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ABSTRACT 

Ingman, J. 2015. Arbetspendling, bebyggelsestruktur och regional tillhörighet – en översiktlig kartläggning av 

Sveriges tätorter. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Den här uppsatsen studerar förhållandet mellan arbetspendling och bebyggelsestrukturer bland Sveriges tätorter. 

Studien använder data över arbetspendling, där landets tätorter är uppdelade i huvudorter och förorter. Denna 

data jämförs med bebyggelsedata, som med hjälp av så kallad hierarkisk klustermetodik, delar in landets tätorter 

i åtta separata kluster. Även de kommungruppsindelningar som görs av Sveriges kommuner och landsting 

används för att studera sambanden ur ett regional perspektiv. 

Resultaten visar att landets tätorter kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: 

 

 Centrala tätorter med en blandad bebyggelse, men hög andel flerbostadshus. 

 Tätorter som oftast är förorter, med en hög andel småhus och generellt mindre blandad bebyggelse än i 

övriga tätorter.  

 Tätorter som varierar mellan att vara huvudort, förort och självförsörjande, med en generellt blandad 

bebyggelse och en relativt låg andel småhus. 

 

Det finns alltså en tydlig skillnad i bebyggelsemässig struktur mellan de stora tätorterna (städerna) och deras 

förorter. Geografiskt sett återfinns den tredje tätortskategorin ofta utanför de största tätortsregionernas inflytande 

i kommuntyper såsom ”Varuproducerande kommuner”, ”Pendlingskommuner” och ”Turism- och besöksnärings-

kommuner”. Tätorter av den första kategorin är relativt vanliga i glesbygdskommuner, troligen för att 

kompensera för ett annars glest bebyggt närområde. Bebyggelsestrukturer som liknar den första kategorin är 

också relativt vanlig runt storstäderna, men då i form av förorter. I detta fall kan det tolkas som att förorterna 

avlastar bebyggelsen i stadskärnorna, genom att erbjuda bostäder och dylikt som i vanliga fall bara kan 

associeras till centrala huvudorter. 
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1. INLEDNING 
 

Som en konsekvens av en modernisering och omstrukturering av samhället, har Sverige 

liksom många andra delar av västvärlden, sett en omflyttning av befolkningen från 

landsbygden till städer och tätorter, under det senaste århundradet. Den största delen av denna 

omflyttning, den så kallade urbaniseringen, gjordes i början av 1900-talet och avtog sedan i 

omfattning. Under de senaste decennierna har urbaniseringen i sig i stort sett avstannat, men 

istället övergått till en förflyttning från små orter till större (Helmfrid S., 1994, s.55).  

Koncentreringen av befolkningen till stora tätorter och städer, har lett till en bostadsbrist i 

dessa. Detta har i sin tur gjort att bostadspriserna ökat kraftigt, inte bara inom orterna själva 

utan också nationellt sett. Mellan 1996 och 2010 var den reella prisökningen, det vill säga 

korrigerad för inflation, således 124% för småhus i hela landet. Per år var ökningen 6%, vilket 

i ett historiskt hänseende är exceptionellt då motsvarande ökning mellan 1950 och 1996, 

endast var 1,5%. Samma utveckling har också kunnat ses i Norge, vars priser 1990 hade 

samma nivå som hundra år innan, men därefter ökat kraftigt (Sveriges Riksbank, 2011, s. 68).  

Eftersom den nuvarande flyttrenden är från små orter till större, skulle en förbättring av 

både bostadsbrist och prisutvecklingen, kunna ske om boendemönstren återgick till att 

inkludera mindre orter i högre utsträckning än nu.  

 

1.1 Attraktiva orter 

Trots den nuvarande trenden finns det även små orter, vars befolkning under senare år har 

vuxit. Tillväxtverket har undersökt sådana orters framgångsfaktorer, där närheten till 

arbetsplatser och god offentlig service var exempel på sådana, det vill säga faktorer som torde 

vara viktiga på alla orter. Faktorer som är mer specifika för just små orter, såsom att den har 

närhet till hav eller har turismprägel, hade också en viss betydelse (Tillväxtanalys, 2001, s.7). 

Det finns alltså vissa orsaker till varför människor bosätter sig på en ort, som är utmärkande 

för mindre orter. 

Varför tycks då attraktionskraften hos de mindre orterna generellt sett vara låg, även fast 

vissa inflyttningsfaktorer är specifika för just dem? Måhända är det marknadsföringen som 

inte lyckas. I en global värld med en öppen marknadsekonomi finns det många orter som 

tävlar med varandra. Därför är det inte bara faktorer som hur välfungerande orten är, eller 

vilka faktiska möjligheter till rekreation den har, som spelar roll, utan också hur dessa 

egenskaper förmedlas. Så här uttrycks detta i en rapport av Nordic Innovation centre: 

 
Increasingly, efforts are made to create attractive urban spaces and to improve the urban environment in 

order to attract visitors, inhabitants, workers and companies. However, these policies have been coupled 

with an awareness that such change needs to be communicated to others if it is to have a real effect. Thus 

being attractive or well- functioning is not enough: others must be convinced of your attractiveness and a 

strong image or brand is the most effective way to do this (Jansson J., 2006, s.9). 

Den så kallade neonljuseffekten innebär att unga idag tenderar att flytta till en ort som är 

större än uppväxtorten (Helmfrid, s.54). Städernas image tycks på så sätt vara mer tilltalande 

eller mer exponerade än de mindre orternas, men vad beror detta på? 
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Enligt geografen Vidal de la Blanche var de gamla landsbygdssamhällena i hög grad 

anknutna till sitt geografiska närområde, medan de urbana samhällena var betydligt mindre 

anknutna till sina. Dessa bestod istället av en urban karaktär, vilken snarare kunde anknytas 

till andra städer än det lokala närområdet (Öhman, J., 1994, s. 3). Eftersom 

landsbygdssamhällena på detta sätt hade låg anknytning till varandra, måste deras karaktär 

också ha varierat mer än de urbana samhällena.  

Är det sådana variationer som gör de små orternas egenskaper svårare att förmedla även 

idag? Eller är det i själva verket inte så att förmedlingen av de mindre orternas karaktär är 

något problem och att städernas populära image, i själva verket grundar sig på bakomliggande 

faktorer, såsom närheten till arbetsplatser och allmän service?  
 

1.2 Kartläggning av tätorterna  

Definitionen av en tätort är en sammanhängande bebyggelse, som består av minst 200 

människor och där bostäderna har högst 200 meters avstånd mellan varandra. Kartläggningen 

och indelningen av Sveriges tätorter administreras av statistiska centralbyrån (Scb) och görs 

var femte. Med sin nuvarande definition har detta pågått sedan 1960.  

Trots att kartläggningen har pågått så pass lång tid har få försök gjorts att kategorisera 

tätorterna från ett kvantitativt perspektiv. Några exempel kan dock nämnas, exempelvis Gerd 

Enequist som i en studie från 1955 kategoriserade tätorterna utifrån dess andelar inom vissa 

näringslivssektorer (Enequist, G., 1955, s. 1). Ett annat exempel är Sven Godlund som 

kategoriserade tätorter utifrån andelen anställda inom dagligvaruhandeln och antalet 

näringslivsbranscher på orten (Godlund, S., 1951, s. 50). 2014 gjordes förvisso ett 

examensarbete på uppdrag från SCB där tätorterna kategoriserades utifrån servicegrad 

(Andersson S., 2014, s.1 ) i syfte att på sikt bredda den befintliga tätortsstatistiken. Tidigare 

har det dock från myndighetshåll funnits få ansatser till att kategorisera tätorterna på något 

sätt och i de fall som de gör det i litteraturen eftersökes oftast olika grader av centralitet eller 

liknande.  

Oavsett om det gäller för marknadsföring, planering för att bredda boendemönstren i en 

region, eller som medel för att hjälpa människor att byta boendeort, betyder avsaknaden av 

studier och dylikt, att det finns få verktyg genom vilka olika intressenter kan skapa sig en 

objektiv bild av tätorterna i landet. Det blir därför svårt att jämföra två tätorter med varandra, 

eller att veta om exempelvis små orter nära en storstad, alltid liknar andra små orter eller om 

de mer präglas av sitt stadsnära läge.  

 

1.3 Syntes 

Ett tillnärmande mot ett tillvägagångssätt för att hitta kategorier av orter och dess ”generella 

karaktär” erbjuds möjligen av den traditionella regionalgeografin. Denna övergavs i stort sett 

av det akademiska fältet under den senare delen av 1900-talet, då den ansågs vara för 

deskriptiv, ovetenskaplig och sakna frågeställningar. Den beskrivande delen av 

regionalgeografin är i detta fall dock väldigt tilltalande. Denna syftade enligt en av grenens 
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förgrundsgestalter Richard Hartshorne, till att eftersöka synteser där olika betraktelser av 

jordens yta kunde kombineras för att bilda ny förståelse av den samma (Öhman, s. 4).  

      Sådan förståelse menar urban- och regionalgeografen Peter Haggett ha åtminstone fyra 

behållningar. För det första kan små områden eller platser användas som typexempel för att 

beskriva företeelser i större regioner. För det andra kan platser eller områden användas på 

motsatt sätt, det vill säga genom att påpeka avvikelser mot de generella mönstren i ett större 

område. För det tredje kan motsvarigheter av samma företeelser på vitt skilda områden av 

jorden hittas och därigenom eventuella problemområden jämföras mellan den och den andra. 

För det fjärde innehåller det regionala landskapet cykliska egenskaper som reglerar olika 

områden och platser. Således kommer exempelvis arbetsmarknaden för områden med många 

industrier påverkas av en större regions ekonomiska utveckling, medan den på administrativa 

orter är mer stabil och mindre beroende av upp- och nedgångar (Haggett P., 2001, s.372).  

Från 1950-talet fram tills idag har det naturligtvis skapats nya koncept och metoder för att 

utforska omvärlden, särskilt sådana som inte har regionalgeografiska kännetecken. 

Exempelvis har Lars Nilsson, forskare vid Stockholms universitet, skapat ett register där 

Sveriges tätorter indelas i huvudorter och förorter utifrån arbetspendling orterna emellan. Ett 

sådant tema, där ett funktionellt perspektiv åsyftas, är inte i första hand regionalgeografiskt 

men skulle med fördel kunna användas i en sådan anda. Likaså har klustringsmetoder 

utvecklats för att klumpa ihop tätorter genom olika variabler, läs exempelvis R.J Johnsons 

arbete om detta (Johnson R.J, 1976). Dessa har inte heller någon direkt motsvarighet i den 

traditionella regionalgeografin, men skulle väl kunna användas i ett sådant sammanhang. I 

denna uppsats kommer därför synteser, mellan resultat från en klustringsprocedur av 

bebyggelsevariabler och bearbetningar från huvud-och förortsregistret, att undersökas. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att skapa en översiktlig kartläggning av Sveriges tätorter med 

utgångspunkt från: bebyggelsestruktur per tätort, dagspendling mellan tätorterna och 

tätorternas regionala tillhörighet.  

Följande frågeställningar kommer att ägnas särskild uppmärksamhet för att uppnå syftet: 

 

1. Kan bebyggelsestrukturen i en tätort generellt relateras till om den är förort eller huvudort? 

2. Skiljer sig de självförsörjande orterna (orter som varken är för- eller huvudorter) 

från övriga vad det gäller bebyggelsestruktur? 

3. Visar bebyggelsestrukturen eller orttyperna några mönster som kan relateras till vilken typ 

av region de ligger i? 

4. Vilka kategorier av tätorter utkristalliserar sig utifrån frågorna ovan? 

5. Vilken omfattning har sådana kategorier i så fall? Finns det många avvikelser från dessa 

och vad kännetecknar i så fall dem? 

 

Eftersom resultaten påverkas av valet av variabler och dataurval, tillskrivs även detta en 

särskild betydelse uppsatsen igenom. 
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2. DATA OCH VERKTYG 
 

I det här kapitlet redogörs för vilka data och verktyg som har använts för att få fram  

resultaten i studien. 

 

2.1 Pendlingsdata 

Lars Nilssons bok ”Historisk tätortsstatistik: Folkmängden i tätortsregioner 1950-2005” har 

använts till att få fram mellan vilka orter som arbetspendling skedde under år 2005. År 1995 

fanns officiell pendlingsdata från SCB, vilken författaren tillsammans med data om 

dagsbefolkning, har använt för att uppskatta pendlingen för 2005 (Nilsson, 2011, s. 7).  

Nilssons indelningar i orter är i två kategorier: huvudorter och förorter. Utifrån 1995 års 

data kategoriserades dessa utifrån om huruvida en tätort förhöll sig till en annan tätort, på det 

sätt att minst en tredjedel av den förvärvsarbetande befolkningen arbetade i den andra 

tätorten, varpå den första benämns förort och den andra huvudort. För de komplementerande 

uppskattningarna till år 2005, användes förfarandet att minst 20% av dagsbefolkningen i en 

tätort skulle arbeta i en annan tätort, för att vara förort (Nilsson, s. 8). I de fall som orterna i 

Sverige är ihopkopplade som för- och huvudorter till varandra, kommer i uppsatsen begreppet 

”tätortsregion” användas för att beskriva detta förhållande. 

Genom metodiken i indelningen av huvudorter och förorter, kan en förort vara just en 

förort till flera olika huvudorter, liksom en huvudort, huvudort till flera förorter. Dessutom är 

det möjligt att en tätort är både förort och huvudort samtidigt. Vissa tätorter som fanns år 

2005, var dock varken kategoriserade som förorter eller huvudorter. Dessa kommer i denna 

uppsats att användas under benämningen ”självförsörjande orter”.  

Begreppet orttyp kommer att användas som samlingsbegrepp för underkategorierna 

förorter, huvudorter och självförsörjande orter, i denna uppsats.  

 

2.2 Bebyggelsevariabler 

De bebyggelsevariabler som används i denna uppsats kallas: ”Byggt 1951-1980, %”, 

”Bostädernas yta, %” och ”Andelen småhus, %”. Variablerna består av data från 2010 och har 

hämtats från SCB:s statistikdatabas.  

Här följer en beskrivning av variablerna och hur de skapades: 

 

 ”Bostädernas yta” består av bebyggelsens fördelning mellan bostäder och annan typ av 

bebyggelse. Detta görs genom att dividera bostädernas totala yta med all 

bebyggelseyta i tätorten. Förutom bostäder är bebyggelse för industrier, 

samhällsfunktioner och komplementbyggnader, de kategorier som är vanligast 

förekommande i SCB:s statistik (Scb, 2010).  

 Variabeln ”Andel småhus” består av andelen bostäder per bostadsform på tätorten, 

genom att dividera antalet boende i småhus med det totala antalet i alla 

boendekategorier. Definitionen för ett småhus är en byggnadstyp som kan innehålla en 

eller två bostäder, vanligen i formen av friliggande villor, radhus, kedjehus eller 
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parhus. Övriga boendeformer i SCB:s statistik är flerbostadshus och kategorin 

”Övriga” Trots att variabeln egentligen visar antalet personer per en viss boendetyp, 

kommer denna variabeln användas som en proxyvariabel för antalet småhus i 

bostadsbeståndet (Scb, 2010). 

 Variabeln ”Byggt 1951-1980” är framtagen från statistik där åldern hos tätorternas 

bostadsbyggnader är grupperad i tioårsintervall från år 1921 och framåt. Från detta 

summerades intervallen 1951-1980, och dividerades med antalet byggnader från alla 

intervall.. Just detta intervall valdes på grund av att ungefär hälften, 52%, av den 

befintliga bostadsbebyggelsen som förekommer i landet, är uppförd under denna 

tidsperiod. Perioden är också synonym med en omvandling av de svenska städerna, 

vilken orsakades av samhälleliga förändringar såsom omstruktureringar i 

produktionssystemet, en tydligt ökande bilism och reformer inom plan- och 

bygglagen. Bebyggelsemässigt fick detta som konsekvens att många stadskärnor 

rensades upp varpå åldersdigen bebyggelse ersattes med modern. Inom perioden 

genomfördes också det så kallade miljonprogrammet inom vilket en massproduktion 

av både enfamiljshus och flerbostadshus skedde (Andersson, 1976, s. 83-87) 

 

De bebyggelsekluster som skapas från dessa variabler, och vars framtagande redovisas i 

kapitel 5, kommer benämnas ”klustertyp” i denna uppsats. 
 

2.3 Kommungruppsindelning 

Sveriges kommuner och landstings indelningar av kommungrupper från 2011, används för att 

studera tätorterna ur ett regionalt perspektiv. SKL:s indelning görs med hänsyn till följande 

variabler: antalet invånare i kommunen, andelen boende i tätorter, befolkningstäthet, andel 

förvärvsarbetande, antal gästnätter på hotell per invånare, antal fritidshus per invånare, 

andelen sysselsatta inom varuproduktion, andelen förvärvsarbetande i annan kommun och 

antalet boende i en cirkel med radien 112,5 km. Överlag kan variablerna sägas dela upp 

kommunerna i stora och små, eller befolkningstäta och glest bebyggda kommuner. 

Kommuner som är varken eller, sorteras in utifrån näringsliv eller förhållande till andra 

kommuner. 

Indelningen i sker i form av en hierarkisk tilldelningsprocess. Detta innebär att det först 

kontrolleras om kommunen uppfyller kriterierna för den kommungrupp som finns högst i 

hierarkin, ”Storstäder”, och läggs i så fall vid sidan. Om så inte är fallet kontrolleras om 

kriterierna för ”Förortskommuner till storstäderna” uppfylls och läggs på så sätt åt sidan. Om 

inte heller detta är fallet kontrolleras om kriterierna för ”Större städer” uppfylls, och så vidare 

tills någon kommungrupps kriterier stämmer. Ordningen som detta görs i är i stort sett från de 

kategorier som beskriver de befolkningstätaste regionerna, till de minst befolkade regionerna, 

där kategorierna ”Turism- och besöksnäringskommuner” och ”Varuproducerande kommuner” 

utgör undantag (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011, s. 15-37). 
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2.4 Tätortskoordinater 

Tätortskoordinater över de geografiska mittpunkterna per tätort erhölls från Kulturgeografiska 

institutionen. Denna data kommer ursprungligen från SCB och innehåller de tätorter som 

fanns i Sverige 2010.  

 

De kartor som visas i uppsatsen är alla baserade på denna data och har skapats genom GIS-

programmet ArcMap. Särskilt funktionerna ”Create Thiessen Polygons” och ”Points to Line”, 

från detta program  har kommit till god användning. Den första användes till att skapa omland 

runt respektive tätort och den andra till att illustrera pendlingsregionerna, genom att skapa 

streck mellan förorter och huvudorter. 

 

2.5 Verktyg för datahantering 

För datahantering och analys användes den statiska programvaran R. Inom R användes 

funktionen ”hclust” för att gruppera tätorterna utifrån bebyggelsevariablerna och ”corr” för 

korrelationsanalyser av samma variabler. Tilläggspaketet ”sqldf” användes till den generella 

datahanteringen och för aggregering av data till tabellform.  
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

Ordet område används oftast för att beskriva en del av jordens yta, utan några särskilda krav 

på sammanhållning dess enheter emellan. En region å andra sidan är ett område som hålls 

samman genom att dess beståndsdelar har en eller flera gemensamma egenskaper (Haggett, 

2001, s. 366). 

Två olika sätt att identifiera regioner på, är att betrakta dem som antingen nodala eller 

uniformella. Uniformella regioner definieras av att alla objekt som utgör regionen, delar 

samma egenskaper. De uniformella regionerna har därför tydliga och skarpa gränser gentemot 

närliggande regioner. Snarare än genom gemensamma egenskaper, sammanbinds de nodala 

regionerna av ett gemensamt centrum. Där centrumets betydelse för omkringliggande objekt 

upphör, eller ett annat centrum kommer att fylla samma funktion, upphör så småningom 

själva regionen att existera (Haggett, s. 367). 

 

3.1 Uniformella regioner 
Exempel på lokala uniformella regioner, eller sammanhängande områden om man så vill, går 

att se i bebyggelsen i våra svenska samhällen. Ett fritidshusområde bestående av snarlika hus, 

beläget i ett avskilt läge i förhållande till annan bebyggelse, är ett typexempel. Andra exempel 

är bostadsområden i städer, där sammanhängande bebyggelse från olika byggnadskulturer går 

att identifiera, däribland den gamla stadens täta och småskaliga miljöer med gårdar och 

kullerstensgator, eller 1920-talet bebyggelse, där långa avstånd mellan husen och stora men 

lättskötta grönområden eftersöktes (Helmfrid, s.54).  

De samspel mellan städernas inner- och ytterområden som har funnits historiskt, har 

också efterlämnat tydliga uniformella spår. För 150 år sedan och tidigare var exempelvis 

staden juridiskt definierad och var därför tydligt avgränsad, vilket fortfarande syns i bevarade 

stadskärnor än idag. Senare kom villastäder att byggas utanför stadens kärna. Dessa var på 

den tiden förorter och återfanns frigjorda från stadskärnan. I och med spårvägstrafikens 

utveckling blev dessa snart alltmer integrerade med den gamla stadskärnan, tills det att den 

fysiska gränsen dem emellan blev svårdefinierad. I form av sammanhängande bebyggelse kan 

på så vis både den äldre och den nyare bebyggelsen identifieras. Som geografiskt avgränsade 

enheter har de dock sammanvuxit till en enhet som innehåller två typer av bebyggelser. Som 

en viktig del av stadslandskapet måste också de förorter som uppfördes på 1960- och 70-talet 

nämnas, vilka byggdes med modernistiska ideal och i stor skala. Med bilismens införsel och 

utbyggda vägnätverk, kunde dessa anläggas separerat från städerna, men inom pendlingsläge 

till de samma (Helmfrid, s.55). 

 

3.2 Centralortsteorin 
Nodala regioner är oftast av urban karaktär. En berömd teori, den så kallade centralortsteorin 

skapad av Walter Christaller, utgör ett gott exempel för hur en nodal region kan fungera. 

Enligt centralortsteorin byggs regioner upp av en blandning av stora och små orter enligt ett 

visst mönster, där orternas av den största storleksklassen är få till antalet och den minsta 

storleksklassen, många till antalet. Orterna av den största storleksklassen är jämnt fördelade 

över den geografiska ytan, varför det största avståndet till en sådan ort inte kan överskrida ett 

visst maximalavstånd, oberoende av var på ytan man befinner sig. Orterna i den nästa största 

storleksklassen är även dem jämnt fördelade men är fler till antalet och har ett kortare 
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maximalavstånd från olika punkter på ytan. Ett hierarkiskt system av orter med olika storlek 

kommer därför gå att hitta på inom ett geografiskt område (Christaller, 1966, s. 61).  

Att orterna distribueras på detta sätt beror på inneboende faktorer i systemet. Varje stor 

ort har nämligen ett område omkring sig, ett så kallat omland, för vilket den erbjuder tjänster 

och dylikt. Med utgångspunkt från ortens kärna har tjänsterna en ekonomisk räckvidd, som 

varierar i längd utifrån vilken efterfrågan tjänsten har. Vissa tjänster, exempelvis sådana som 

vårdcentraler tillhandahåller, finns ofta relativt stor tillgång till och efterfrågan endast på ett 

lokalt plan, och  den ekonomiska räckvidden är därmed låg. Avancerad vård och medicin, 

som enbart går att finna på sjukhus, har däremot en större ekonomisk räckvidd eftersom 

många är beredda att resa långt för denna typ av tjänster. (Christaller, s. 50).  

 

3.3 Stadens regioner 
En enkätstudie från Umeåregionen har visat att den yttersta restid som människor accepterar 

för att komma till jobbet, är ca 40-45 minuter (Sandow & Westin, 2006, s.1).  Detta betyder 

att den ekonomiska räckvidden för arbete reduceras av tiden och att arbetsplatsernas omland 

därmed  fysiska begränsningar. Vad gäller de bostäder som människor pendlar ifrån, måste 

dessa också ligga inom ett relativt kort avstånd från arbetsplatserna, vilket i sin tur begränsar 

omfattningen av regionala hierarkier dem emellan. Som en syntes mellan uniformella och 

nodala regioner i stadslandskapet, finns det därför lite som talar för att några andra mönster 

existerar, än det där en tydligt definierad  stadsbebyggelse fungerar som centrum för en förort 

med en egen bebyggelsekaraktär, präglad av 60- och 70-talsbebyggelse. 

Med tanke på alla de städer och tätorter som finns i Sverige idag, finns det dock troligen 

en viss variation mellan de allra största städerna och mindre städerna. Både i hur 

stadsbebyggelsen själv har utvecklats och eventuell förortsbebyggelse. 1920 fanns till 

exempel 110 orter med stadsprivilegier, i vilka ca en tredjedel av befolkningen bodde. 70 år 

senare hade den urbana befolkningen fördubblats, vilket till allra största del skedde till de 

redan existerande städerna. Högst sannolikt har dock stora städer såsom exempelvis Karlstad, 

Kalmar och Jönköping sett en annan utveckling än Säffle, Borgholm och Gränna, där de 

förstnämnda har växt ut både som städer men också med förorter, i mycket större utsträckning 

än dem senare, även fast byggnadsidealen under olika perioder varit dem samma (Scb, 2003, 

s. 83). 

 

3.4 Andra orttyper 

Förutom att städernas olika tillväxttakt har fått städerna att blomma ut i olika omfattning, 

finns det även andra faktorer som kan påverka hur bebyggelsen är fördelad i ortslandskapet.  

Alla orter har ju inte uppstått primärt för att fylla rollen som centralort inom ett visst 

geografiskt område. Ett exempel är så kallade brukssamhällen vilka från 1600- till 1800-talet 

växte fram runt glas- papper och järnbruk. Dessa uppkom i delar av landet med goda 

naturresurser och tillgång till bland annat vattenkraft och virke, såsom: Värmland, Medelpad, 

Kronoberg och Kalmar län, Bergslagen och norra Uppland. Trots att få av dessa bruk är 

verksamma idag, finns spår av dem fortfarande kvar, då vissa av dem exempelvis i norra 

Uppland har bevarats som turistmål, medan andra såsom är fallet i Medelpad och Värmland, 

har betydande industrier vilka härstammar från en övergång från den gamla 

bruksverksamheten (Hellspong & Löfgren, 1984, s. 151). 
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Ett annat exempel är de så kallade stationssamhällena som uppkom i slutet av 1800-talet. 

Dessa bildades vid stationer längs den nya järnvägen som lades. Utvecklingen av samhällena 

var särskilt snabb i knytpunkter där banor anslöt till varandra. I många av dessa samhällen 

startades även olika typer av industrier, då läget mittemellan större orter var särskilt gynnsamt 

ur en kommersiell synvinkel. På grund av den snabba utvecklingen fick vissa samhällen 

stadsstatus, däribland Katrineholm, Nässjö, Sävsjö, Hässleholm och Eslöv(Aronsson & 

Johansson, 1999, s. 6).  

 

3.5 Merkantilmodellen 

Det finns alltså orter och samhällen som har uppstått ur andra former än ett 

centralortslandskap. Detta är inte särskilt konstigt eftersom Christallers centralortsteori togs 

fram som en abstrakt modell, vars grundvalar vilar på observationer från södra Tyskland där 

mönstret av städer med olika storlek och funktion, hade växt fram ur ett jordbrukslandskap.  

Ett komplement till centralortsteorin ur detta perspektiv är den så kallade 

merkantilmodellen, framtagen av geografen James Vance. Merkantilmodellen skapades 

utifrån observationer från Nordamerikas östkust där staden Boston, med omkringliggande 

region, gavs särskild uppmärksamhet. Boston var från början en ort utan något egentligt 

omland, men grundades trots allt just som en stad redan tidigt på 1600-talet av engelsmän. 

Från staden levererades bland annat virke från det lokala närområdet, vilket var en bristvara i 

England. Eftersom efterfrågan fortsatte att vara stor på dessa varor började även inlandet av 

Boston att exploateras, där fler lokala uppsamlingspunkter för naturresurser uppstod. Boston 

blev så att säga huvudnoden för dessa uppsamlingspunkter och med tiden en stor handelsstad, 

med utbyte av varor och tjänster med omvärlden. Snart uppstod också ett centralortssystem, 

där Boston var högts i rang men där även de viktigaste uppsamlingspunkter kom att bli 

betydande (Vance, 1970, s. 152). En liknande utveckling som den i östra Nordamerika, har 

bland annat noterats i Sverige längs Norrlandskusten, där hamnstäder vid älvarnas utlopp 

utvecklades som centrum för råvaror (Layton, 1981, s. 89-175). 

Merkantilmodellen visar att det, gentemot den populära centralortsteorin, finns alternativa 

förlopp för städer och orter att uppstå. Både merkantilmodellen och centralortsteorin 

förespråkar dock att orterna och de landskap som de utvecklas inom, kan befinna sig i olika 

mognadsgrader. Således kommer ortlandskapet, i en naturregion vars främsta uppsamlings-

punkt inte förmår att utföra handel med råvarorna, förbli tämligen outvecklat. På detta sätt 

finns det exempelvis gamla bruksorter som är helt överlämnade eller bevarat sin gamla miljö 

för turism, medan andra har utvecklat bruksnäringen till en industriverksamhet som senare 

blivit så omfattande att orterna har fått rollen som administrativt säte för en hel region.  

 

3.6 Tidsmässig dimension 

Vid sidan av de strukturer som sätter ramarna för en orts utveckling inom ett ortssystem eller 

ett naturområde, finns också en tidsmässig dimension som påverkar ortens 

utvecklingsmöjligeter vid olika tidpunkter. En studie, av den franske geografen Denise 

Pumain, av de tre städerna Reims, Troyes och Chalons-sur-Marne, alla belägna ca 200 km 
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utanför Paris, utgör ett bra exempel på detta. Dessa var, alla tre, under medeltiden viktiga 

centralorter vars omland bildade livskraftiga regioner. Med början från 1700-talet minskade 

städernas betydelse som regionala centrum något, i och med förbättrade resvägar till Paris. I 

och med järnvägens inträde på 1800-talet kom städerna att än tydligare hamna inom Paris 

influensfält, vilket gjorde att städernas individuella betydelse inom regionen minskade 

kraftigt. På grund av den regionalt låga ställningen saknar idag dessa städer faciliteter, som är 

vanliga i städer av samma storlek, exempelvis flygplatser. Då snabbare tågförbindelser nu 

utvecklas kan dock städerna  integreras till samma pendlingszon som Paris, varför en trolig 

framtida  utveckling är att städerna växer samman med Paris (Pumain et al, 2003, s. 26). 

Utöver att mönster upprepar sig bland orter som har återfunnit sig i liknande geografiska 

lägen, följer orterna även individuella utvecklingssteg oberoende av geografins påverkan. Vad 

gäller tekniska innovationer, ekonomiska satsningar etcetera, imiterar orterna nämligen 

varandra (Pumain, s. 27). Detta gör att exempelvis ett gammalt fiskeläger som satsar på en 

turistby, kommer att se närliggande fiskeläger som följer samma exempel. 
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4. TÄTORTSGRUPPER 

 

I det här avsnittet ges en översikt av tätortstyperna, dess geografiska utbredning och regional 

tillhörighet. Mer specifikt undersöks först hur stor del av befolkningen som innefattas i  

tätortsregionerna och hur stora de olika tätorterna inom och utanför tätortsregionerna generellt 

är. Därefter undersöks vilken geografisk utbredning tätortsregionerna har och om denna 

utbredning är beroende av hur stor huvudorten är. SKL:s indelning av Sveriges kommuner 

används sedan för att få en översikt av tätortstyperna ur ett regionalt perspektiv.  

 

4.1 Antal och befolkningstal per tätortsgrupp 

Tabellen nedan visar antalet tätorter, minsta befolkningstal, högsta befolkningstal och 

medianbefolkningen per tätortsgrupp, det vill säga huvudorter, förorter samt självförsörjande 

tätorter år 2005. Eftersom en förort kan vara förort till flera huvudorter och en huvudort, 

huvudort till flera förorter, räknas varje unik tätort bara en gång per variabel. En tätort kan 

dock förekomma både som huvudort och förort samtidigt.  

 

                    
 

Tabell 1. Översiktlig statistik per tätortsgrupp. Källa: Lars Nilsson - "Historisk tätortsstatistik: 

Folkmängden i tätortsregioner 1950-2005" 

 

Det totala antalet tätorter i landet var det givna året 1939 st. Summan av antalet huvudorter, 

förorter och självförsörjande tätorter uppgårdäremot till 1946 st., vilket innebär att 7 orter i 

landet är både huvudort och förort. Det faktum att endast 7 av 232 huvudorter samtidigt är 

förorter tyder på att förhållandet mellan Sveriges tätorter gällande arbetspendling är relativt 

binärt - tätorterna tillhandahåller antingen arbetsplatser eller arbetskraft, sällan både och. Att 

nästan 1500 tätorter, eller mer än 75 %, tillhör en pendlingsregion, tyder också på att det den 

dagliga interaktionen mellan orterna är utbredd. 

Landets självförsörjande tätorter utgör förvisso den minsta delen av den totala 

tätortspopulationen. Dock är dess medianstorlek på 636 invånare väl i paritet med den totala 

medianstorleken på 664 invånare. Med tanke på detta och att de självförsörjande orterna ändå 

utgör ca 24% av det totala antalet, kan eventuella idéer om att dessa skulle vara obetydliga i 

sammanhanget, förkastas. 

Huvudorternas befolkning på 5,3 miljoner innebär att ca 70% av landets tätortsbefolkning 

finns i sådana tätorter, medan dessa endast utgör 12% av det totala antalet orter. I de 232 

Alla 

tätorter Huvudorter Förorter

Självför-

sörjande

Antal orter 1 939 232 1 256 458

Minsta befolkning 200 271 200 200

Medianbefolkning 664 6 600 540 636

Största befolkning 1 252 118 1 252 118 58 593 12 071

Befolkning totalt 7 632 783 5 324 156 1 791 283 532 153
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tätortsregioner som huvudorterna är centrum inom finns i genomsnitt ca 5 tätorter anslutna 

genom arbetspendling. Huvudorternas medianbefolkning på 6600 invånare tyder också på att 

storleken på dessa orter oftast är mångfalt större än deras förorter. Samtidigt kan huvudorterna  

vara så små som att ha endast ett par hundra innevånare, vilket tyder på en stor variation. 

 

4.2 Tätortregionernas räckvidd 

Kartan på kommande sida syftar till att undersöka om det generellt finns ett samband mellan 

tätortregionernas geografiska utbredning och huvudortens storlek? Och ligger de 

självförsörjande tätorterna orterna generellt för långt från andra orter för att kunna upptas till 

en tätortsregion? Kartan visar tätortregionernas geografiska utbredning, visualiserat genom 

linjer mellan förorterna geografska mittpunkt och huvudorternas geografiska mittpunkt. 

Observera att då den geografiska mittpunkten används kan avstånden mellan orterna ibland se 

något större ut än de egentligen är, särskilt vad det gäller tätorter som är stora till ytan. De 

självförsörjande tätorterna visas som gröna prickar, som även de symboliserar tätortens 

geografiska mittpunkt. 

Som kartan visar har landets två största tätorter, Stockholm och Göteborg, också flest 

förorter anknutna till sig. Avstånden från förorterna intill huvudorten i dessa tätortsregioner, 

ser dock inte ut att vara särskilt mycket längre än i andra. I den tredje största tätorten, Malmö,  

är tätortsregionen mer begränsad både vad gäller antalet anknutna förorter och i utbredning. 

Detta beror på att det i västra Skåne, inom ett kort avstånd, finns flera andra starka huvudorter 

såsom Lund, Landskrona och Trelleborg. I detta hänseende tycks tätortsregionens omfattning 

bero på två faktorer. Den första är att förorterna bör ligga inom ett lämpligt avstånd, vilket  

från kartan att döma verkar vara max 5-6 mil från en tänkt huvudort. Den andra faktorn är att 

en presumtiv förort inte får ligga inom en huvudorts influensområde, till vilken det fysiska 

avståndet är kortare eller någon annan typ av dragningskraft är starkare.  

En tredje faktor tycks vara grad av isolering, då regionalt avskilda tätorter som 

exempelvis Borås, Växjö och Kristianstad har relativt stora tätortsregioner i förhållande till 

sin egen storlek, både i antal förorter och utbredning. Detta återspeglar sig även i att norra 

Norrland, där avstånden är störst, har de längsta avstånden mellan huvudort och förort i 

förhållande till antalet förorter i tätortsregionen.   

Från kartan går att identifiera geografiska områden där de självförsörjande tätorterna är 

vanliga. Gränslandet mellan Kronobergs, Kalmar och Jönköpings län, samt norra Skåne och  

norra Västmanlands län, framträder som exempel på sådana i södra Sverige. I norra Sverige 

har området som inkluderar Västerbottens läns inland och Norra Jämtlands län, det största 

sammanhängande området med enbart självförsörjande tätorter. Dock ligger orterna här med 

betydligt större avstånd mellan varandra än i södra Sverige. 

Generellt sett återfinns de självförsörjande orterna på ett längre avstånd från huvudorterna 

än förorterna gör. Det finns dock en hel del undantag där de självförsörjande orterna har 

kortare avstånd till närmaste huvudort, än vad de redan etablerade förorterna till dessa har.  
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Figur 1.Tätortsregionernas utbredning. Källa: Egen illustration. 
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4.3 Tätorter per kommuntyp 
I det följande kommer en översikt ur ett regionalt perspektiv att undersökas av tätorterna och 

tätortstyperna. Eftersom kartan över den geografiska utbredningen visar att tätortregionerna 

sällan sträcker sig mer än ett fåtal mil i vardera riktning från huvudorten, är landets 

kommuner en lämplig nivå att tillämpa detta perspektiv ifrån. Den kommungruppsindelning 

som Sveriges kommuner och landsting gjorde för år 2011, kommer därför att användas. 

Tabellen nedan visar antalet tätorter per kommungrupp. I sammanställningen har den 

tätort tillförts den kommun inom vilken huvuddelen av den ligger, då vissa tätorter tillhör 

flera kommuner. 

 

 
Tabell 2. Tätorter per kommuntyp. Källa: Lars Nilsson - "Historisk tätortsstatistik: Folkmängden i 

tätortsregioner 1950-2005". SCB - "Kommungruppslista (bilaga1)". 

 

Med totalt 490 tätorter fördelade på 31 kommuner är antalet tätorter per kommun klart störst i 

kommungruppen ”Större städer”. 15,8 tätorter per kommun är ca 60% mer än i 

kommungruppen ”Storstäder” som har näst mest tätorter relativt sett. Detta kan tolkas som att 

tätortsbebyggelsen i storstäderna är sammanvuxen till att skapa större bebyggelseagglomera-

tioner än i ”Större städer”. I kommungruppen ”Förortskommuner till storstäderna” är andelen 

förorter väldigt hög samtidigt som andelen huvudorter av det totala antalet tätorter, endast är 

1,5%. Bland ”Förortskommuner till större städer” är andelen förorter något lägre och andelen 

huvudorter nästan 10%, vilket tyder på att landets storstäder har en betydligt starkare 

dragningskraft för sin omkringliggande region än de  något mindre städerna har. Samma 

tendens går att se i gruppen ”Pendlingskommuner”, där andelen förorter är än lägre och 

huvudorterna fler, samtidigt som även andelen självförsörjande tätorter är signifikant mycket 

högre än i de båda förortsgrupperna. Väldigt snarlika siffror som i pendlingskommunerna 

finns i kommungruppen ” Kommuner i tätbefolkad region”, vilka endast avviker genom att ha 

en väsentligt större antal tätorter totalt än den förra. 

Kommungrupperna ” Turism- och besöksnäringskommuner”  och ”Varuproducerande 

kommuner” visar stor överensstämmelse med varandra. Antalet tätorter är här något större än 

i förorts- och pendlingskommunerna, och har många huvudorter i förhållande till förorter, 

men även många självförsörjande tätorter som uppgår till mer än 33% i båda 

kommungrupperna. Absolut flest antal självförsörjande tätorter i förhållande till det totala 

Kommungrupp

Antal 

Kommuner

Antal 

Tätorter

Antal 

Förorter 

Antal 

Huvudorter

Antal 

Självförsörjande

Storstäder 3 29 22 3 4

Förortskommuner till storstäderna 38 198 174 3 21

Större städer 31 490 394 40 59

Förortskommuner till större städer 22 102 79 10 13

Pendlingskommuner 51 235 136 33 68

Turism- och besöksnäringskommuner 20 122 55 24 43

Varuproducerande kommuner 54 297 137 52 109

Glesbygdkommuner 20 83 28 13 42

Kommuner i tätbefolkad region 35 265 156 32 77

Kommuner i glesbefolkad region 16 118 75 22 22
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antalet, finns i kommungruppen ”Glesbygdskommuner” där dessa uppgår till 50%. I denna 

kommungrupp finns även lägst antal tätorter totalt sett per kommun, samt lägst antal förorter i 

jämförelse med de andra grupperna. Tvärtemot vad benämningen ”Kommuner i glesbefolkad 

region” föranleder en att tro, finns det en väldigt liten överensstämmelse mellan denna 

kommungrupp och ”Glesbygdskommuner”, där framförallt både förorter och självförsörjande 

tätorter uppvisar väsensskilda andelar. I listan av kommungrupper kanske  ”Kommuner i 

glesbefolkad region” snarare bör paras ihop med ”Kommuner i tätbefolkad region”, mellan 

den enda definitionsmässiga skillnaden som SKL gör är att den första ska ha mindre än 

300 000 människor inom en 112,5 kilometers radie från centralorten, medan den andra ska ha 

mer än 300 000 människor (Sveriges Kommuner och Landsting, s. 37).  
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5. TÄTORTERNAS BEBYGGELSESTRUKTUR 

 

Det här avsnittet beskriver de variabler som i nästa kapitel används till att dela in tätorterna i 

olika bebyggelsekluster. För att sammanklustringen i sig ska vara relevant, krävs det att dessa 

variabler inte har något inbördes relation med varandra, vilket kommer att redovisas. Vidare 

kommer variablernas statistiska signifikans för att förklara huruvida en ort är huvudort, förort 

eller självförsörjande ort, att testas. Detta för att jämföra bebyggelsestruktur mellan tätorter 

och orttyp, rent övergripande. 

Tre variabler valdes, som tidigare nämnt, ut för att ge beskriva olika delar av 

bebyggelsestrukturen. Variabeln ”Byggt 1951-1980” valdes därför för att framställa en 

tidsmässig dimension. ”Andel Småhus” valdes för att särskilja bebyggelseobjekten  med 

hänsyn till boendefunktion , medan ”Bostädernas yta” sätter andelen bostäder i relation till all 

annan möjlig bebyggelse som en ort kan ha.  
     

5.1 Inbördes relation mellan variablerna 

För att säkerställa att variablerna inte har någon inbördes relation med varandra visas nedan 

den så kallade statistiska samvariationen, dem emellan. Den statistiska samvariationen är ett 

mått på om det finns något linjär korrelation mellan två variabler. Detta mått kan  ha ett värde 

mellan -1 och 1. Värden under -0,7 eller över 0,7 brukar sägas vara ett bevis på att 

samvariationen existerar statistiskt sett.  

 

                  
Tabell 3. Samvariation mellan bebyggelsevariablerna. Källa: Egen beräkning. 

 

Som tabellen visar finns inget värde som är över 0,7 eller under -0,7. Man kan därför dra 

slutsatsen att det inte finns något statistiskt samband mellan variablerna. 
 

5.2 Statistiskt samband – Orttyp och Bebyggelse 

Ett sätt att mäta om bebyggelsevariablerna, statistiskt sett, kan sägas påverka vilken tätortstyp 

orten är, är genom en så kallad binomial regressionsanalys. I en sådan  mäts sambandet 

mellan en binär variabel, bestående av ettor eller nollor, och en eller flera förklarande 

variabler. Analysen återger ett så kallat p-värde vilket delger information om huruvida de 

förklarande variablerna är statistiskt signifikanta för variationen i den beskrivande variabeln. 

De variabler vars p-värde är under 0,05 brukar vanligen sägas ha signifikans. Analysen ger 

även ett β-värde. När detta är positivt betyder det att sannolikheten att den beskrivande 

variabeln har värdet 1, stiger med ett stigande värde i den förklarande variabel, och vice versa 

om värdet är negativt.  

 

Bostädernas yta Andel Småhus Byggt 1951-1980

Byggt 1951-1980 -0.03232594 -0.1934887 -

Andel Småhus 0.3032674 - -0.1934887

Bostädernas yta - 0.3032674 -0.03232594
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Tabellen nedan visar resultatet för tre binomiala regressionsanalyser. I dessa har varje analys 

bestått av varsin beskrivande variabel, i vilka värdet 1 har angetts vid förekomst av en av 

ortstyperna och 0 för övriga orter. Samtliga bebyggelsevariabler har använts som förklarande 

variabler i varje analys.  
 

                     
Tabell 4. Regressionsanalys: Bebyggelsevariabler och tätortsgrupp. Källa: Egen beräkning. 

 

Som visas i tabellen, har andelen småhus en signifikant påverkan på om tätorten är en 

huvudort eller inte. Dessutom visar det negativa β-värdet på att andelen småhus är lägre i 

huvudorter, samt att bostädernas yta har en signifikant påverkan på om tätorten är en förort 

eller inte då denna variabel har högre värden i sådana orter. Sannolikheten att en tätort är 

självförsörjande förklaras endast av bostädernas yta av den totala bebyggelseytan. Andelen 

småhus har ett p-värden som är långt ifrån signifikant, varför variationen i denna variabel kan 

förkastas som förklaring till varför en tätort är självförsörjande. Andelen bostäder byggda 

mellan 1951-1980 är dock nästintill signifikant.  

I övrigt ger tabellen även upphov till ett par intressanta iakttagelser. Man kan bland annat 

observera att samtliga variabler är signifikanta för att förklara både huruvida tätorten är 

huvudort eller inte och om tätorten är förort eller inte. β-värdena visar dock på totalt motsatta 

tendenser hos de båda ortstyperna - andelen bostäder uppförda mellan 1951-1980 är hög i 

huvudorterna men låg i förorterna, medan andelen småhus och bostädernas yta av den totala 

bebyggelseytan, är stor bland förorterna men liten bland huvudorterna.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mått Variabel Huvudort Förort

Själv-

försörjande

Byggt 1951-1980 <0,001 0,002 0,058

p-värde Andel Småhus <0,001 <0,001 0,476

Bostädernas yta <0,001 <0,001 <0,001

Byggt 1951-1980 0,03 -0,01 0,007

β-värde Andel Småhus -0,12 0,07 0,002

Bostädernas yta -0,07 0,06 0,05
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6. BEBYGGELSEKLUSTER 

 

I detta avsnitt skapas kluster utifrån de bebyggelsevariabler som utvärderades i avsnittet 

innan. En lämplig metod att ta fram klustren ifrån redovisas därefter liksom resultaten från 

dessa. Slutligen kommer de framtagna klustren att analyseras utifrån vilka orttyper de 

vanligen tillhör, för att fördjupa undersökningen av sambanden mellan tätorttyp och 

bebyggelse som visades i föregående avsnitt. 

 

6.1 Hierarkiska kluster 

Ett sätt att kategorisera data utifrån flera variabler är med så kallade hierarkiska 

klustermetoder. Dessa metoder har gemensamt att de börjar med att para ihop de 

observationer som är mest lika varandra och fortsätter därefter med att para ihop de 

observationer som är näst mest lika inom hela datamängden, och därefter de tredje mest lika 

och så vidare. Eftersom sammanslagningarna sker uppifrån och nedåt, från de mest lika 

observationerna till de mest olika, är samlingsnamnet för metoderna just hierarkiska 

klustermetoder. På grund av denna ordning har metoderna också gemensamt att användaren 

av metoderna själv kan bestämma hur många kluster han vill skapa. Det går även att förutse 

inom varje steg av proceduren, vilka observationer som kommer att slås ihop med vilka, i 

nästa steg. 

För att ta reda på vilka observationer är mest lika varandra beräknar klustermetoder 

beräknar det så kallade euklidiska avståndet mellan samtliga observationspar i ett dataset. I 

vårt fall där tre variabler finns, används därför denna formel: 
 

 
 

p betyder här den första tätorten och q den andra tätorten. 1, 2 och 3 står för respektive 

variabel: ”Byggt 1951-1980”, ”Bostädernas yta” och ”Andelen småhus”.  

Det finns tre olika typer av hierarkiska klustersmetoder, vilka kallas minsta 

avståndsmetoden, största avståndsmetoden och medelavståndsmetoden. Alla metoder 

använder olika procedurer för hur avstånden mellan varje observationspar används, vilket får 

konsekvenser för hur de resulterande klustren kommer att se ut. Det första steget är dock 

gemensamt för alla metoder och går ut på att hitta det observationspar (tätortspar i vårt fall) 

som har det minsta avståndet till varandra. I därpå följande steg beräknas återigen vilka 

observationer som har minst avstånd till varandra, men nu utifrån olika kriterier beroende på 

vilken metod som används: 

 

 I minsta avståndsmetoden kopplas observationerna ihop genom att sammanbinda de 

observationer som har kortast avstånd till varandra, på samma sätt som gjordes i steg 

nummer ett. 
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 I största avståndsmetoden läggs en ny observation till ett specifikt kluster, genom att 

först beräkna vilken observation inom respektive kluster, det är störst avstånd till. Det 

kluster där detta avstånd är minst, sammanfogas med den aktuella observationen. 

 Medelavståndsmetoden är ett mellanting mellan de två förgående metoderna. I denna 

kopplas en observation samman med det kluster, till vilket medelavståndet till alla 

observationer inom ett visst kluster, är kortast. 

 

På grund av de olika kriterierna för hur observationerna sammankopplas, kommer metoderna 

skapa kluster som vanligtvis får särskilda egenskaper. Den minsta avståndsmetoden tenderar 

således att skapa avlånga eller spretiga kluster där skillnaden mellan de yttersta 

observationerna riskerar att vara väldigt långt, men utesluter så kallade ”outliers” som ligger 

väldigt långt ifrån närmaste observation. Den största avståndsmetoden kommer istället skapa 

klotliknande kluster där det mellan de yttersta observationerna är förhållandevis kort. 

Däremot kan även sådana observationer som har långt till närmaste observation, införlivas i 

något kluster vilket i vissa fall kan vara en oönskad effekt. Medelavståndsmetoden kommer 

som en kompromiss mellan de två första metoderna, skapa kluster som är någonting 

mittemellan de klotformade och spretiga klusterformer som största avståndsmetoden, 

respektive minsta avståndsmetoden skapar. Både de största nackdelarna och de största 

fördelarna hos de två andra, utjämnas med denna metod och observationerna samlas runt en 

centrumpunkt. 

 

6.2 Bebyggelsekluster - största avståndsmetoden 

I denna studie eftersöks de generella mönstren bland tätorterna, snarare än absoluta skillnader 

mellan specifika tätorter. Så kallade ”outliers” är därför inte särskilt intressanta, varför den 

minsta avståndsmetoden väljs bort. Att gruppera de tätorter som är minst olika varandra är 

också viktigare än att kompromissa med att delvis, ta hänsyn till just den närmaste 

observationen. Medelavståndsmetoden kommer därmed också att väljas bort till förmån för 

den största avståndsmetoden. Då resultaten analyseras bör man dock vara medveten om att det 

inom vissa kluster kan finnas enskilda observationer som är väldigt olika övriga observationer 

inom samma kluster, vilket är en konsekvens av den valda metoden. 

Som tidigare nämnt kräver de hierarkiska klustermetoderna att användaren själv väljer 

hur många kluster som ska skapas. I detta fall är vi främst ute efter en översiktlig mängd 

kluster, vilka kan analyseras kategoriskt och jämföras med varandra. För att ha ett tillräckligt 

stort underlag observationer att diskutera de enskilda klustren, eftersöktes även ett klusterantal 

som inte innehöll alltför många små kluster. 

För att välja klusterantal testades först metoden på att skapa tio kluster. Resultatet av 

detta blev 6 kluster med över 150 tätorter i varje och 4 kluster med under 30 tätorter. För att 

se om de 4 små klustren kunde sammanfogas med de 6 större, testades metoden om. 

Resultatet av detta blev dock att två av de större klustren sammanfogades med ett annat av de 

stora klustren, medan två små kluster fortfarande fanns kvar. För att inte få för få kluster med 
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tillräckligt många tätorter, valdes därför att låsa antalet till 8 st. Varav 2 kluster var väldigt 

små till antalet och 6 relativt stora.  

 

Tabellen nedan visar antalsfördelningen mellan klustren och inom vilket spann de använda 

variablerna ligger för respektive kluster. 
 

 
Tabell 5. Spridning per tätortsgrupp. Källa: Egen beräkning. 

 

Som man kan se är de minsta klustren kluster G och H, där G enbart innehåller en tätort och 

H, sju tätorter. Tätorten i kluster G är Fisksätra och ligger i Stockholms län. Tätorterna i 

kluster H är Gustavsberg-Värmdö och Löwenströmska lasarettet i Stockholms län, Karlsvik 

(Norrbottens län), Håga (Uppsala län), Björkviken (Kalmar län), Norra Visby (Gotlands län) 

och Åre i Jämtlands län. Eftersom den valda klustermetoden tenderar att klumpa ihop de 

observationer som totalt sett är minst olika, betyder det att bebyggelseegenskaperna för 

tätorterna i kluster G och H, generellt måste vara väldigt olika de i de resterande klustren. Av 

tabellen att döma skiljer sig Fisksätra främst genom att andelen bostäder byggda mellan 1951-

1980 är hundraprocentig, vilket den inte är i någon annan tätort. Andelen småhus är också 

väldigt låg i Fisksätra, men faller inom ett värdesintervall som också finns i kluster H, där 

dock andelen bostäder byggda mellan 1951 och 1981 istället är väldigt låg. Av detta följer att 

kombinationen av låg andel småhus tillsammans med antingen en väldigt hög eller väldigt låg 

andel  bostäder från 1951-1980, är ovanlig och finns endast i ett fåtal tätorter i Sverige. 

Förutom de små klustren finns det mest extrema värdet bland de andra klustren, i kluster 

D, vars andel småhus är 52 % i genomsnitt. Ett annat kluster med en anmärkningsvärd 

kombination är kluster med en väldigt låg andel bostäder byggda 1951-1980 och samtidigt en 

väldigt låg andel småhus. I övrigt finns inga direkta mönster att se där den ena variabeln 

skulle hänga ihop med den andra eller liknande, vilket kan förklaras av att inga statistiska 

samband förekommer mellan variablerna (som visades i ett tidigare kapitel). Variationen 

mellan variablerna skiljer sig dock något där de flesta klustren har över 80% småhus och där 

”Byggt 1951-1980” är den variabel vars värden varierar mest. Nämnas måste också att det 

Yta 

bostäder, %

Andelen 

småhus, %

Byggt 1951-

1980, %

Kluster Antal Max Medel Min Max Medel Min Max Medel Min

A 309 94,4 66,9 52,4 100 92 63,8 72,8 49,4 31

B 306 67 44,2 15,3 100 89,6 50,6 45 29,8 0

C 179 100 63,4 41,9 100 89,6 53,5 96 75,1 62

D 201 78 47,3 19,4 71 52 19,6 81 53,8 29

E 181 94 65,9 38,5 100 96,7 68,3 37 17,8 0

F 772 67 44,1 9,7 100 81,1 52,7 92 52,9 33

G 1 71,9 71,9 71,9 19,5 19,5 19,5 100 100 100

H 7 81 61,4 46,8 40 31,5 10,8 31 14,4 0
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kluster som innehåller betydligt störst antal tätorter är kluster F. Detta kluster innehåller mer 

än en tredjedel av det totala antalet tätorter, samt mer än dubbelt så många tätorter än något 

annat kluster.  

 

6.3 Orttyp och kluster 

Hur förhåller sig då de skapade klustren till de olika orttyperna: huvudorter, förorter och 

självförsörjande orter? Är någon av orttyperna särskilt vanlig i något kluster? Finns det med 

andra ord någon kombination av bebyggelsevariablerna som är vanligt förekommande i någon 

särskild typ av ort? Tabellen nedan visar antalet huvudorter, förorter och självförsörjande 

orter per kluster. Eftersom bebyggelsevariablerna är från 2010 och materialet om orttyper från 

2005, faller 59 tätorter bort vilka inte redovisas i tabellen. 
 

                                           
 

Tabell 6.  Antal orttyper per bebyggelsekluster. Källa: Egen beräkning. 

 

Från tabellen går att utläsa att huvudorter nästan uteslutande tillhör antigen bebyggelsekluster 

D eller F, inom vilka alla förutom 10 tätorter finns. I förhållande till det totala antalet tätorter 

per kluster finns klart flest huvudorter i kluster i D, där 125 st. betyder att över 60 % av 

tätorter är huvudorter och där motsvarande procenttal för kluster F är 13 %. I förhållande till 

tätortsantalet består kluster F av flest självförsörjande orter. F:s andel självförsörjande orter är 

hela 36%, medan övriga klusters andelar uppgår till mellan sju och 17 procent. Andelen 

förorter är i övriga orter annars i de flesta kluster över 80%, i jämförelse med 51% i F. Detta 

gör att F, förutom att ha en stor andel huvudorter, också har en större blandning av orttyper än 

de andra klustren. 

Från tabellen ovan kunde vi se att kluster D, bortsett från de små klustren, avvek mot 

övriga kluster med en genomsnittligt låg andel småhus. Ett litet antal småhus tycks därför vara 

gemensamt för huvudorterna inom detta kluster. Kluster F som också innehåller huvudorter, 

har även den en låg andel småhus i förhållande till övriga kluster. Överlag tycks därför 

huvudorterna ha en förhållandevis få småhus. Gemensamt för D och F, inom vilka majoriteten 

av huvudorterna ligger, är också att både andelen bostäder av den totala bebyggelseytan och 

Kluster

Huvud-

orter

För-

orter

Självför-

sörjande

A 0 273 25

B 6 240 51

C 4 160 12

D 125 45 33

E 0 137 19

F 97 395 275

G 0 1 0

H 0 5 1
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andelen bostäder byggda 1951-1980 är nära 50%. Annat än låga andelar småhus tycks således 

kluster D och F, samt nästan alla Sveriges huvudorter som dessa innehåller, ha en blandad 

bebyggelse både vad gäller balansen mellan bostäder och övrig bebyggelse och mellan 

bostadsbebyggelse med modernistiska inslag och övrig bebyggelse. 
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7. TÄTORTREGIONERNAS OCH BEBYGGELSENS GEOGRAFI 
 

I föregående avsnitt visades vilka bebyggelsekluster som var vanligast för vilka orttyper. 

Detta avsnitt redogör för hur relationen mellan bebyggelse och orttyp ser ut geografiskt, i 

syfte att undersöka om det finns delar av landet där tätortsregionerna är särskilt utbredda, eller 

om samma mönster upprepar sig oberoende av vilken del av landet som studeras. Därefter 

kompletteras de tolkningar som kan göras ur kartorna med en tabell som visar vilka 

bebyggelsekluster förorterna till vissa huvudorter har och vice versa. 

 

7.1 Södra Sverige 

I kartan nedan, över södra Sverige, visas bebyggelseklustren A-H tillsammans med 

tätortsregionerna. Bebyggelseklustren visas per tätort, symboliserade genom polygoner. 

Polygonerna har skurits ut genom att dra en linje mittemellan respektive tätorts mittpunkt och 

de närmast intilliggande tätorternas mittpunkt. Polygonerna storlek motsvarar därför inte 

tätorternas storlek utan är snarare ett mått på hur nära grannorten ligger. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Bebyggelsekluster och tätortsregioner i södra Sverige. Källa: Egen illustration. 
 

Av kartan framgår att alla större tätortsregioner är anknutna till en tätort med 

bebyggelsekluster D som centralpunkt. Som man också kan se utgör dock inte alla tätorter 

med kluster D, en sådan centralpunkt, varav som exempel Perstorp i Skåne län, Lidhult 

(Kronobergs län), Herrljunga (Västra Götalands län) och Kisa i Östergötlands län, kan 

Göteborg 
Borås 

Herrljunga 

Jönköping 

Gamleby 

Västervik 

Kalmar Växjö 

Visby 

Kisa 

Karlskrona 

Lidhult 
Halmstad 

Malmö 

Perstorp Kristianstad 
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nämnas. Dessa tätorter ligger ofta mittemellan andra tätorter med klustertypen D. Man kan 

därför tolka det som att dessa tätorter inte bildar egna regioner på grund av de närliggande 

tätorterna är bundna till andra tätorter. En annan uppenbar skillnad mellan de tätorter som inte 

bildar tätortsregioner och av klustertypen D och de som gör det, är att tätorter av den första 

gruppen har betydligt mindre befolkningar, med endast ett par tusen invånare i jämförelse 

med de andra tätorterna som har flertalet tusen innevånare. 

Tätorter av klustertypen F, ligger ofta mest perifert till i förhållande till de största 

tätortsregionerna. Där dessa tätorter utgör centralpunkter för en tätortsregion anknyts avsevärt 

färre tätorter. Eftersom alla större tätortsregioner innehåller de största tätorterna kan man 

också dra slutsatsen att de huvudorter som har klustertypen F, generellt är mycket mindre 

befolkningsmässigt än de med klustertyp D.  

I de fall där tätorter med klustertypen D är huvudorter, tenderar dessa att omringas av 

förorter med alla andra klustertyper. Samma tycks gälla för huvudorter med klustertyp F. 

Huvudorter med klustertyp F verkar dock aldrig ha klustertyp D som förort, medan det 

motsatta, att F skulle vara förort till D, ofta är sant. Detta understryker slutsatsen att 

huvudorter med klustertyp D bildar de största tätortsregionerna som har betydligt mer 

dragningskraft än regioner vars huvudorter har klustertypen F. För övrigt tycks tätorter med 

klustertyp B vara de orter som är belägna i de näst mest perifera lägena efter F, vare sig det är 

som förorter eller som självförsörjande orter. De verkar även i högre grad än de andra 

tätorterna vara knutna till huvudorter med klustertyp F. Tätorter med klustertyperna A, C och 

E är, vilket även visades innan, förorter. Någon större skillnad mellan deras geografiska läge i 

förhållande till huvudorterna, går dock inte att se utifrån kartan. 

 

7.2 Mellersta Norrland 

Kartan nedan visar hur bebyggelseklustren fördelar sig geografiskt i en annan del av Sverige, 

nämligen mellersta Norrland.  De tätortsregioner som visas är bland andra Umeå längst i norr, 

Hudiksvall längst i söder och Östersund längst västerut. 

I södra Norrland ser man liknande men något annorlunda mönster i hur tätortsregionerna 

fördelar sig i förhållande till klustertyp. Liksom i södra Sverige är klustertypen F den mest 

perifera, följt av B. Klustertyperna A, C och E är dessutom så gott som alltid anknutna till en 

tätortsregion. Till skillnad från i södra Sverige verkar dock kluster E, ha omland som 

ytmässigt är mindre än de andra, vilket tyder på att dessa tätorter ligger i de mer tätbefolkade 

områdena av dessa regioner.  

De regionskapande huvudorterna av klustertyp D, tycks i högre grad än i södra Sverige, 

vara självförsörjande. Med tanke på att Norrland är mer glesbebyggt kan detta tyckas 

naturligt, då avstånden mellan tätorterna är längre. Det går dock även att se att många tätorter 

med klustertypen D här ligger i utkanten av tätortregionerna, där de ibland utgör en del av 

själva regionen och ibland bara ligger strax intill dem, men där dessa orter sällan själva är 

huvudorter för omkringliggande tätorter. Detta mönster framstår inte på samma sätt i södra 

Sverige. Exempelvis består tätortsregionerna som Skåne och Hallands kuststäder utgör, av 

endast en tätort av klustertyp D. I Göteborgs liksom Västerviks tätortsregion (Götalands 
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ostkust), finns dock undantag där den första innehåller förorter av typen D i form av tätorterna 

Kungälv, Ale och Kungsbacka, medan den andra har tätorten Gamleby utanför sig, vilken 

varken är förort eller huvudort trots att den består av samma klustertyp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Bebyggelsekluster och tätortsregioner i södra Norrland. Källa: Egen illustration. 

 

7.3 Mälardalen 
Figur 8 visar motsvarande karta som de tidigare men för Mälardalsområdet. Stockholms 

tätortsregion ligger där längst till öster om Mälaren. De andra stora tätortsregionerna i moturs 

riktning är Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Södertälje.  

Som kartan visar består detta tätt befolkade område av ett konglomerat av huvudorter och 

förorter. Som i de andra landsdelarna förekommer klustertypen F i de mest perifera områdena 

och därefter klustertypen B i de näst mest perifera områdena. Tätorter med klustertyperna A, 

C och E är likaså nästan alltid förorter. Liksom i södra Norrland har tätorter med klustertypen 

E oftast små omland. I relation till de andra förortstätorterna tycks därför dessa, även här, 

återfinnas i mer tätbefolkade delar av tätortsregionerna. Till skillnad mot exempelvis vissa 

delar av södra Sverige, är huvudorterna runt Mälardalen alltid av klustertypen D. Det finns 

också en del självförsörjande tätorter av denna klustertyp och i likhet med södra Norrland 

ligger deras omland strax intill en annan tätort samma klustertyp. Dessa tätorter är 

Malmköping utanför Flen, Surahammar intill Hallstahammar,  Rimbo utanför Norrtälje och 

Älmsta vid Hallstavik. 
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Figur 8. Bebyggelsekluster och tätortsregioner i Mälardalen. Källa: Egen illustration. 
 

I likhet med Göteborg tätortsregion består de största tätortsregionerna även av förorter med 

klustertyp D. Bland dessa kan Tumba och Vaxholm i Stockholms tätortregion, Skultuna i 

Västerås, Sävja i Uppsala, Torshälla i Eskilstuna och Järna i Södertäljes tätortsregion, 

nämnas. 

Tätorten Sala som är självförsörjande och har klustertypen D, ligger i likhet med 

motsvarande tätorter i södra Sverige och södra Norrland, i ett slags mellanrumsligt vakuum. 

Främst Västerås gör sig skyldigt till att tätorter, som av avståndet att döma skulle kunna höra 

till Sala, dras dit istället. Sala med sina ca 12000 invånare är betydligt mindre än Västerås, 

vilket naturligtvis är till dess nackdel. I jämförelse med motsvarande tätorter i de mer centrala 

delarna av Mälardalsregionen är dock Sala relativt stort, då de andra självförsörjande 

tätorterna som har räknats upp endast har ett par tusen invånare.  
 

7.4 Generella mönster i hela landet 

Från kartorna ovan går att dra vissa slutsatser. Det är tydligt att landets största tätortsregioner 

består av en tätort med klustertyp D, medan regioner med kluster F som huvudort uppstår i 

mer perifera lägen och bildar regioner med färre noder. Tätorter med klustertypen F, verkar 

generellt även ligga i de mest perifera områdena, sett i förhållande till de stora 

tätortsregionerna, följt av klustertypen B. Klustertyperna A, C och E förekommer ofta i form 

av förorter. Speciellt i södra Norrland och Mälardalsområdet, kunde ses att tätorter med 
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klustertypen E ofta har små omland. De verkar därför ligga i områden där tätorterna rent 

geografiskt ligger närmare varandra än tätorter av de två andra klustertyperna. 

I det följande kommer bebyggelseklustren att analyseras utifrån grupperingar per orttyp 

och kommuntyp, för att se om de mönster som kunnat ses är sanna och om de kan sägas gälla 

för hela landet. 

 

7.5 Huvudorternas förorter 

Tabellen nedan visar klustertyperna för huvudorterna och vilka klustertyper dess förorter har. 

Som syntes i kartorna framgår det tydligt att antalet förorter för huvudorterna med klustertyp 

D är avsevärt större än för klustertyp F, totalt mer än fem gånger fler. Man kunde även se att 

D ibland var huvudort till F, men sällan tvärtom. Även detta är generellt sant då F är huvudort 

till D två gånger, medan D är huvudort till F hela 333 gånger. 
 

 

                     
Tabell 7. Kluster för huvudorternas förorter och vice versa 
 

F:s mer perifera läge och bildande av mer lokala tätortsregioner, understryks av att de förorter 

som den bildar regioner med, dels ofta består av sin egen klustertyp (F) och dels klustertypen 

B (där vi kan komma ihåg att även B troligen finns i relativt perifera områden). I de fall 

tätorter med klustertypen B och C formar huvudorter, görs detta oftast med förorter av typen 

B eller F. Troligen återfinns därför dessa tätortsregioner i liknande lägen som de med 

huvudorten F. 

Huvudorter med klustertyp D liknar klustertyp F, på det sätt att förorter med klustertypen 

F också är den vanligaste förortstypen för D. Trots att F:s tätortsregioner är mindre och mer 

perifera, finns det alltså många förorter av den klustertypen som kopplas till mer centrala 

tätortsregioner. Genom att bara studera huvudorter och förorter, går det därför inte att säga att 

alla tätorter med klustertypen F måste vara särskilt perifera, eftersom så många av dem är 

knutna till huvudorter i stora tätortsregioner. 
 

7.6 Kommuntyp för klustertyperna D och F 

Nedanstående tabell visar i vilka kommuntyper klustertyperna D och F ligger i, uppdelat på 

vilka ortstyper de tillhör. Som man kan se är klustertyp D:s tätortregioner mer centralt belägna 

på det sätt att de är de enda huvudorterna som förekommer inom storstadsområden, är 

dominerande i de större städerna och den vanligaste huvudorten i kommuner i tätbefolkade 

regioner. Å andra sidan är huvudorter med klustertypen D, lika vanliga som de med 

Förort

Huvudort A B C D E F G H Totalt 

B 0 4 0 0 1 3 0 0 8

C 1 3 1 0 0 1 0 0 6

D 250 182 147 43 129 333 1 5 1090

F 38 66 12 2 13 72 0 0 203

Totalt 289 255 160 45 143 409 1 5 1307
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klustertypen F, i glesbygdskommuner och glesbefolkade regioner. Istället är huvudorter med 

klustertypen F, mycket vanligare än den med D, i pendlingskommuner och förortskommuner 

till större städer och samtidigt relativt vanliga i turism- och besöksnäringskommuner och 

varuproducerande kommuner. Detta tyder att det inte finns något absolut hierarkiskt 

förhållande mellan huvudorter av klustertyp D och F, där D:s huvudorter är de största och 

utbreder sig ända ned till de glesaste områdena där F:s huvudorter tar över. Snarare är det så 

att F:s tätortsregioner är starkast i geografiska områden som ligger någonstans mittemellan de 

större städerna och de mindre befolkade delarna av landet, medan glesbygdens tätortsregioner 

består av lika delar huvudorter med klustertypen D och klustertypen F. 

 

 
 

Tabell 8. Kommuntyp – kluster D och F 
 

Gällande förorter och självförsörjande orter har klustertypen D mycket färre sådana i 

jämförelse med klustertypen F. I förhållande till alla förorter med klustertypen D finns dock 

de flesta av dessa i förortskommunerna till storstäderna, i de större städerna och i 

pendlingskommunerna. För klustertyp F finns de flesta förorterna i större städer, men också 

många i varuproducerande kommuner och kommuner i tätbefolkade regioner. Gällande de 

självförsörjande orterna är dessa fler än förorterna för både klustertyp D och F, i 

glesbygdskommuner, varuproducerande kommuner och turism- och besöksnäringskommuner. 

I pendlingskommunerna finns lika många förorter som självförsörjande orter, medan 

förortskommunerna till storstäderna och de större städerna har fler förorter än självförsörjande 

Klustertyp D Klustertyp F

Kommuntyp Huvudort Förort

Självför-

sörjande Huvudort Förort

Självför-

sörjande

Storstäder 3 0 0 0 2 0

Förortskommuner till 

storstäderna 2 17 0 1 21 1

Större städer 32 12 2 6 124 26

Förortskommuner till större 

städer
3 2 1 7 22 2

Pendlingskommuner 12 8 8 21 47 47

Turism- och 

besöksnäringskommuner 10 2 4 11 13 24

Varuproducerande 

kommuner
23 2 4 26 69 83

Glesbygdkommuner 6 0 7 6 10 28

Kommuner i tätbefolkad 

region
23 0 6 9 62 51

Kommuner i glesbefolkad 

region 11 2 1 10 25 13
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orter för båda klustertyperna. Relationen mellan antalet förorter och antalet självförsörjande 

orter tycks alltså gå hand i hand, där de självförsörjande orterna dominerar i små kommuner 

men där förorterna dominerar mer och mer ju större kommunen är befolkningsmässigt. Ett 

undantag utgörs av kommuntypen ”Kommuner i glesbefolkad region” som har fler förorter än 

självförsörjande orter. 

 

7.7 Kommuntyp för klustertyperna A, B, C och F 

Nedanstående tabell visar i vilka kommuntyper klustertyperna A, B, C och F ligger, uppdelat 

på vilka ortstyper de tillhör (de få huvudorter som tillhör kluster B och C visas inte). Till 

skillnad mot de klustertyper som redovisas ovan, uppvisar dessa inte något generellt mönster 

som säger att de självförsörjande orterna är fler än förorterna i vissa orter men färre i andra. 

Bland dessa är det istället så att alla kommuntyper innehåller fler förorter än självförsörjande 

orterna. 
 

 
 

Tabell 9. Kommuntyp – kluster A, B, C och E 
 

Tätorter med klustertypen B är som kunde misstänkas utifrån kartorna, den klustertyp som 

oftast finns representerad i de till befolkningen minsta kommuntyperna. Antalet förorter med 

klustertypen B i glesbygdskommuner och kommuner i glesbefolkade regioner, är faktiskt fler 

än i klustertypen F som utifrån kartorna tolkades som de mest perifera. Det kan dock 

anmärkas att antalet tätorter inom klustertypen F är större i fall även de självförsörjande 

orterna medräknas. 

Misstanken om att klustertypen E generellt skulle ligga i något mer centrala områden än 

klustertyperna A och C är svårare att bekräfta. Förvisso har den flest tätorter i storstäder och, i 

förhållande till antalet tätorter inom klustret, många tätorter i förortskommuner till 

storstäderna samt i större städer. Dock har klustertypen A och C även dom flest tätorter, i 

Klustertyp A Klustertyp B Klustertyp C Klustertyp E

Gruppnamn Förort

Självför-

sörjande Förort

Självför-

sörjande Förort

Självför-

sörjande Förort

Självför-

sörjande

Storstäder 4 1 2 0 1 0 13 1

Förortskommuner till 

storstäderna 65 6 7 4 28 4 33 5

Större städer 92 6 55 6 69 1 40 7

Förortskommuner till större 

städer
16 0 16 6 11 2 12 1

Pendlingskommuner 25 3 30 3 9 0 17 2

Turism- och 

besöksnäringskommuner 8 2 23 7 1 2 7 1

Varuproducerande 

kommuner
15 3 31 8 15 1 5 0

Glesbygdkommuner 1 0 14 5 2 0 1 0

Kommuner i tätbefolkad 

region
37 4 30 6 20 2 7 2

Kommuner i glesbefolkad 

region 10 0 32 6 4 0 2 0
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förhållande till sina kluster, i de senare nämnda kommuntyperna. Antalet tätorter hos A, C och 

E verkar även falla på liknande sätt ju mindre kommunerna är och är minst av alla i 

glesbygdskommunerna. Det går därför inte att säga att E är avsevärt annorlunda än A och C. 

Intressant med klustertypen E är dock att den klustertypen är den klart dominerande i 

storstäderna. Man kan även  notera att alla klustertypen förutom D, finns representerade som 

förorter till en storstad, vilket är intressant eftersom ju klustertypen D i samtliga fall 

representerar huvudorterna i storstäderna. 
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8. SLUTSATSER 
 

8.1 Centrala huvudorter 

Som tabell 6 visar finns det många kluster vars genomsnittvärden bland de använda 

variablerna, är lika eller angränsar till varandra. På grund av detta skulle en annan  

klustermetod än den valda, eller andra variabelurval, troligtvis blanda om värdena för 

respektive kluster. Med detta sagt skiljer sig vissa kluster markant från varandra, framförallt 

det kluster som kallas för D, vilket har en betydligt lägre andel småhus än övriga. Andelen 

småhus framstår på så sätt som den variabel som tydligast separerar tätorternas 

bebyggelsestruktur, vilket även gestaltas genom att de små klustren, G och H, har väsentligt 

mycket lägre andel småhus än övriga kluster. 

Till skillnad från de små klustren, överlappar kluster D:s värden i variabeln ”andelen 

småhus”, de i de övriga klustren. Detta innebär att enbart andelen småhus inte kan förklara 

hela variationen hos kluster D, gentemot övriga kluster. Sett utifrån det att kluster D för 

variablerna "Byggt 1951-1980" och "Bostädernas yta", har genomsnittliga värden som är nära 

de för hela variabeln, tycks det även som att detta kluster generellt har en väldigt blandad 

bebyggelse, med ett genomsnittlig andel bostadsbebyggelse från perioden 1951-1980, samt en 

bebyggelse där ungefär hälften av ytan upptas av bostäder och den andra hälften av övrig 

bebyggelse.. 

Genom att studera kartorna blir det uppenbart att alla tätorter som utgör huvudorter i 

större tätortsregioner, det vill säga är föremål för arbetspendling från många olika tätorter, 

uteslutande har klustertypen D. Detta betyder att alla större städer eller tätorter som har ett 

högt centralt värde för omkringliggande arbetsmarknad, generellt består av en bebyggelse 

med låg andel småhus (det vill säga många flerbostadshus) och har en stor blandning av både 

bebyggelse med modernistiska inslag och från andra tidsperioder, samt av bostadsbebyggelse 

bebyggelse avsedd för andra ändamål. 
 

8.2 Två typer av huvudorter 

Liksom kluster D, utgör även kluster F en stor del av alla huvudorter. Genom kartorna blir det 

dock uppenbart att dessa huvudorter har en lägre centralitet än kluster D:s huvudorter, 

eftersom de generellt omfattas av arbetspendling från betydligt färre förorter än D. Klustret F 

är det största av de åtta bebyggelseklustren och innehåller mer än en tredjedel av alla tätorter. 

Till sin karaktär är F likt kluster D, med vilken den delar egenskaperna av en blandad 

bebyggelsestruktur, både vad gäller andelen bostäder från 1951-1980 och andelen bostäder av 

bebyggelseytan. I likhet med D, har kluster F även en lägre andel småhus än övriga kluster, 

även fast denna är markant högre än i D. På det hela taget tycks därför blandad bebyggelse 

tillsammans med låg andel småhus, vara en god indikator för att en tätort är huvudort, medan 

andelen småhus kan associeras till dragningskraften hos respektive huvudort.  

Klustertypen F är det största klustret räknat till antalet tätorter och är det kluster som 

utifrån ett arbetspendlingsperspektiv är mest diversifierat funktionsmässigt, då det innehåller 

förhållandevis jämna andelar huvudorter, förorter och självförsörjande orter. Förhållandet 
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mellan förorter och självförsörjande orter uppvisar inom detta kluster en dominans av förorter 

intill storstäder och större städer, men avtar till de självförsörjande orternas fördel i mer glest 

befolkade kommuner. Detta klusters bebyggelsestruktur tycks därför innehålla en viss 

flexibilitet, där dess blandade bebyggelse är anpassad till att fungera både som förort och 

självförsörjande ort, beroende på omgivning.  

 

8.3 Regionala mönster 
Som huvudort skulle man, av dess lägre centralitet att döma, kunna tro att kluster F vore 

vanligare än kluster D i de mindre befolkade kommunerna. Kluster D är dock lika vanligt som 

F i kommuner som SKL benämner som glesbygdskommuner och kommuner i glesbefolkade 

regioner. Som huvudort är istället F vanligast i pendlingskommuner, turism- och besöks-

näringskommuner samt varuproducerande kommuner, medan D är vanligast i och runt 

storstäderna och större städer. Man kan därför säga att F generellt förekommer som vanligast i 

regioner med en viss specialisering eller inom pendlingsavstånd till andra regioner, snarare än 

i glest befolkade regioner. Kluster D:s huvudorter återfinns dock precis så centralt som man 

förvänta sig, medan de glest befolkade kommunerna har en blandning av både D och F som 

huvudorter. 

De övriga klustertyperna A, B, C och E har alla gemensamt att de består av en 

kombination av antingen relativt höga eller relativt låga genomsnittsvärden i variablerna 

”Byggt 1950-1981” och ”Bostädernas yta”. Samtidigt har de höga genomsnittsvärden i 

variabeln ”Andelen småhus”. Ur ett regionalt perspektiv lyser huvudorterna med sin frånvaro 

i dessa kluster. Istället är merparten av klustren A, B, C och E:s tätorter förorter. Dessutom är 

även de självförsörjande orterna förhållandevis få. Som kartorna visar ligger dessa kluster 

oftast intill varandra, som en del av tätortsregionerna. Som del av ett av flera förortskluster, 

skiljer sig dock kluster B från övriga, genom att ligga mer perifert och ofta på längre avstånd 

från huvudorten, vilket avspeglar sig att dessa förorter är särskilt vanliga i 

glesbygdskommuner och kommuner i glesbefolkade regioner. På andra sidan av spektrumet 

finns klustret E, vars förorter är vanligast i storstäderna.  
 

8.4 Tätortskategorier 

Sammantaget tyder resultaten och analysen av dessa på att tätorterna generellt skulle kunna 

delas in i fyra kategorier: 

 Centrala tätorter med blandad bebyggelse, men hög andel flerbostadshus 

 Tätorter som oftast är förorter och vars bebyggelse generellt är mindre blandad än 

övriga 

 Tätorter vars funktion inom tätortsstrukturen varierar mellan att vara huvudort, förort 

och självförsörjande ort i jämnstor omfattning, och som har blandad bebyggelse 

 Tätorter vars andel flerbostadshus är signifikant högre än i övriga tätorter 

 

Det faktum att den sista av de uppräknade kategorierna, endast innehåller en handfull tätorter, 

gör tillsammans med att övriga avvikelser trots allt är relativt få, att tätorterna generellt skulle 

kunna delas in i tre kategorier vars omfattning är relativt heltäckande. Att dessa tre kategorier 

täcker en stor del av tätorterna beror på att det finns en så pass distinkt skillnad mellan 
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huvudorter och förorter i bebyggelsestruktur, och att denna skillnad tycks bli mindre markant 

utanför de största tätortsregionerna. 
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9. DISKUSSION 

 

9.1 Teoretisk återkoppling 

Såsom enhetliga och sammanhängande objekt betraktade, visar resultaten i den här studien på 

tydliga samband mellan den funktion som orten fyller inom sin tätortsregion (huvud- eller 

förort) och bebyggelsestrukturen inom den samma. Mest tydligt visar detta sig hos stora och 

centrala huvudorter, vars bebyggelse alltid innehåller betydligt fler flerbostadshus än andra 

orter. I motsats till detta består förorterna alltid av mycket småhus. Dock kan 

bebyggelsestrukturen bland förorterna delas upp i undergrupper, vilket innebär att förorterna i 

förhållande till varandra är mer varierande än de stora huvudorterna.  

Det finns även tecken på att vissa orter kompenserar för avsaknaden av den typiska 

huvudortens bebyggelsestruktur i olika områden. Runt omkring Stockholm och andra större 

städer, uppenbarar sig detta på så sätt att ett antal förorter, har samma bebyggelsestruktur som 

städerna, vilket kan tolkas som att de fyller rollen som sekundära centrum inom sina regioner 

för att avlasta det stora trycket på stadskärnan. I glesbygden finns istället en hel del 

självförsörjande orter med en stadsliknande bebyggelsekaraktär. I detta fall rör det sig troligen 

om kommunala centralorter eller dylikt, som fyller rollen som handelsmässigt eller  

administrativt inriktade samhällen, i avsaknaden av sådana funktioner i det glest bebyggda 

närområdet. 

 

9.2 Specialorter 

Att den mest vanliga tätortstypen i form av bebyggelsestruktur varierar mellan att vara 

självförsörjande, förort och huvudort är i sammanhanget spännande, eftersom de också är de 

orter som är belägna längst från de större tätorterna. Exakt vilken typ av orter dessa egentligen 

är, har inte utforskats vidare i denna uppsats. Det har dock konstaterats att de är vanliga i 

varuproducerande kommuner, turism och besöksnäringskommuner samt pendlingskommuner, 

varför det finns anledning att tro att orterna är någon slags specialorter. Det faktum att sådana 

orter bildar tätortsregioner, bör kunna ses som något positivt då det betyder att det även 

utanför de största tätorterna finns livskraftiga samhällen som kan erbjuda människor arbete 

och vars uppkomst inte nödvändigtvis beror på sitt demografiska eller geografiskt gynnsamma 

läge. 

Orter som ligger utanför de största tätortsregionerna, men i geografiskt gynnsamma 

lägen, exempelvis mittemellan två andra närliggande tätortsregioner, är liksom specialorterna 

intressanta, men på ett motsatt sätt. Såtillvida dessa inte har hunnit uppnå en mognad, där 

orten är ett betydande centrum för sin omgivning, kommer denna typ av orter alltid vara 

beroende av sitt mellanrumsliga läge. Huruvida dessa faktiskt är ”självförsörjande” eller om 

de, i form av sjunkande befolkningstal och dylikt, i själva verket genomgår en stagnering, är 

därför mindre intressant eftersom ortens centrala värde alltid är beroende av hur väl den 

ansluter till de regionala kommunikations- och transportnäten vid en viss tidpunkt. 

 

9.3 Slutord 

Syftet med den här uppsatsen var att skapa en översiktlig kartläggning av Sveriges 

tätorter. För att uppnå syftet har ett antal tvärsnitt av olika dataagreggeringar analyserats, där 

naturligtvis valet av klustingsmetodik och dylikt kan kritiseras. Uppsatsen gör dock inte 

anspråk på att leverera någon absolut sanning som kan sägas gälla för samtliga tätorter i 

landet. Därmed finns säkerligen avvikelser i form av enstaka tätorter eller grupper av tätorter 
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som skiljer sig från den övergripande bild som här har målats upp. Uppsatsen visar dock 

generella mönster som bör kunna utgöra nyttiga lärdomar både för den dagliga 

regionalplaneringen som för vidareutforskning inom ämnet ur ett teoretiskt perspektiv. 

För att återkoppla till inledningen av uppsatsen visar resultaten bland annat att planerare 

och beslutsfattare i framtiden måste ta hänsyn till hela variationen av bebyggelse som finns i 

landet. De tydliga skillnaderna i bebyggelsestruktur mellan huvudorterna och förorterna, är 

antagligen inte särskilt förvånande för personer med kunskap inom stadsbyggnadshistorian 

eller med insyn i den nuvarande regionplaneringen. Att tätortsregioner kan uppstå utan det 

typiska förhållandet mellan bebyggelsemässig struktur och funktion inom arbetsmarknaden, 

visar dock på att ömsesidigt fördelaktiga relationer orter emellan, kan gestalta sig i andra 

former än det typiska förhållandet mellan stadskärnor och förorter, såsom de ofta förekommer 

i storstadsregionerna. Detta tyder på att ortsrelationer kan utvecklas även i spontana former, 

utan planeringens tillsyn. Sådana okonstlade relationer, bör vara väl så viktiga att ta tillvara på 

för framtidens regioner, så som den fokus på olika stadsbyggnadstrender, 

infrastruktursatsningar och dylikt som präglar planeringen idag.  

Ur ett teoretiskt perspektiv säger detta oss också att geografin lever sitt eget liv och att det 

finns processer i det nuvarande ortslandskapet som är värda att titta närmare på. 
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