo större eller billigare och så vidare, kan därmed reali-
seras. I dessa kontexter agerar företag som L E Lundberg som visade sig 
vara en central aktör i formandet av Ekeby-Almby. Här agerar också det 
lokala styret, som Lekebergs kommun i Lanna, eller Stora Mellösa lands-

                                                   
428 Jfr begreppet omland (stadens omland) som återkommer i exempelvis central-
ortsteorin (se Kapitel 2). En viktig skillnad, som jag uppfattar det, är att begrepp 
som exurbanisering eller periurbanisering mer betonar ett dubbelriktat beroende-
förhållande mellan staden och angränsande landskap som förutom ekonomiska 
aktiviteter (där staden avsätter produktionen i eller utnyttjar resurser i omlandet) 
också starkt betonar dessa som boende- och konsumtionslandskap, som samtidigt 
innebär en upplösning av dessa gränser. I de senare begreppen betonas även hur 
differentierat detta landskap är, exempelvis i fråga om urban och rural karaktär. 
429 Jfr Leontidou & Couch (2007). 
430 Se Strömberg (2005) och Holmkvist (2009) som beskriver utvecklingen på den 
svenska bostadsmarknaden. 
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kommun några decennier tidigare i Stora Mellösa431, men även den större 
stadens kommun (Örebro kommun).  

Till strukturella förklaringsaspekter kan även befolkningens platskänsla 
läggas432. I forskningen om urban sprawl förklaras ofta stadsutbredningen 
av att befolkningen inte har en platskänsla433, det vill säga alla platser 
kring den specifika staden duger, befolkningen har ett indifferent förhåll-
ningssätt till dessa platser. Baserat på dessa resonemang hänger valet av 
bostadsort därför ihop med var någonstans i stadsregionen som möjlighe-
ten att förvärva ett önskat boende uppstår, vilket är resultatet av hur pla-
neringen runt om i stadsregionen är utformad och vilka prioriteringar som 
driver den, hur markägare agerar, husföretag väljer att bygga och så vida-
re434, eller vilka ekonomiska resurser som finns för det enskilda hushållet. 
Ett sådant förlopp kan då förklara den omflyttning av exploateringsproces-
sen som har framträtt i turerna kring både Stora Mellösa, Lanna och Eke-
by-Almby, liksom förekomsten av olika skikt i det stadsnära ortsystemet. 

Ett delvis annat sätt att se på fenomenet platskänsla är att se det som en 
allmän uppfattning, som en boendepreferens, vilket då innebär att bosätt-
ning sker i stadsnära tätorter mot bakgrund av att det faktiskt finns en 
platskänsla. Denna platskänsla består av kombinationen av två platser, 
stad och landsbygd, och kan odlas i landsbygdsnära miljöer som stadsnära 
orter där det finns en samtidig närvaro av staden. Platskänslan blir då nå-
got som är kopplat till kombinationen av staden och naturen snarare än 
den enskilda stadsnära orten. Den stadsnära ortsutvecklingen kan således 
sägas vara framdriven av en platskänsla som är knuten till staden och dess 
stadsnära ortslandskap. 

 

                                                   
431 Jfr Leontidou & Couch (2007) redogörelse av den lokala politiska geografins 
betydelse för stadsutbredningen, se kapitel 2. 
432 Platskänsla brukar ofta refereras till som ”sense of place” som är ett begrepp 
som utvecklades inom den humanistiska geografin för att beskriva individers för-
hållande till sin plats, se vidare Tuan, Yi-Fu (1996) Space and place: Humanistic 
perspective, i Agnew, John, Livingstone, David N. och Rogers, Alisdair (red.) Hu-
man Geography. An essential anthology, Oxford: Blackwell Publishing, s. 444-457, 
för en senare översiktsdel se Lewicka, Maria (2011) Place attachment: How far 
have we come in the last 40 years? Journal of Environmental Psychology 31. 
433 Nyström (2004) och Arnstberg (2005).  
434 Jfr Leontidou & Couch (2007), men även Nyström (1990), Qviström (2009) 
eller Qviström, Mattias, Hjort Caspersen, Ole & Halvorsen Thorén, Anne-Katrine 
(2009) Stadsnära landskap – en resurs i samhällsplaneringen, TemaNord 2009:526, 
Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, s. 9f. 



206 I PETER SUNDSTRÖM Orter i stadens närhet 
 

I studien ovan har det däremot varit svårt att se huruvida städernas eko-
nomiska och befolkningsmässiga utveckling hänger samman med den 
stadsnära ortsutvecklingen435. Resultatet här är att såväl starkt växande 
universitets- och högskolestäder, såsom Uppsala, Linköping, Umeå, Falun, 
Skövde och Växjö, som under 1970- och 80-talen krisande industristäder, 
exempelvis Göteborg, Malmö, Norrköping, Örebro och Borås har växande 
stadsnära ortssystem omkring sig. I det senare fallet blir dock de stadsregi-
onala omfördelningseffekterna större under exempelvis 1970- och 80-tal, 
det vill säga att medan staden krymper så växer dess stadsnära orter, me-
dan det i det förstnämnda fallet snarare handlar om att de stadsnära tätor-
terna är en del av den växande staden (staden och de stadsnära orterna 
växer samtidigt).  

Med tiden är det dock snarare så att stadens storlek blir allt viktigare för 
hur de stadsnära orterna utvecklas, något som indikerar att den större 
växande staden i större utsträckning ”behöver” eller ”använder” sig av det 
lokala stadsnära ortssystemet för sitt ”växande”. Denna utveckling är där-
emot inte enbart ett storstadsfenomen, utan snarare kopplat till fenomenet 
större växande städer, framför allt de som gynnats mest av den postindust-
riella ekonomiska omställningen436. För mindre, dock kraftigt växande, 
städer (som exempelvis Växjö) är tillväxten i det närmaste uteslutande 
avgränsad till staden och inte till det stadsnära ortslandskapet.  

Vi är därmed inne på ett annat begrepp som lanserades i teorikapitlet, 
urban sprawl. Den stadsnära ortsutvecklingen, betraktad som en exurbani-
seringsprocess eller urban kontraurbanisering, kan då ses som en form av 
rumsligt diskontinuerlig stadsutvidgning, som urban sprawl437. Eller om 
man så vill, en förortisering av stadsnära landskap438. 

I vissa fall leder befolkningstillväxten i stadsnära orter till att de faktiskt 
växer samman med staden. Detta innebär att det som inledningsvis sker 
som en form av kontraurbanisering eller exurbanisering, exempelvis under 
1960- och 70-tal, avslutas med fullständig inkorporering i staden. Ett så-
dant förlopp talar för att se på den stadsnära ortsutvecklingen som en ut-

                                                   
435 Jfr Nilsson (2011) som diskuterar stadsutveckling utifrån teorin om ojämn geo-
grafisk utveckling. För städers utveckling ter sig teorin som tilltalande men tycks 
vara svår att plocka med sig ned i det stadsnära ortslandskapets myller av utveck-
lingslinjer. 
436 Jfr Nilsson (2011). 
437 Se exempelvis Arnstberg (2005), Brusman (2008), även Sundström, Peter (2006) 
Sprawl på närkingska (d-uppsats), Örebro: Samhällsvetenskapliga institutionen, 
Örebro universitet. 
438 Jfr Champion (2001), s. 149. 
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vecklingsprocess med flera samtidiga faser439, där alla de begrepp som har 
behandlats här är relevanta för att fånga och förstå den stadsnära ortsut-
vecklingens form och innehåll. Den stadsnära ortsutvecklingen är en del av 
en kontraurbaniseringsprocess, den kan vidare i sin form och sitt innehåll 
ses som exurbana eller periurbana platser, och i andra änden vara urban 
sprawl, och i konkret rumslig mening vara en del av stadens utbredning.440  

För att återkoppla till Leontidou och Couchs flernivåmodell över urban 
sprawl, som presenterades i kapitel 2, är det tydligt att den stadsnära orts-
utvecklingens sociodemografi formas på olika skalnivåer. Här finns krafter 
(strukturer) som formas på global och nationell nivå, som sedan filtreras 
ned och får en delvis unik form på stadsregional nivå, för att slutligen, 
tillsammans med regionala strukturer, skapa förutsättningar för utveck-
lingen (och förändringen) på lokal nivå, där de enskilda aktörerna både 
styrs och modifierar kontexterna (strukturerna). Genom att beakta den 
stadsnära ortsutvecklingen på tre olika skalnivåer (nationellt, regionalt och 
lokalt) har jag försökt att tydliggöra denna interdependens mellan struktu-
rella och aktörskopplade sätt att förstå den stadsnära orten som ett geogra-
fiskt fenomen (dess sociodemografiska mönster och utvecklingslinjer samt 
platsspecifika tillblivande och förändring) och vad detta fenomen har för 
roll i och betydelse för stadens utveckling. 

 
Med konstaterandet att staden och den stadsnära orten samverkar och 
producerar ett gemensamt landskap, infinner sig frågan om vad de stadsnä-
ra orterna i sitt samspel med staden betyder för den sociala dynamiken i 
stadsregionen? 

 

Den segregerade stadens ”dolda” rum 
Med social dynamik kan avses en rad aspekter på hur stadsbefolkningen 
lever och verkar. En av de mest diskuterade och teoretiserade aspekterna i 
dagens stadsutveckling är den växande segregationsproblematiken441. Mot 
bakgrund av föreliggande studie har det varit möjligt att föra en diskussion 
kring stadsnära orters betydelse för den segregerade staden. Jag kommer 
att inleda denna diskussion genom att återknyta till utvecklingen i Ekeby-
Almby. Under tidigt 1980-tal formulerar de boende i Ekeby-Almby i en 

                                                   
439 Jfr Berube et al (2006) och Ford (1999). 
440 Se exempelvis Nelson & Sanchez (1997), s. 271f, som menar att exurbanise-
ringsprocessen är en suburbaniseringsprocess. 
441 Se exempelvis Book & Eskilsson (2001), Andersson et al (2010), Trumberg 
(2011) som alla pekar på ökade klyftor i dagens städer. 
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skrivelse till Örebro kommuns stadsbyggnadskontor sin oro för den fort-
satta utvecklingen på följande sätt: 
 

Folknämnden kan ej godta Örebro kommuns förslag på vatten- och av-
loppsfrågan [med lokala lösningar, min kommentar] då en sådan lösning för 
med sig att många familjer får sälja sina permanent- och fritidshus, hur 
många är ointressant då lidandet för den enskilda familjen ej påverkas av 
antalet flyttlass. […] Att där tvingas göra stora ekonomiska investeringar är 
en politik som innebär att en stor del av befolkningen i Ekeby-Almby måste 
bytas ut till en mer kapitalstark grupp. 

Detta får inte och kommer inte att ske.442  

 
Även om en kommunal avloppslösning inte blev av, besannades till slut 
den oro som lokalbefolkningen uttryckte. I avhandlingen har inflyttningen 
av en mer kapitalstark grupp i Ekeby-Almby kunnat beskrivas både statis-
tiskt och i skriftliga källor. Ekeby-Almby sällar sig under 1990- och 00-
talen till den exklusiva gruppen stadsnära orter där exempelvis inkomster-
na och utbildningsnivåerna är höga. Jag har i avhandlingen valt att kalla 
dem för expansionsorter. Denna förändring har skett till följd av en kraftig 
inflyttning från framför allt Örebro.  

Lennart Tonnel menade att 1980-talets stadsförnyelsepolitik, som kän-
netecknades av en förhandlingsplanering, bidrog till en omfattande gentri-
fiering. Det Tonnel, och många med honom, framför allt åsyftade var en 
social omvandling av äldre centralt belägna stadsdelar i innerstaden443. 
Förhandlingsplaneringen har då den behandlas i forskningen ofta en kraf-
tig geografisk slagsida mot innerstaden och förnyelsen av densamma. I 
föreliggande fallstudie visar det sig att förändringsprocesser baserade på 
förhandlingsplanering också formar utvecklingen i den stadsnära orten 
Ekeby-Almby. Gentrifieringsliknande processer sker således även i stadens 
periferi, ute i stadsregionen, och som fenomen ligger det nära det som geo-
grafen Martin Phillips kallar ”other geographies of gentrification”444 när 
han eftersöker ett breddat perspektiv på var och hur gentrifiering sker. 
Phillips använder begreppet ‘rural gentrification’ som exempel på andra 
former av gentrifierning vid sidan om den som sker i stadsmiljöer.445 Oav-

                                                   
442 Brev till Örebro kommun, s. 2 (Örebro stadsarkiv, Kommunstyrelsen diarium) 
443 Tonnel (1991), s. 197, se även Book & Eskilsson (2001), s. 90ff. 
444 Phillips, Martin (2004) Other geographies of gentrification, Progress in Human 
Geography 28, 1(2004) pp. 5-30, s. 5. 
445 Ibid.  
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sett var dessa sker (i innerstaden eller i det stadsnära landskapet) får de 
konsekvenser för stadens utveckling genom att vissa grupper av stadsregio-
nens befolkning stängs ute eller tvingas bort. Som en plats att bo på är 
Ekeby-Almby idag endast möjlig för en viss del av stadsbefolkningen. I 
andra stadsnära orter är tillgängligheten något större, vanligtvis förutsatt 
att det är möjligt att finansiera ett husköp.446 Elisabeth Lilja beskriver sta-
dens gentrifiering som segregationens nya ansikte447. I avhandlingen har 
kunnat visas att detta andra ansikte även tar form i det stadsnära ortsland-
skapet, det vill säga vid sidan om staden, och inte enbart i en omvandlings-
process i innerstaden. 

 
En viktig slutsats från de studier som har företagits här är att det system av 
stadsnära tätorter som gradvis växer fram under 1900-talets urbaniserings-
våg, och sedermera etableras som en rumsligt löst sammansatt urban struk-
tur under 1960-, 70- och 80-talens kraftiga befolkningsutveckling, innebär 
att en ny dimension i stadens sociala och rumsliga geografi har vuxit fram. 
I denna exurbana geografi växer nya tillväxtorter fram med förändrad 
socioekonomisk karaktär och blandas samman med redan etablerade orter 
med en stabilare, och i förhållande till staden, något särpräglad socioeko-
nomisk sammansättning. I vissa fall, som med Marieberg och Mosås runt 
Örebro, växer dessa sedan in i staden och blir då alltmer påtagliga (rumsli-
ga) inslag i staden. Andra orter fortsätter att vara en del av denna sociala 
och rumsliga geografi med någon eller några mils avstånd till staden. Re-
sultatet antyder att den framväxande tudelning av staden, som exempelvis 
Book och Eskilsson beskriver i sin avhandling med stöd i internationell 
forskning, delvis är en chimär. Ett socioekonomiskt mellanskikt av befolk-

                                                   
446 Jfr Stockdale, Aileen (2010) The diverse geographies of rural gentrification in 
Scotland, Journal of Rural Studies 26 (2010) 31-40, som menar att den rurala, 
liksom den urbana, gentrifieringen sker till följd av inflyttning vilket därmed leder 
till att de lokala huspriserna ökar. Någon större utflyttning, som i fallet med den 
urbana gentrifieringen, behöver inte ske av det enkla skälet att den specifika platsen 
(mot bakgrund av att vara landsbygd) har en liten befolkning innan den omvand-
las. Det som sker i Ekeby-Almby (exempelvis att befolkningen går från drygt 200 
invånare till knappt 1300 samt att genomsnittsinkomsterna ökar) liknar på detta 
sätt den rurala gentrifieringen, men bör snarare ses som en stadsnära (eller exur-
ban/periurban) gentrifiering eftersom den är starkt kopplad till staden och dess 
utveckling.  
447 Lilja, Elisabeth (2011) Den segregerade staden. Tre kvarter i Stockholms inner-
stad, Stockholm: Stockholmia förlag, s. 17f. 



210 I PETER SUNDSTRÖM Orter i stadens närhet 
 

ningen kan istället med tiden sägas ha fattat posto och reproduceras i det 
närliggande stadsnära ortsystemet448, primärt i mellanskiktsorterna. 

 
Inom den renodlade segregationsforskningen är det, åtminstone i en svensk 
kontext, i det närmaste uteslutande antingen den kommunal- eller tätorts-
baserade staden som utgör det empiriska objektet449. I en studie av Anders-
son et al konstateras dock att områden utanför staden medverkar till sta-
dens sociala differentiering eftersom dessa i flera avseenden är socioeko-
nomiskt och etniskt homogena450. Föreliggande studie kan både bekräfta 
och nyansera ett sådant konstaterande. Studeras sociala avstånd i staden är 
det rimligt att ha ett geografiskt bredare perspektiv som inkluderar platser 
som befinner sig nära men utanför det som oftast uppfattas som den egent-
liga staden för att fånga upp boendesegregationens rumsliga spännvidd. 
Om inte hänsyn tas till stadsnära orter och deras inverkan på stadens so-
ciala geografi blir de ett dolt rum i den segregerade staden.  

I denna studie framgick att Örebro kommun i efterhand, i alla fall i den 
översiktliga planeringen, insåg att utvecklingen i Ekeby-Almby var en del 
av segregationsprocesserna som verkar i Örebro. Att det stadsnära ortssy-
stemets sociodemografi inverkar på stadens utveckling är en viktig aspekt 
att ta med sig i synen på och analysen av svensk stadsutveckling, exempel-
vis inom planeringsområdet.  

 

Mellankommunala spel om befolkningstillväxt 
De omständigheter som leder fram till den gentrifieringsliknande process 
som sker i Ekeby-Almby visar sig vara knutna till olika aktörer, framför 
allt kommunen och den privata markexploatören, och ett antal kontexter 
eller strukturer, som formar den kontinuerligt förändrade planeringssitua-
tionen i Ekeby-Almby. Trots sin perifera, och måhända i flera avseenden 
”ostadslika”, geografiska lokalisering exemplifierar denna plats många av 
dagens stadsutvecklingsprocesser. Men det som sker i Ekeby-Almby är 
troligtvis inte unikt utan snarare ett av flera exempel på hur den expansiva 
stadsnära ortsutvecklingen går till kring svenska städer. Runt Örebro kan 
den skönjas i Lanna, liksom i Stora Mellösa under 1960- och det tidiga 70-
talet.  

                                                   
448 Jfr Bertrand & George-Marcelpoil (2005), s. 81f, som menar att periurbanise-
ringen (där den stadsnära tätorten är en viktig plats) utgör en specifik del av den 
urbana segregationen. 
449 Se exempelvis Trumberg (2011) och Lilja (2011). 
450 Se Andersson et al (2010). 
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En viktig förklaringsfaktor är att stadsnära orter kan ses som pjäser i ett 
mellankommunalt spel om befolkningstillväxt451. De stadsnära tillväxtor-
terna är med andra ord det konkreta rumsliga uttrycket för en tillväxtori-
enterad stadspolitik (som formar de processer som leder till planläggning, 
exploatering och bosättning i stadsnära orter). 
 
En del av förklaringen till att en kommun kan medverka till en exploate-
ring såsom i Ekeby-Almby eller Lanna, och att det finns en privat aktör 
som med tiden tillåts kliva in och driva fram en utveckling mot exempelvis 
villatomter, kan således förstås som en tillväxtorienterad stadspolitik. En 
viktig idé i dessa sammanhang finns i det mångtydiga begreppet attraktivi-
tet, som blir en allt viktigare komponent i stadsutvecklingsdiskurser från 
1980-tal och framåt452. Förutom storskaliga köpcentra utanför staden 
brukar skapandet av attraktiva miljöer vanligtvis åsyfta satsningar i inner-
staden. Karin Book beskriver dem exempelvis som centrumförnyelse, upp-
rustning av äldre hamn- och industriområden till postmoderna konsum-
tions- och kulturlandskap samt renoverade eller nybyggda sportarenor och 
konferens- och mässanläggningar. De mest spektakulära brukar benämnas 
flaggskepp.453 Syftet med dessa är enligt Book att de ”ska fungera som 
katalysatorer i den urbana utvecklingen och locka till sig mer uppmärk-
samhet, investeringar, besökare”454.  

Även om praktiken att marknadsföra platser inte är någonting nytt455, 
är det i dagens samhälle så att i det närmaste alla orter, städer, regioner 
och nationer är inbegripna i att sälja sig själva i en försäkran om att just 
denna plats har en konkurrensfördel mot andra platser456.  Att skapa at-
traktiva platser har blivit en allt intensivare och angelägnare verksamhet, 
exempelvis för kommunen. Ett sätt att göra en kommun eller stad konkur-
renskraftig är att bygga attraktiva boendemiljöer457. I materialet fram-
kommer att Ekeby-Almby i flera avseenden svarar mot vissa dimensioner 
av den urbana attraktiviteten. För Örebro som en ekonomisk geografi kan 
det finnas starka motiv att låta en plats som Ekeby-Almby exploateras. Om 
                                                   
451 Jfr Leontidou & Couch (2007), se även Brusman (2008), s. 22ff. 
452 Se exempelvis Tunström (2009). 
453 Book (2006), s. 2 och 7f. 
454 Ibid., s. 7. 
455 Jakobsson (2009), .s 29ff.  
456 Ward, Stephen V. (1998) Selling places. The Marketing and Promotion of 
Towns and Cities 1850-2000, London: Spon Press, .s 1. 
457 Book & Eskilsson (2001), s. 94f och Book (2006), s. 6, se även Brusman (2008), 
s. 22f. 
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de nya invånarna är inflyttare till kommunen bidrar de till en ökad skatte-
bas samtidigt som de kan förväntas bidra till utvecklingen av det lokala 
näringslivet. I det avseendet finns det samtidigt en drivkraft att låta platsen 
vara exklusiv.  

 
Sett ur detta perspektiv förutsätts dock att det finns konkurrerande platser 
och aktörer till Ekeby-Almby och dess exploatörer. För Örebros del finns 
dessa konkurrenter i Kumla och Lekebergs kommun. I dessa kommuner 
finns en visshet om att örebroare kan tänkas sig att flytta ut från Örebro 
för att exempelvis bygga ett nytt hus i någon närliggande kommun458 eller 
att inflyttare till Örebro från andra landsdelar kan välja någon annan när-
liggande kommun att bosätta sig i. Det planarbete som pågår i Lanna, som 
kort har beskrivits i kapitel 7, vilar på en strategi om att genom ett utnytt-
jande av sitt geografiska läge åstadkomma en inflyttning från Örebro 
kommun. Att så sker har också kunnat illustreras i kapitel 7. Som en 
kommentar till förhållandet mellan Kumla och Örebro, svarade ett av 
Kumlas kommunalråd att: ”Vi är jätteglada för byråkratin i Örebro när 
man ska bygga villa eller etablera företag. Många kommer till Kumla av 
den anledningen.”459 Men, Kumla och Lekebergs kommuner är inte en-
samma. I den lokala dagspressen marknadsför sig exempelvis Hallsbergs 
kommun, beläget strax söder om Kumla, så här: 
 

Drömmer du om ett eget hus? Alla alternativ finns för ditt boende (…). 
Hallsberg! Givetvis får alla köpa hus i Hallsberg, inte bara örebroare. Tänk 
Hallsberg för en tryggare framtid med bra kommunikationer. Bra uppväxt 
för barnen och förhoppningsvis en bra värdeutveckling på ert boende.460  

  

                                                   
458 Planeringsarbetet med nya villaområden i Kumla kommun har inneburit och 
fortsätter att innebära en utbyggnad av norra Kumla (villaområdena Loviselund, 
Skogstorp och Smedstorp), det vill säga den del av kommunen där centrala Örebro 
är 15 kilometer bort och Örebros tätortsgräns 5 kilometer bort. En stor del av den 
nuvarande översiktsplaneringen handlar om ortens relationer med Örebro (se Kum-
la kommun (2011) Kumla 25000. Översiktsplan för Kumla kommun, s. 24f). 
459 Nerikes Allehanda, 2011-03-04. 
460 Nerikes Allehanda, 2011-03-15. 
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Stadsnära tätorter kan därmed ses som fångstterritorium461 för regionala 
kamper mellan kommuner om nya invånare, där kommungränser och geo-
grafisk närhet till den växande staden utgör de bakomliggande förutsätt-
ningarna för var tillväxten (och den socioekonomiska exklusiviteten) ska 
ske. Det förefaller därmed vara så att den stadsnära ortsutvecklingen häng-
er starkt samman med en mellankommunal kamp om nya invånare, om ett 
planeringstänkande som primärt är inriktat på den enskilda kommunen 
och dess väl och ve. Ett sådant synsätt kan göra att attraktivitetsargumen-
tet får väga tungt i avvägningen av hur en plats ska utformas. Täthets- och 
blandningsidealen kan därmed komma att väga lätt, såsom i både Ekeby-
Almby och Lanna. En expansion av Ekeby-Almby kan därför vara motive-
rad ur en konkurrens- och attraktivitetssynpunkt, men svårare att argu-
mentera för ur ett hållbarhetsperspektiv som exempelvis omfattar en social 
dimension. Den sociala aspekten uppmärksammades i såväl den fördjupade 
som den senaste kommunala översiktsplanen, men har inte hörsammats i 
detaljplaneringen i Ekeby-Almby vare sig i de tidiga eller i de senare plan-
dokumenten. 

Stadsnära orter utvecklas i flera fall således av en stadspolitik som är at-
traktivitetsdriven och öppen för samarbete med exploatörer, samt mot 
bakgrund av det faktum att landskapet är uppdelat kommunvis (en kom-
munvis stadspolitik kring en och samma stad).  
 

Behovet av en gränsöverskridande planering i stadsregioner 
Mot bakgrund av den diskussion som har förts här bör slutligen även läg-
gas en mer generell slutsats om hur vi ser på staden och dess utveckling, det 
vill säga ett perspektiv på var och hur stadens utveckling sker. Detta sker i 
stor utsträckning i vad som i avhandlingen har beskrivits som stadsnära 
orter. Denna ortskategori är inte på något sätt given, den både kan och bör 
diskuteras, men sådan den har operationaliserats i avhandlingen visar den 
sig vara en ytterst påtaglig del i stadsutvecklingen. Stadens utveckling och 
växande går via de stadsnära orterna utöver både kommunala och 
morfologiska gränser. Detta skapar utmaningar i planeringen av städer, 
exempelvis när det gäller att motverka socioekonomisk splittring i stads-
rummet. Utmaningen för ”stadskommunen” (exempelvis Örebro kommun) 

                                                   
461 Jfr Ek, Richard & Tesfahuney, Mekonnen (2008) Den post-politiska regionen 
som fångst- och rörlighetsterritorium, i Andersson, Frida, Ek, Richard och Molina, 
Irene (red.) Regionalpolitikens geograzfi. Regional tillväxt i teori och praktik, 
Lund: Studentlitteratur, s. 84ff, som använder begreppet för att beskriva den regio-
nala konkurrensen om kapital- och företagsinvesteringar. 
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är att inkludera platser som ibland till och med ligger i andra kommuner 
(exempelvis Kumla och Lekebergs kommuner). Utmaningen för stadsnära 
kommuner, belägna i stadens skugga, är att inse att de villadominerade 
platser som iordningsställs har en mer långtgående inverkan på stadens 
helhet. Som framgår av föreliggande studie är detta inte enbart ett stor-
stadsfenomen, utan snarare ett fenomen kring de flesta av Sveriges 30 stör-
re städer, om än med olika intensitet och skalmässigt omfång. 

 
 

Mattias Qviström menar exempelvis att planeringen (som, enligt honom, 
har en dikotom indelning i stads- och landsbygdsplanering) har svårt att 
bemästra stadsnära områden eftersom de består av ett komplext samman-
satt landskap av urbana och rurala miljöer. Det stadsnära landskapets 
komplexa sammansättning medför att kommunen och andra berörda pla-
neringsaktörer saknar tillräckliga instrument att styra utvecklingen när 
landsbygden urbaniseras, och trafikleder och externa köpcentra byggs ut i 
det stadsnära landskapet.462 Liknande resonemang förs även av Niklas 
Bergström i närstudien av Umeå stadsregion, när han exempelvis efterlyser 
en tydligare mellankommunal planering för att hantera utvecklingen i des-
sa landskap463. 

Det gränsöverskridande planeringsprojekt som omfattar de stadsnära or-
terna Lanna, Vintrosa Latorpsbruk och Garphyttan i Örebro respektive 
Lekebergs kommun är ett exempel på hur detta kan gå till. Dock borde 
perspektivet vara vidare och omfatta en analys som inkluderar staden. 
Svårigheten att inkludera det stadsnära ortslandskapet i planeringen av 
staden, att se det som en del av staden, hänger samman med att den är 
geografiskt åtskild från staden. Ett sätt att hantera detta är att se den 
stadsnära orten som en stadsdel utanför staden.  

 

                                                   
462 Qviström (2008), s. 97,106 och 125. 
463 Bergström (2002), s. 25. 
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KAPITEL 9. 

Sammanfattning 
Den här avhandlingen handlar om orter i stadens närhet och inleds med ett 
nedslag i Ekeby-Almby, beläget i närheten av Örebro. Ekeby-Almby har 
under de senaste 20 åren genomgått kraftiga sociodemografiska föränd-
ringar. Bland annat ökar befolkningen kraftigt samtidigt som den socio-
ekonomiska strukturen också förändras. Dagens befolkning består i stor 
utsträckning av högutbildade höginkomsttagare som uteslutande bor i 
villa. Stora delar av befolkningen utgörs av barn och unga medelålders. 
Liksom andelen äldre är också andelen utlandsfödda liten. Befolkningen i 
Ekeby-Almby kännetecknas vidare av att vara starkt förankrad på arbets-
marknaden, men knappt inga arbetstillfällen finns på själva orten. Arbetar 
gör befolkningen vanligtvis i Örebro eller på andra närliggande orter, me-
dan vissa pendlar till arbete i Stockholm. Här och var i Ekeby-Almby pågår 
aktiviteter med att anlägga nya villatomer, något som vittnar om att ut-
vecklingen kommer att fortgå. 

Dessa utvecklingslinjer föder ett antal frågor. Dessa handlar exempelvis 
om Ekeby-Almbys sociodemografiska förändring speglar generella utveck-
lingsdrag för denna typ av orter, om vilka perspektiv och idéer som präglar 
planeringen av dessa orter samt om vad dessa stadsnära orter har för bety-
delse för den mer allmänna urbana utvecklingen. 

Dessa funderingar leder över i två till varandra relaterade utgångspunk-
ter i avhandlingen. Förutom att Ekeby-Almbys snabba utveckling innebär 
att platsen som sådan har förändrats, blir det samtidigt viktigt att också 
analysera dessa förändringar i ett vidare geografiskt perspektiv. Utgångs-
punkten är således att dessa platser inte kan betraktas som ett bihang till 
staden utan faktiskt är en kraft i stadens förändring, även om de är lokali-
serade i ett både urbant och ruralt blandlandskap. 

En annan, mer teoretisk utgångspunkt, handlar om Ekeby-Almbys ut-
veckling i förhållande till den urbana utvecklingen. Sedan 1970-talet be-
skrivs hur urbaniseringsförloppet, som en omflyttning av befolkning från 
land till stad, har ebbat ut, och kommit att ersättas av en postindustriell 
urbanisering som bland annat initialt ofta beskriver krympande städer och 
växande landsbygder. Ett därpå följande steg handlar om att städerna åter 
börjar växa. Här återkommer begrepp som reurbanisering och kontraur-
banisering, och det är mot bakgrund av dessa som utvecklingen i stadsnära 
orter kan förstås.  

 
Syftet med avhandlingen att granska de stadsnära orterna och deras roll i 
och betydelse för städers utveckling. I syftet ligger att undersöka stadsnära 
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orter som plats och fenomen genom att studera utvecklingsmönstren i det 
stadsnära ortslandskapet och det platsspecifika ortstillblivandet i detta 
landskap. Följande frågor kommer därför att vägleda avhandlingsarbetet: 
Följande frågor har formulerats för att vägleda avhandlingsarbetet: 

1. Hur kan den stadsnära ortsutvecklingen begreppsliggöras mot 
bakgrund av tidigare urbanforskning? 

2. Hur ser stadsnära orters sociodemografi ut? Vilka mönster och 
utvecklingslinjer finns från 1970-tal och framåt? 

3. Hur förhåller sig dessa sociodemografiska mönster och utveck-
lingslinjer till motsvarande förhållanden i staden?  

4. Vilka idéer, ambitioner och omständigheter präglar den kom-
munala planeringen i stadsnära orter?  

 
Teoretiskt är avhandlingen kopplad till urbaniseringsförloppets förändring 
från 1970 och framåt, vad som ibland benämns som en övergång från in-
dustriell till postindustriell urbanisering. Denna förändring får till följd att 
urbaniseringsförloppet luckras upp. En viktig aspekt som kan skönjas i 
forskningen kring ortsutveckling är att andra faktorer än de som är strikt 
ekonomiskt kopplade (som i exempelvis centralortsteorin) framförs som 
viktiga för att förstå orters utveckling. Med några av de begrepp som inbe-
griper ett sådant perspektiv blir det möjligt att både förstå och förklara 
varför orter som Ekeby-Almby växer fram. De som fokuseras i avhandling-
en är kontraurbanisering, exurbanisering, periurbanisering och urban 
sprawl. Tre av dessa begrepp kan sägas ta avstamp från den traditionella 
stadstillväxten eftersom de beskriver utveckling av platser utanför staden, 
medan det fjärde begreppet, urban sprawl, snarare beskriver hur staden 
självt breder ut sig, men de ter sig samtidigt väldigt snarlika i fråga om 
form och innehåll. Frågan om vad som skiljer dem åt inställer sig och om 
de kan betraktas som distinkta processer eller förlopp. I urbanforskningen 
finns två perspektiv varifrån dessa frågor kan diskuteras. I det ena perspek-
tivet betonas cykliska förlopp där processer övergår i varandra över tid. I 
det andra beskrivs istället hur dessa processer kan ske samtidigt. 
 
Denna avhandling är tillkommen genom en kombination av kvantitativa 
och kvalitativa metoder. Ambitionen med användandet av olika metoder är 
i avhandlingen motiverat av de möjligheter som ges till nya infallsvinklar 
och en djupare förståelse av stadsnära orter som fenomen i den urbana 
utvecklingen samt att öppna upp för tolkningar som annars inte skulle 
kunna erhållas genom att med endera kvalitativ eller kvantitativ metod 
endast fokusera någon geografisk skalnivå eller aspekt av den utveckling 
som sker exempelvis i Ekeby-Almby eller för stadsnära orter generellt. 
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De kvantitativa material som analyseras i avhandlingen är dels Statistis-
ka centralbyråns löpande tätortsstatik över befolkning och ytor, dels stati-
stik från databasen BeDa, som består av longitudinella registerdata på 
individnivå och tillhandahålls av SCB. 

De kvalitativa material som framför allt studeras i avhandlingen är 
kommunal planeringsdokumentation. I andra hand bygger den kvalitativa 
analysen på en intervju av en tjänsteman på Örebro kommun och doku-
mentation från den stora markägaren i Ekeby-Almby.   

 
Stadsnära orter har i avhandlingen definierats som orter som dels är lokali-
serade i kommuner där den största orten (staden) tillhör de trettio största i 
Sverige (år 2010), dels är lokaliserade i kommuner med starkt pendlingsut-
byte med de kommuner som huserar någon av de trettio största svenska 
städerna. Detta medför att 842 orter har räknats som stadsnära, och det är 
dessa som är i avhandlingens fokus. Vid sidan om den stadsnära orten har 
ett antal orts- och landskapstyper definierats, som i avhandlingen används 
som referenspunkter i analyserna. 

 
Avhandlingen är uppdelad i tre empiriska delar. I det första empiriska ka-
pitlet studeras befolkningsförändringar i och kring stadsnära orter på na-
tionell nivå. De huvudsakliga resultaten från denna del i avhandlingen är 
att de stadsnära orterna kan betraktas som växande, även under perioder 
med krympande städer och grön våg (1970- och 80-tal) och reurbanisering 
(1990- och 00-tal). 

I ett stadsregionalt perspektiv innebär denna utveckling att en ny orts-
struktur har vuxit fram och etablerats kring städerna och fått till följd att 
de har utvidgats kraftigt utanför sina morfologiska gränser. Mest drama-
tisk var denna stadsregionala dekoncentration under 1970- och 80-talet 
när många städer krympte. När exempelvis befolkningen i de traditionella 
industristäderna Göteborg, Malmö, Norrköping och Borås krympte under 
1970-talet växte deras stadsnära orter kraftigt. Men även kring växande 
städer som Uppsala, Linköping, Umeå och Skövde finner vi samma möns-
ter under 1970- och 80-talet. Under 1990- och 00-talet sker tillväxt i både 
städer och stadsnära orter, framför allt sker detta kring de största och mest 
expansiva städerna. 

En förklaring till att den starka befolkningstillväxten upprätthålls över 
tid är att det finns en inomregional dynamik där vissa stadsnära orter väx-
er kontinuerligt, medan nya tillväxtorter tillkommer samtidigt som det 
finns andra som börjar stagnera.  
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I det därpå följande kapitlet analyseras befolkningens sammansättning i 
stadsnära orter och hur denna förändras. Här är studien avgränsad till 
Örebro stadsregion. Vid den inledande granskningen av dessa orter går det 
att konstatera att varje ort har en delvis unik sociodemografisk samman-
sättning. Över tid växer befolkningen olika mycket hos dessa orter, men 
betydande skillnader finns även i variabler som försörjningsgrad, inkomst, 
utbildningsnivå, andel sysselsatta, andel 65 år och äldre och andel utlands-
födda.  
En närmare jämförelse leder dock fram till att vissa sociodemografiska 
mönster kan skönjas. Ett huvudsakligt resultat från denna delstudie är att 
skikt av stadsnära orter med delvis skilda socioekonomiska profiler kan 
urskiljas. Följande gruppering av de stadsnära orterna blir därför möjlig att 
göra: expansions-, mellanskikts- och stagnationsorter. Den första gruppen 
kännetecknas av en befolkning med höga inkomster, hög utbildningsnivå, 
stark förankring på arbetsmarknaden, stark befolkningstillväxt, korta av-
stånd till Örebro, låg andel äldre, medan ett motsatt förhållande råder i 
stagnationsgruppen. Mellan dessa två ytterligheter finns en relativt stor 
mellangrupp.  

Kapitlet fortsätter sedan med en närstudie av tre stadsnära orter för att 
fördjupa analysera av den stadsnära ortsutvecklingen, exempelvis genom 
att beakta socioekonomiska aspekter av in- och utflyttningen till och från 
dessa orter.  

 
Kapitel 7 är en analys av hur den stadsnära orten Ekeby-Almby har plane-
rats fram. I kapitlet rekonstrueras ett redan känt förlopp, en från 1990-tal 
och framåt väldigt snabb och omfattande sociodemografisk förvandling. 

I kapitlet analyseras översikts- och detaljplaner, liksom andra kommu-
nala dokument och skrifter från den stora markägaren i och kring Ekeby-
Almby. Sammantaget illustreras hur en rad olika faktorer formar framväx-
ten av dagens Ekeby-Almby. Dessa handlar om hur förutsättningarna för 
Örebros tillväxt förändras och Ekeby-Almbys roll i dessa, hur den lokala 
miljön, primärt vatten- och avloppsfrågan, ska hanteras, men även hur 
kommunen och den stora markägaren löser denna fråga och vilken utveck-
ling som därmed möjliggörs. Ekeby-Almbys utveckling formas således dels 
av en rad strukturer och aktörer som verkar i relation till dessa.  
 
Av flera slutsatser som kan dras om den stadsnära ortsutvecklingen disku-
teras följande fyra i kapitel 8: 

• En stor del av de senaste 40-50 årens befolkningstillväxt i Sveri-
ge har varit tämligen betingad av staden (”stadskär”) eftersom 
den till stor del har skett i stadsnära orter runt om de cirka 30 
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största svenska städerna. Ur ett stadsregionalt perspektiv kan 
denna form av ortstillväxt ses som framväxten av en (genomgri-
pande) rumsligt diskontinuerlig förlängning av staden.  

• Dessa platser är dock inte en homogen samling stadsnära orter. 
Vissa orter är expansiva och exklusiva, medan andra formar ett 
tillväxtmässigt och socioekonomiskt mellanskikt. Utöver det 
finns stagnerande orter. Tillsammans är dessa, på olika sätt, en 
del av stadens socioekonomiska differentiering.  

• Även om det stadsnära ortssystemet över tid synes vara konti-
nuerligt växande finns det både en mellan- och inomregional 
föränderlighet som innebär att tillväxtprocessen ”vandrar” runt 
mellan orterna. Inte sällan tycks den socioekonomiska skikt-
ningen hänga samman med denna ”kringflackande” tillväxtpro-
cess på regional nivå. På mellanregional nivå är det från 1990-
tal och framåt snarast stadens storlek, befolkningstillväxt och 
ekonomi som betingar formen på den stadsnära ortsutveckling-
en, något som var svårt att se under 1970- och 80-tal då både 
växande och krympande, liksom större och mindre, städer hade 
växande stadsnära orter runt sig.  

• Starka exploateringsintressen präglar och skapar förutsättning-
arna för den stadsnära ortsutvecklingen i tid och rum. Några 
centrala aktörer är markägare/exploatörer och kommunen 
(stadskommuner/förortskommuner). Kommunen har förlorat en 
del av sin makt, eller annorlunda uttryckt, är mer beroende idag 
av privata aktörer, vilket också synliggörs i den stadsnära orts-
utvecklingen. 

 
Utifrån dessa och andra slutsatser diskuteras i kapitel 8 den stadsnära or-
ten i förhållande till begreppen kontraurbanisering, exurbanisering, periur-
banisering och urban sprawl. Den stadsnära ortsutvecklingen kan ses som 
en urban kontraurbanisering, men kanske primärt som en svensk periurbia, 
och på så sätt som en utvidgning av staden, vad som på engelska ofta be-
skrivs som urban sprawl. Vidare i kapitlet diskuteras den stadsnära ortens 
roll i stadens sociala geografi, där den bland annat kan beskrivas som den 
segregerade stadens ”dolda” rum. En annan aspekt av den stadsnära orten 
är att den kan ses som platser som är viktiga i mellankommunala spel om 
befolkningstillväxt. Det kan exempelvis vara viktigt för kommuner med ett 
gynnsamt läge nära staden att utveckla stadsnära orter för att locka till sig 
nya invånare. Detta innebär, exempelvis för att hantera staden och den 
stadsnära ortsutvecklingen i ett sammanhang, att planeringen kan behöva 
ske gränsöverskridande.  



220 I PETER SUNDSTRÖM Orter i stadens närhet 
 

KAPITEL 10. 

Summary 
This thesis examines localities in the vincinity of a town, starting with 
Ekeby-Almby which is situated near Örebro. In the past twenty years, 
Ekeby-Almby has experienced vast sociodemographic changes. Among 
other things, the population has increased heavily while the socioeconomic 
structures have changed. Today its population largely consists of well-
educated high earners, young middle aged people and children, who almost 
exclusively live in detached houses. Its population contains only a small 
percentage of old people as well as people born in a country other than 
Sweden. The inhabitants of Ekeby-Almby can also be characterised by their 
firm presence in the labour market, despite the fact that there are hardly 
any jobs in the area itself. The inhabitants commonly commute to Örebro, 
or to other nearby localities, while some travel to work in Stockholm. The 
work of building new homes is underway in several places around Ekeby-
Almby, which indicates that this particular development is set to continue. 

These lines of development give rise to a number of questions. For ex-
ample, does the socioeconomic change of Ekeby-Almby reflect a general 
trend for this kind of locality? What are the perspectives and concepts that 
characterise the planning of these localities, and what is the significance of 
these suburban areas for the urban development as a whole? 

In turn, these questions lead into two inter-related starting points for 
this thesis. While looking at the fast-moving developments which are 
changing the appearance of Ekeby-Almby, it is also important to analyse 
these changes in a broader geographical perspective. Thus, the starting 
point must not be to view these localities as an appendage to the city, but 
rather as a force in the development of the city, even if they are situated in 
a mixed landscape of both urban and rural characteristics. 

Another more theoretical starting point is to look at Ekeby-Almby’s de-
velopment in relation to the urban development. Since the 1970s, the ur-
banisation process, in terms of people relocating from the countryside into 
towns, has been described as diminishing and being replaced by a post-
industrial urbanisation, which, among other things, is often initially de-
scribed as shrinking cities and a growing countryside, followed by a new 
phase of city growth. This has given birth to concepts such as re-
urbanisation and counter-urbanisation, and only in relation to these can 
the development in peri-urban areas be fully understood.  

 
The purpose of this thesis is to examine the peri-urban localities, their role 
in, and their significance to, the development of cities. The object is to 
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study the localities in terms of an area and a phenomenon, by looking at 
the patterns of change within the peri-urban landscape, as well as the area-
specific emergence of each locality within its landscape. The following 
questions have been formulated as a guide to the work behind the thesis: 

1. How can the peri-urban development be conceptualised in the 
light of earlier research into urbanisation? 

2. What do the sociodemographics look like in peri-urban locali-
ties? What patterns and what lines of development can be de-
tected from the 1970s onwards? 

3. How do these sociodemographic patterns and lines of develop-
ment compare to equivalent circumstances in the city?  

4. What ideas, ambitions and circumstances characterise the mu-
nicipal planning of peri-urban localities?  

 
The thesis is theoretically linked to the change in the urbanisation process 
from 1970 onwards, something which at times has been described as a 
transition from industrial to post-industrial urbanisation. The consequence 
of this change is that the urbanisation process becomes eroded. An im-
portant aspect which can be seen in the research of the peri-urban devel-
opment is that factors other than those that are strictly economically linked 
(as in the central place theory) are viewed as relevant in order to under-
stand the development of peri-urban localities. With some of the concepts 
involving such a perspective, it is possible to both understand and explain 
why places like Ekeby-Almby emerge. Among these, the thesis will focus 
on counter-urbanisation, ex-urbanisation, peri-urbanisation and urban 
sprawl. One could say that the starting point for three of these concepts is 
the traditional city growth, as it describes the development of areas outside 
of the city, while the fourth concept, urban sprawl, is rather a description 
of how the city itself is expanding, but as far as shape and content are con-
cerned, they are all very similar. One could question if they differ at all, 
and whether or not they can be seen as separate processes. In the research 
of urbanisation there are two perspectives from which these questions can 
be discussed. One of the perspectives focuses on a cyclical progression 
where different processes move into each other over time. In the other per-
spective it is described how these processes can happen simultaneously. 
 
This dissertation uses a combination of quantitative and qualitative meth-
ods. The idea of using different methods is justified by the possibility of 
new approaches and a deeper understanding of peri-urban areas as a phe-
nomenon in the urban development, as well as the opening up of interpre-
tations which would not be obtainable if merely focusing on, through ei-
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ther qualitative or quantitative methodology, a geographical scale or aspect 
of the development which is taking place in for instance Ekeby-Almby, or 
of peri-urban localities in general. 

The quantitative materials analysed in this dissertation are partly Statis-
tics Sweden’s continuous statistics over densely built-up areas concerning 
population and space, and partly statistics from the database BeDa, pro-
vided by Statistics Sweden and containing longitudinal data on an individ-
ual level. 

The qualitative material, which is examined to a large extent in this the-
sis, is municipal planning documentation. The qualitative analysis is to a 
lesser extent based on an interview with an official of Örebro municipality, 
and documentation from Ekeby-Almby’s major land owner.   

 
A peri-urban locality in this thesis has partly been defined as a place that is 
situated within a municipality whose largest locality (town) is among the 
thirty largest in Sweden (in 2010), and partly as a place situated within a 
municipality with a heavy commuter interchange with the municipalities 
containing one of the thirty largest towns in Sweden. By this definition, 
there are 842 localities which can be labelled as peri-urban, and these are 
the main focus of this dissertation. Beside these peri-urban localities, a 
number of different types of areas and landscapes have been defined, and 
they will serve as reference points in the analysis. 

 
The thesis is made up of three empirical parts. The first empirical chapter 
contains a study of changes in the population within and around peri-
urban localities on a national level. The main result from this part of the 
thesis is that the peri-urban localities can be described as growing, even 
during periods of shrinking towns and growing countryside (70s and 80s), 
and re-urbanisation (90s and 00s). 

From a city-regional perspective, this development means that a new ar-
ea structure has emerged and become established around the cities, and 
consequently, they have extended far beyond their morphological borders. 
This city-regional deconcentration was most dramatic during the 1970s 
and 1980s when a lot of cities shrank. For example, when the population 
in the traditional industrial cities of Gothenburg, Malmö, Norrköping and 
Borås shrank during the 1970s, the surrounding localities grew considera-
bly. But also around growing towns such as Uppsala, Linköping, Umeå 
and Skövde, there was a similar pattern during the 70s and 80s. During the 
90s and 00s, both cities and peri-urban localities were growing, mainly 
around the biggest and most expansive cities. 
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   The fact that a strong population growth is sustained over time, can part-
ly be due to an intra-regional dynamism where certain peri-urban areas are 
growing continuously, at the same time as new areas emerge while others 
are beginning to stagnate.  

 
The subsequent chapter looks closely at the composition of the population 
in peri-urban areas, and at how the composition is changing. This study 
will be limited to the Örebro region. After an initial examination, one can 
establish that each of the areas in question has a partially unique 
sociodemographic composition. Over time the population grows at a vary-
ing pace in these localities, but there are significant differences regarding 
variables such as degree of self-sufficiency, income, level of education, the 
proportion of employed persons, the proportion of persons who are 65 or 
older, and the proportion of persons born in a foreign country.  
Through closer comparison, certain sociodemographic patterns can be 
discerned. The main result from this part of the study is that layers of peri-
urban localities with partially separate socioeconomic profiles become 
apparent. Thus, it is possible to make the following grouping of the peri-
urban areas: those that are expanding, intermediate, and stagnating. The 
first group is characterised by a population with high income, a high level 
of education, a strong foothold in the labour market, a strong population 
growth, a short distance to Örebro, and a low percentage of senior citizens, 
whereas the opposite is true for the group of stagnating areas. A relatively 
large intermediate group exists between these two extremes.  

The chapter continues with a close study of three peri-urban localities in 
order to deepen the analysis by taking into account the socioeconomic 
aspects of influx and outflow of residents in these places.  

 
Chapter 7 is an analysis of the planning of the peri-urban locality of 
Ekeby-Almby. Here, a well-known process is being reconstructed, a very 
fast and extensive sociodemographic change, from the 1990s onwards. 

Master plans and detailed plans are being analysed in this chapter, as 
well as other municipal documents and writings from the major land own-
er in and around Ekeby-Almby. Together these data illustrate how a range 
of different factors have shaped the development of today’s Ekeby-Almby. 
They show how the prerequisites for Örebro’s growth are changing, 
Ekeby-Almby’s role therein, how the local environment, primarily the issue 
of water and drainage, should be dealt with, but also how the municipality 
and the major land owner solve this issue, and thereby what development 
is made possible. The development of Ekeby-Almby is thus shaped by a 
series of structures, and actors operating in relation to these.  
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A number of conclusions can be drawn from the development of peri-
urban localities, and the following four will be in focus in chapter 8: 

• A large portion of Sweden’s population growth during the last 
40 to 50 years has been somewhat determined by the city (”city 
dependant”), since it is essentially in peri-urban localities 
around the ca 30 largest Swedish cities that this has taken place. 
From a city-regional perspective, this form of peri-urban growth 
can be seen as the emergence of a (thoroughly) spatially 
discontinual extension of the city.  

• However, this is not a homogeneous collection of peri-urban lo-
calities. Some areas are expansive and exclusive, while others 
form an intermediate group when it comes to growth and socio-
economics. In addition to these, there are also stagnating locali-
ties. Together they are, in various ways, part of the city’s socio-
economic differentiation.  

• Even if the system of peri-urban areas seem to be continuously 
growing over time, there is a changeability both between and 
within each region, which means that the growth process ”wan-
ders” from locality to locality. The socioeconomical stratifica-
tion often appears to be connected to this ”wandering” growth 
process on a regional level. On an inter-regional level, from the 
1990s onwards, it is rather the size of the city, the population 
growth and the economy that determines the shape of the de-
velopment of the peri-urban areas, something which was diffi-
cult to see during the 70s and 80s when both growing and 
shrinking cities, big as well as small, were surrounded by grow-
ing peri-urban localities.  

• Strong exploitation interests characterise and shape the condi-
tions for the development of the peri-urban areas in the context 
of time and space. Some of the key players are land own-
ers/developers and the municipality (city municipali-
ties/suburban municipalities). The municipality has lost some of 
its power, or to put it differently, today it is more dependant on 
private players, which is also evident in the development of the 
peri-urban areas. 

 
Based on these and other findings, chapter 8 concerns itself with the peri-
urban locality in relation to the concepts of counter-urbanisation, ex-
urbanisation, peri-urbanisation, and urban sprawl. The development of the 
peri-urban localities can be seen as an urban counter- urbanisation, but 
perhaps primarily as a Swedish peri-urbia, and thus as an extension of the 
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city, which in English is often described as an urban sprawl. Also discussed 
in the same chapter is the role of the peri-urban locality in the city’s social 
geography, where it among other things can be described as the ”hidden” 
space of the segregated city. Another aspect of the peri-urban locality is 
that it can be seen as a place which is important in an inter-municipal 
competition in population growth. For example, it may be important for 
municipalities with a priviledged location near the city to develop peri-
urban localities in order to attract new residents. This means for instance 
that the planning needs to be a cross-boundary process for the city and the 
development of the peri-urban areas to be handled in the same context. 
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Bilaga 1. Örebro tätort (stad) indelat i fem stadsområden (baserat på 
SAMS-områden) 
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Bilaga 2. Intervjumaterial 
 
I begynnelsen (Ekeby-Almby blir tätort 1970, Almby landskommun blir en 
del av Örebro stad 1943) 
- När dyker Ekeby-Almby upp i kommunens planeringsarbete? 
- Vilka idéer fanns kring ortens utveckling vid denna tid? 

 
Ekeby-Almby som plats 
- Vilka har kommunens visioner varit i/med Ekeby-Almby? 
- Vilka prioriteringar har varit viktiga? 
- Hur har visionerna och prioriteringarna förändrats över tid? 
- Vilka hinder har funnits? 
 
Ekeby-Almby, staden och andra orter 
- Vilka tankar kring Ekeby-Almbys förhållande till staden har funnits? 
(Har den setts som en del av staden? Som en ”fristående” boendemiljö? 
Varför?) 
- Hur har kommunen tänkt kring Ekeby-Almby i förhållande till andra 
(stadsnära) orter? 
 
Ekeby-Almbys socioekonomi 
- Hur ser ni på de socioekonomiska förändringar som har skett i Ekeby-
Almby under senare tid? (Ex. ökade inkomst- och utbildningsnivåer) 
- Hur hantera denna sociala/socioekonomiska exklusivitet? 
- Framtida åtgärder? 
 
Örebro kommun och andra aktörer i Ekeby-Almby 
- Vilken roll har L E Lundberg haft i utvecklingen av Ekeby-Almby? 
- Hur har de fungerat som medverkande/aktör i planeringen? 
– Har det funnits några krav, konfliktområden, möjligheter? Vilka? 
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