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Förord 

Tillväxtanalys har av regeringen fått i uppdrag att belysa och analysera städers betydelse 
för ekonomisk tillväxt. Den här rapporten är en del av avrapporteringen inom ramen för 
uppdraget att analysera utvecklingen i och inom landets regioner. Rapporten är en förstudie 
om hur olika städer kan definieras och hur städers betydelse för tillväxt kan beskrivas och 
analyseras. De frågeställningar som den här rapporten diskuterar är: vad är en stad och hur 
kan olika städers betydelse för tillväxt beskrivas och analyseras? Tillväxtanalys ser gärna 
att denna rapport skall ligga till grund för en fortsatt diskussion om hur regeringens behov 
av underlag kring städers betydelse för tillväxt och utveckling kan vidareutvecklas. 

Rapporten har skrivits av Gustav Hansson. Imber Råbock och Erik Fransson har bidragit 
med statistik och kartor. 

 

Östersund, december 2010 

 

 

Martin Olauzon 

Avdelningschef 
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Sammanfattning 

Den här rapporten är en förstudie om hur olika städers betydelse för tillväxt kan beskrivas 
och analyseras. Rapporten diskuterar två huvudsakliga frågeställningar: Vad är en stad och 
hur kan olika städers betydelse för tillväxt beskrivas och analyseras?  

I Sverige saknas för närvarande en definition för vad en stad är. Avsaknaden av en 
definition är ett hinder för att utföra analyser som bygger på att kvantifiera städers tillstånd 
och utveckling. Däremot så finns definitioner för tätorter och den här rapporten utgår 
därför från befintliga definitioner av tätorter, för att undersöka hur en definition för städer 
skulle kunna konstrueras.  

F.d. Glesbygdsverket har en tätortsdefinition som består i att först ta fram de tätorter som 
enligt SCB:s tätortsdefinition består av minst 3 000 invånare och sedan lägga till ett 
pendlingsomland på fem minuters bilfärd. Pendlingsomlandet på fem minuter möjliggör så 
att enskilda tätorter kan sammanföras till gemensamma tätortsområden. Detta skapar en 
funktionell bild över olika tätortsområden och fungerar bra för framför allt 
storstadsområden. Däremot så fungerar definitionen mindre bra i andra fall och troligen 
borde kriterierna för att tillhöra samma tätortsområde justeras.  

En tätort har också viktiga kopplingar till andra tätorter och den omgivande landsbygden. I 
den här rapporten presenteras därför två angreppssätt för att kartlägga och analysera dessa 
kopplingar. Sammanfattningsvis kan tätorten beskrivas som att bestå av tre dimensioner: 
stadens inre områden, stadens yttre avgränsning, samt stadens kopplingar till andra städer 
och områden. 

En stor del av den här rapporten har ägnats åt att diskutera hur städers betydelse för tillväxt 
kan beskrivas och analyserats. Syftet har varit att försöka förstå vad som kännetecknar 
städer av olika storlek, samt att beskriva huruvida olika städer har olika förutsättningar för 
tillväxt. Diskussionen har skett utifrån synsättet att städer kan ha olika funktioner, 
uppgifter eller roller på regional eller nationell nivå. En stad kan således ha en viktig 
politisk funktion, vara ett ekonomiskt center, ett center för utbildning och forskning, ett 
nav för transporter och kommunikation, eller inneha en roll som kulturellt center.  

De områden som relativt enkelt kan beskrivas med hjälp av indikatorer är städers politiska 
funktion, deras kommunikationer samt förekomst av utbildning och forskning. Städers 
ekonomiska aktivitet är däremot svårare att beskriva. Problemet består i att ekonomisk 
aktivitet är svårt att lokalisera till enskilda geografiska koordinater. Det är oklart huruvida 
statistiken kan förbättras på detta område och en möjlig utväg kan istället vara att hitta 
andra sätt att beskriva den ekonomiska aktiviteten. Den här rapporten har heller inte 
föreslagit några konkreta indikatorer för städers kulturella eller sociala värden. Tillgången 
till bostäder anses dock vara en viktig framtida indikator över städers attraktivitet och 
möjlighet att växa. 

Den här rapporten är således en förstudie för att få en förståelse för vad en stad är, samt hur 
olika städer kan beskrivas och analyseras. Nästa steg är att ta fram en analytisk användbar 
definition av staden samt att vidareutveckla de olika indikatorerna för att mäta städers 
tillstånd och utveckling. 
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1 Inledning 

Tidigare studier har visat att städer har en framträdande roll i att skapa ekonomisk tillväxt 
(se t.ex. Tillväxtanalys, 2010; ITPS, 2009; ITPS, 2006; Nutek, 2006). Regeringen har 
därför gett Tillväxtanalys i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om städer och deras 
betydelse för tillväxt. Den här rapporten utgör en del av detta kunskapsunderlag. De två 
huvudsakliga frågeställningar som diskuteras i den här rapporten är: vad är en stad och hur 
kan olika städers betydelse för tillväxt beskrivas och analyseras? 

I Sverige saknas idag en definition för vad en stad är. Avsaknaden av en definition är ett 
hinder för att utföra analyser som bygger på att kvantifiera städers storlek och utveckling. 
Däremot så finns definitioner över tätorter, vilket är samhällen med sammanhängande 
bebyggelse med minst 200 invånare. Den här rapporten tar därför avstamp i befintliga 
definitioner över tätorter för att diskutera hur en eventuell definition för städer skulle 
kunna konstrueras. Rapporten utmynnar inte i en ny stadsdefinition, utan är istället en 
förstudie för att ge en förståelse för stadsbegreppet och hur en definition för städer kan 
konstrueras.  

Rapporten diskuterar även hur städers betydelse för tillväxt kan beskrivas och analyseras. 
Syftet har varit att försöka förstå vad som kännetecknar städer av olika storlek, samt att 
beskriva huruvida olika städer har olika förutsättningar för tillväxt. Beskrivningen grundar 
sig dels på Tillväxtanalys forskningsöversikt om städer och tillväxt (Tillväxtanalys, 2010) 
samt av en karaktärisering av Europeiska städer utförda av det tyska institutet BBSR 
(2010). Karaktäriseringen är grundad på synsättet att städer kan ha olika funktioner, 
uppgifter eller roller som nationella eller regionala center. En stad kan t.ex. ha en viktig 
politisk funktion, vara ett ekonomiskt center, ett center för utbildning och forskning, ett 
nav för transporter och kommunikation, eller inneha en roll som ett kulturellt center.  

Rapporten består, förutom den här inledningen, av fyra kapitel: Kapitel två diskuterar 
stadsbegreppet. Kapitel tre diskuterar och illustrerar de tätortsdefinitioner som finns, samt 
hur tätorter är kopplade till varandra. Kapitel fyra beskriver tätorterna efter fem olika 
funktioner. Kapitel fem innehåller en avslutande diskussion. 
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2 Stadsbegreppet 

Begreppet stad saknar i Sverige en officiell definition. Avsaknaden av en definition av en 
stad är definitivt ett problem i en rapport som denna, vilken skall presentera statistik över 
Sveriges städer. Att skapa en stadsdefinition är dock en inte helt enkel fråga. 

Historiskt har det funnits ett mer tydligt begrepp för städer. Under medeltiden började s.k. 
stadsprivilegier delas ut, vilket gav en ort rättigheten att kalla sig för stad och att bedriva 
handel. Under samma tidsperiod fanns även s.k. köpingar, vilka var mindre handelsplatser 
men utan stadsrättigheter och därför underordnade städerna. Regleringen av handeln var 
kungamaktens sätt att driva in skattemedel. 

Under 1800-talet upphör de tidigare handelsprivilegierna. I 1862 års kommunallag infördes 
istället begreppen landskommun och stadskommun, vilka hade skilda styrelseskick. Detta 
kom att ändras med kommunreformen 1971, vilket införde ett enhetligt kommunbegrepp 
och styrelseskick som är lika för alla kommuner (Nationalencyklopedin). Ett officiellt 
begrepp för staden upphör med detta att existera. Däremot har ett antal kommuner valt att 
kalla sig för stad i sammanhang där det är rättsligt möjligt. Dessa kommuner är således 
fortfarande kommuner i rättslig bemärkelse1. 

Att skapa en stadsdefinition som kan användas som underlag för statistiska beräkningar 
kan enligt OECD åstadkommas på främst tre olika sätt: 

 

• Administrativ indelning 

• Fysisk indelning 

• Funktionell indelning  

 

En administrativ indelning är en indelning baserad på redan existerande administrativa 
gränser. Detta skulle för Sveriges del kunna innebära att vissa kommuner benämns som 
stadskommuner. Den främsta fördelen med en administrativ indelning är att dessa som 
stadsområden är lättare att styra politiskt, samt att det är lättare att få fram data att 
analysera. Det negativa med en sådan indelning är att den är administrativ och inte 
nödvändigtvis speglar verkligheten. Administrativa indelningar kan t.ex. både innehålla 
områden som i dagligt tal kallas för stad och land. 

En fysisk indelning är baserad på områdets fysiska karaktäristika, såsom täthet av 
bebyggelse eller befolkning. SCB:s definition av tätorter är ett exempel på en fysisk 
indelning. En tätort definieras av SCB som sammanhängande bebyggelse som minst 200 
invånare med högst 200 meter mellan husen (SCB, 2009). En fysisk indelning är således 

                                                 
1 De kommuner som har valt att kalla sig för stad är: Borås, Göteborg, Haparanda, Helsingborg, 
Landskrona, Lidingö, Malmö, Mölndal, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Trollhättan, Vaxholm och 
Västerås. http://www.skl.se/web/Kommuner_som_atertagit_benamningen_stad.aspx 
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mer avancerad vilket gör definitionen mer tillämpbar, samtidigt som definitionen försvårar 
en statistisk analys. 

En funktionell indelning är till skillnad mot den fysiska indelningen mer baserad på 
beteendet hos hushåll och företag. Före detta Glesbygdsverkets definition av tätorter är 
exempel på en funktionell indelning. Glesbygdsverkets definition bygger vidare på SCB:s 
definition av tätorter genom att använda SCB:s tätorter med mer än 3 000 invånare samt att 
lägga till ett pendlingsomland på 5 minuters bilväg från tätorten (Glesbygdsverket, 2008). 
Denna definition möjliggör att närliggande tätorter sammanförs till ett tätortsområde. Detta 
gör bl.a. att Stockholms förorter sammanförs till en tätort, istället för att ha flera separata 
tätorter för Stockholmsområdet. En uppenbar nackdel med en funktionell indelning är att 
det blir svårare att ta fram statistik och det ställer högre krav på de verktyg och system som 
används. 

Det bör dock observeras att både SCB:s och Glesbygdsverkets definitioner är för tätorter 
och ej för städer. En definition för staden saknas dock i Sverige. Ett möjligt angreppssätt är 
att dela in städer i t.ex. storstäder, mellanstora städer, småstäder, samt mindre tätorter med 
hjälp av dess invånareantal. Ett annat angreppssätt är att utgå från vilka näringar som är 
representerade i tätorten, t.ex. andelen sysselsatta i andra näringar än jordbruk, skogsbruk 
eller utvinning. Internationellt förekommer stadsdefinitioner som är baserade på 
näringsgrenar (OECD). 

I den här förstudien används Glesbygdsverkets definition över tätorter för att illustrera 
tätorternas olika storlek och olika funktioner. Detta skall ses som ett första försök för att få 
en förståelse för vad en definition för städer bör bestå av.  

 

Faktaruta 

Stad – Officiell svensk definition saknas. Förr i tiden de städer som var givna 
stadsprivilegier. En kommun som kallar sig för stad är i juridisk mening en kommun. 

Tätort – Enligt SCB är en tätort en ort med sammanhängande bebyggelse med högst 200 
meter mellan husen och minst 200 invånare (SCB, 2009). Glesbygdsverkets definition av 
en tätort utgår från tätorter som är 3 000 invånare eller mer enligt SCB:s definition, samt 
innefattar ett pendlingsomland runt tätorten på fem minuters bilfärd. 

Centralort – Alternativ benämning på en tätort för att framhäva platsen betydelse för 
omlandets försörjning. Begreppet kommer från Christallers centralortsteori. Det 
förekommer att en viss tätort är utpekad som kommunens centralort eller kommuncenter. 
Kommunindelningsreformen 1971 grundade sig till viss del på centralortsteorin 
(Nationalencyklopedin). 
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3 Städer och strukturen av städer i Sverige 

3.1 SCB:s och Glesbygdsverkets definitioner av en tätort 

I den här rapporten används Glesbygdsverkets definition av tätorter för att illustrera och 
analysera städer och strukturen av städer i Sverige. Glesbygdsverkets definition över 
tätorter utgår från att först ta fram de tätorter enligt SCB:s definition som består av 3 000 
invånare år 1995 och sedan lägga till ett pendlingsomland med högst fem minuters bilfärd 
från tätorten. En tätort enligt SCB definieras som minst 200 invånare med högst 200 meter 
mellan husen (Glesbygdsverket, 2008; SCB, 2009). Glesbygdsverkets definition har dock 
använts för att analysera tätorten som ett område och inte för att identifiera olika tätorter 
från varandra. Att kunna skilja tätorter från varandra är emellertid viktigt för den här 
rapporten och en tätort har identifierats som ett sammanhängande tätortsområde. Figur 3-1 
redovisar var dessa tätortsområden är belägna i Sverige. 

Glesbygdsverkets definition är konstruerad ifrån syftet att särskilja glesbygd, tätortsnära 
landsbygd och tätort. Den tätortsnära landsbygden ansågs då ej lämplig att ha i direkt 
anslutning till tätorten utan ett pendlingsomland om fem minuters bilfärd ansågs mer 
rimligt. Glesbygdsverkets definition är således konstruerad främst för att avgränsa 
glesbygden och landsbygden och att inte skapa en definition av tätorten. Det positiva med 
Glesbygdsverkets definition är att pendlingsomlandet med fem minuters bilfärd gör att 
även närliggande tätorter och områden sammanlänkas till ett gemensamt tätortsområde.  

Skillnader mellan Glesbygdsverkets och SCB:s definition illustreras i Figur 3-2 för 
Stockholmsområdet. En tätort enligt SCB:s definition är i figuren avgränsad genom de 
heldragna svarta linjerna, medan en tätort enligt Glesbygdsverkets definition avgränsas 
genom det gula området. Av figuren framgår att Glesbygdsverkets definition omfattar ett 
större område än SCB:s definition, samt att Glesbygdsverkets definition sammanlänkar 
olika tätorter till ett gemensamt tätortsområde. Detta är tydligt för t.ex. Täby och Lidingö, 
vilka enligt SCB är enskilda tätorter skilda från Stockholm, medan de med 
Glesbygdverkets definition tillhör tätorten Stockholm. En möjlig tolkning är att Täby och 
Stockholm är skilda tätorter men tillhör samma tätortsområde. Att använda ett 
pendlingsomland på fem minuter verkar således göra att stora städer såsom Storstockholm 
blir bättre representerade som ett sammanhängande tätortsområde. 

Pendlingsomlandet på fem minuter gör också att tätorter som det av olika skäl är lämpligt 
att särskilja istället riskerar att räknas som en tätort. I Figur 3-3 illustreras t.ex. hur 
Glesbygdsverkets definition fungerar för Borlänge, Falun, Karlskoga, Degerfors, Örebro, 
Kumla och Hallsberg. Enligt SCB är detta sju olika tätorter, men enligt Glesbygdsverket så 
är det istället tre olika tätortsområden: Borlänge-Falun, Karlskoga-Degerfors, samt Örebro-
Kumla-Hallsberg. Orsaken till att t.ex. Borlänge och Falun länkas samman är att Borlänges 
och Faluns pendlingsomland överlappar varandra och bildar på så sätt ett gemensamt 
tätortsområde, även om det totala pendlingsavståndet är längre än fem minuter. Att 
använda sig av ett pendlingsomland på fem minuter riskerar således att närliggande tätorter 
lättare sammanlänkas till ett tätortsområde.  
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Figur 3-1 Tätortsområden enligt Glesbygdsverkets definition 
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Figur 3-2 Stockholmsområdet enligt Glesbygdsverkets och SCB:s definition av tätort  

 
Anm.: SCB:s definition av tätort utgörs av de heldragna linjerna. Glesbygdsverkets definition av tätort utgörs av 
de gula områdena. 

Figur 3-3 Borlänge-Falun samt Karlskoga-Degerfors och Örebro-Kumla-Hallsberg enligt Glesbygdsverkets 
och SCB:s definition av tätort. 

 
Anm.: Borlänge och Falun (vänster) och Karlskoga, Degerfors, Örebro, Kumla och Hallsberg (höger). Obs. de två 
kartorna är ej skalenliga. 
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Ytterligare skillnader mellan SCB:s och Glesbygdsverkets definitioner redovisas i Figur 
3-4 över Göteborg och Borås. Göteborgs tätortsområde består av inte mindre än 18 olika 
tätorter där det t.o.m. ser ut som att Hisingen skulle vara en egen tätort avskilt från 
Göteborg. Städer med vattendrag kan således bli uppdelade, eftersom bebyggelsen då 
riskerar att vara mer än 200 meter från varandra. Göteborgs tätortsområde sträcker sig från 
Kungälv till Kungsbacka.  

I Figur 3-5 visas Malmös tätortsområde, vilket består av 20 tätorter med bl.a. Lund, 
Vellinge och Kävlinge. Dessa tätortsområden överlappar varandra och bildar ett 
gemensamt tätortsområde. Helsingborgs tätortsområde består av 10 tätorter och sträcker 
sig från Höganäs i norr till Landskrona i söder och Åstorp i öster. Ett intressant 
tätortsområde i Figur 3-5 är Hässleholm vilket består av fyra tätorter; Hässleholm, Vinslöv, 
Tyringe och Perstorp. Som synes i figuren ligger dessa enskilda tätorter som på linje efter 
varandra. Frågan är om det är rimligt att betrakta dessa tätorter som att de tillhör samma 
tätortsområde, eller om definitionen skall omarbetas på något sätt. Om SCB:s definition 
ibland är lite för snäv, kanske Glesbygdsverkets definition är lite för omfångsrik. Hur 
städer är kopplade till varandra är en viktig aspekt som diskuteras i följande avsnitt. Att 
städer har nära kopplingar till varandra kan således fortfarande studeras, utan att olika 
tätorter förs till samma tätortsområde. I de analyser som redovisas längre fram i rapporten 
har endast namnet för den största tätorten inom ett tätortsområde redovisats. 

 

Figur 3-4 Göteborg och Borås enligt Glesbygdsverkets och SCB:s definition av tätort 
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Figur 3-5 Malmö, Helsingborg och Kristianstad enligt Glesbygdsverkets och SCB:s definition av en tätort 
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3.2 Tätorters koppling till andra tätorter och omgivande 
landsbygd 

Tätorter har ofta nära kopplingar till närliggande tätorter. Det brukar skiljas på framför allt 
tre olika stadsstrukturer: Centrum, Centrum-Grannskap och Polycentrum, se Figur 3-6. 
Med centrum hänvisas till staden som helhet utan nära kopplingar till närliggande städer 
eller tätorter. I ett centrum med grannskap finns ett centralt centrum och fler närliggande 
grannskap. Företag och individer som bor och verkar i grannskapet, dvs. i nära anslutning 
till centrum, kan på så sätt dra fördel av den större stadens fördelar. Stockholm är ett 
exempel på ett centrum-grannskap. 

 

Figur 3-6 Stadsstrukturer 

 

 

En annan struktur är när flera jämnstora närliggande städer samverkar, d.v.s. ett s.k. 
polycentrum. I en polycentrisk stadsstruktur finns inget dominerande centrum utan flera 
jämbördiga. Fördelarna med denna struktur är att städer kan specialisera sig kring en 
huvudverksamhet och samtidigt dra fördel av andra verksamheter i andra städer vilket ger 
synergieffekter. Typexemplet på en polycentrisk stadsstruktur är Randstad i Nederländerna 
som består av Amsterdam, Haag, Rotterdam, och Utrecht. I Sverige är Linköping och 
Norrköping ett exempel på ett polycentrum.2 

Hur olika tätorter är sammankopplade med varandra kan undersökas på olika sätt, t.ex. 
genom tillgänglighet i tid (möjlig tillgänglighet) eller genom faktisk pendling eller 
varutransport (faktisk tillgänglighet). Ett sätt att analysera möjlig tillgängligheten mellan 
tätorter är att använda sig av Tillväxtanalys mått över Indexerad tillgänglighet. Indexet 
beskriver graden av närhet till olika stora tätorter och är framtagen i syfte att identifiera 
områden med liknande förutsättningar gällande tillgänglighet. Modellen bygger på att 
beskriva tillgängligheten till fem olika tätortsstorlekar (200, 1 000, 3 000, 30 000, och 
60 000 invånare). Ett område med Mycket hög tillgänglighet har således hög tillgänglighet 

                                                 
2 För mer information se t.ex. ITPS (2009) 

Centrum Centrum-Grannskap Polycentrum 
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till en tätort av storleken 60 000 invånare. Ett område med hög tillgänglighet har hög 
tillgänglighet till en tätort av storleken 30 000 invånare, men sämre tillgänglighet till en 
större tätort. Eftersom indexet visar områden med likartade förutsättningar gällande 
tillgänglighet, kan indexet användas för att analysera tillgängligheten mellan tätorter.3  

På Tillväxtanalys hemsida finns en interaktiv karta som beskriver den indexerade 
tillgängligheten för alla delar av Sverige4. I Figur 3-7 beskrivs tillgängligheten för 
Stockholm och Mälardalen med hjälp av denna interaktiva karta. Från figuren går det att se 
att Uppsala, Stockholm och Södertälje bildar ett gemensamt sammanhängande område. 
Detta illustrerar hur området utgör ett Centrum-Grannskap med Stockholm i centrum och 
ett grannskap som sträcker sig från Uppsala i norr till Södertälje och Haninge i söder.  
Figuren visar också att Västerås, Eskilstuna och Enköping verkar utgöra ett polycentrum. 
Däremot är det en lägre tillgänglighet mellan Västerås-Eskilstuna-Enköping och 
Stockholmsområdet.  

 

Figur 3-7 Indexerad tillgänglighet över Stockholm och Mälardalen 

 
Källa: http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/geografisk-analys-pipos/indexerad_tillganglighet/ 
 

                                                 
3 För mer information se www.tillvaxtanalys.se 
4 http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/geografisk-analys-pipos/indexerad_tillganglighet/ 
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I Figur 3-8 nedan redovisas den indexerade tillgängligheten för Örebro, Linköping och 
Norrköping. Örebro utgör ett centrum vilket är sammanlänkat med grannskapen Kumla 
och Hallsberg. Linköping och Norrköping utgör ett polycentrum, där Linköping utgör ett 
centrum för grannskapet Mjölby och Norrköping ett centrum för Söderköping.  

 

Figur 3-8 Indexerad tillgänglighet över Örebro, Linköping och Norrköping 

 
Källa: http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/geografisk-analys-pipos/indexerad_tillganglighet/ 
 

I Figur 3-9 nedan visas den indexerade tillgängligheten för Göteborgsområdet. vilket utgör 
ett Centrum-grannskap som sträcker sig från Stenungsund i norr till Kungsbacka i söder 
och Borås i öster. Borås utgör också sitt eget Centrum med grannskapen Mark och 
Bollebygd.  

I Figur 3-10 visas den indexerade tillgängligheten för Malmö och Södra-Sverige. Malmö 
utgör här ett Centrum med grannskapet Ängelholm i norr, Trelleborg i söder och Lund i 
öster. Växjö och Kalmar har också varsina Centrum-grannskap strukturer. Däremot är det 
svårare att se hur Karlskrona, Karlshamn och Kristianstad är sammankopplade. Att dessa 
tre städer har samma grad av indexerad tillgänglighet betyder endast att de har lika stor 
tillgänglighet till en tätort av en viss storlek, inte att de hänger ihop i ett sammanhängande 
område. Den indexerade tillgängligheten fungerar därför för att illustrera länkar mellan de 
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allra största tätorterna (Mycket hög tillgänglighet) samt de tätorter som är tydligt 
avgränsade från större sammanlänkade områden, såsom Växjö och Kalmar i Figur 3-10. 
Att analysera länkar mellan mindre tätorter fungerar därför sämre med verktyget indexerad 
tillgänglighet. Däremot är det ett bra exempel hur sammanlänkande områden kan 
analyseras och illustreras. 

 

Figur 3-9 Indexerad tillgänglighet för Göteborgsområdet 

 
Källa: http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/geografisk-analys-pipos/indexerad_tillganglighet/ 

 

Figur 3-10 Indexerad tillgänglighet för Malmö och södra Sverige 

 
Källa: http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/geografisk-analys-pipos/indexerad_tillganglighet/ 
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Ett annat sätt att beskriva kopplingar mellan tätorter är att beräkna tillgängligheten mellan 
tätorter och sedan illustrera kopplingarna såsom i Figur 3-11 nedan. Figuren visar 
tillgänglighet på väg i minuter för tre intervall, högst 15, 30 eller 45 minuter. De olika 
avstånden på kartan bildar spindelnät över hur tätorterna är kopplade till varandra. Den 
vänstra kartan visar tillgänglighet mellan tätorter med högst 30 minuter. Denna karta visar 
att vissa tätorter tillhör samma nätverk, men att många av dessa nätverk inte är 
sammankopplade med varandra. Den högra kartan med tillgängighet efter högst 45 minuter 
visar att antalet kopplingar ökar betydligt.  

Tabell 3-1 redovisar antalet kopplingar för tätorter inom 30 och 45 minuter. Tabellen visar 
bl.a. att 39 tätorter har inom 30 minuter ingen koppling till någon annan tätort. Däremot 
har 51 tätorter kopplingar till en annan tätort och ytterligare 50 tätorter har kopplingar till 
två andra tätorter. Inom 30 minuter har således totalt 164 tätorter (51+50+…+4) 
kopplingar till en eller flera andra tätorter. Tabellen visar på liknande sätt att 23 tätorter har 
kopplingar till fyra andra tätorter och att 15 tätorter har kopplingar till åtta andra tätorter 
inom 45 minuter. Inom 45 minuter har således 186 tätorter (16+13+…+1) kopplingar till 
en eller fler andra tätorter.  

Tabellen visar också att t.ex. 10 tätorter har två kopplingar inom 30 minuter och fem 
kopplingar inom 45 minuter. Tabellen visar således hur antalet kopplingar förändras för 
olika grupper när avståndet förändras från 30 till 45 minuter. Som synes kan detta vara 
ganska stora förändringar. 

 

Tabell 3-1 Antal tätorter och antalet kopplingar inom 30 och 45 minuter 

 

Antal kopplingar inom 30 minuter  
Antal 

kopplingar 
inom 45 
minuter 0 1 2 3 4 5 6 Totalt 

0 17       17 

1 9 7      16 

2 4 8 1     13 

3 5 15 4     24 

4 2 9 11 1    23 

5 2 8 10 7    27 

6  2 12 5 1   20 

7  2 5 8 4 5  24 

8   3 5 6 1  15 

9   1 4 1 3 3 12 

10   3  2 3 1 9 

11     1 1  2 

13     1   1 

Totalt 39 51 50 30 16 13 4 203 

Källa: Tillväxtanalys, PiPoS 
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Figur 3-11 Tillgänglighet mellan tätorter, högst 30 minuter (vänster karta) högst 45 minuter (höger karta) 

 

Källa: Tillväxtanalys, PiPoS 

Anm.: Beräkning är gjord från tätortens mittpunkt. 
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Intressant att notera i Tabell 3-1 är de tätorter som inte har några kopplingar till någon 
annan tätort. Med ett avstånd på högst 30 minuter har 39 tätorter ingen koppling till annan 
tätort. Efter högst 45 minuter är det endast 17 av dessa tätorter som fortfarande inte har 
någon koppling till annan tätort. 

De kopplingar som har redovisats ovan är främst tätorters kopplingar till andra tätorter. En 
tätort kan förstås också ha kopplingar till mindre orter samt till en omgivande landsbygd. 
Vid beräkningen av tillgängligheten mellan två tätorter beräknas avståndet mellan två fasta 
punkter. En beräkning av tillgängligheten mellan en tätort och dess omgivande landsbygd, 
består istället av att beräkna tillgängligheten till alla de platser i omgivningen där folk är 
bosatta. Figurerna ovan över indexerad tillgänglighet, är ett exempel på hur tätortens 
tillgänglighet till den omgivande landsbygden kan beräknas och illustreras. Idealt skulle en 
figur över tätorters kopplingar illustrera både tätorters kopplingar till andra tätorter samt 
koppling till den omgivande landsbygden, dvs. en sorts kombination av indexerad 
tillgänglighet (som i Figur 3-7) och spindelkartor (som i Figur 3-11). För att analysera en 
enskild tätorts kopplingar skulle dessutom en enskild analys av den enskilda tätortens 
kopplingar behöva utföras. Om istället beräkningarna sammanfördes (som i indexerad 
tillgänglighet) blir det oklart till vad tillgängligheten är beräknad, dvs. det visar 
landsbygdens tillgänglighet till en tätort, men inte till vilken tätort. En sådan beräkning 
skulle således ha ett landsbygdsperspektiv och ej ett tätortsperspektiv. 

 

3.3 Tätorternas befolkning 

I den här rapporten används Glesbygdsverkets definition utav tätorter vilket ger totalt 203 
olika tätortsområden som omfattar 336 SCB tätorter. De 203 tätorterna är av olika storlek. 
Tabell 3-2 visar hur många tätorter som finns för olika tätortsstorlekar. 115 tätorter är av 
storleken 3 000 till 10 000 invånare. Detta betyder att mer än hälften av alla tätorter är 
relativt små. 65 tätorter är av storleken 10 001 till 50 000 invånare och 23 tätorter har en 
befolkning som större än 50 000 invånare. 76,6 procent av den totala befolkningen bor i en 
tätort. 53,5 procent av befolkningen bor i en tätort med mer än 50 000 invånare, och 34,7 
procent bor i en tätort med mer än 200 000 invånare. Däremot bor endast 7,4 procent av 
befolkningen i de 115 tätorter som har storleksordningen 3 000 till 10 000. Befolkningen är 
således mycket skevt fördelad över de olika tätorterna. 

 

Tabell 3-2 Antal tätorter för olika tätortsstorlekar och dess andel av befolkningen, år 2008 

Tätortsstorlekar Antal tätorter 
Sammanlagd 
befolkning 

Andel av total 
tätortsbefolkning 

Andel av total 
befolkning 

200 001- 4 3 213 790 45,3% 34,7% 

100 001 - 200 000 6 749 219 10,6% 8,1% 

  50 001 - 100 000 13 992 598 14,0% 10,7% 

  10 001 - 50 000 65 1 453 802 20,5% 15,7% 

   3 000 - 10 000 115 684 014 9,6% 7,4% 

Totalt 203 7 093 423 100,0% 76,6% 

Källa: Tillväxtanalys, SCB- RTB 
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De tio största och de tio minsta tätorterna listas i Tabell 3-3. De största tätorterna är 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Tätortsområdet Stockholm innefattar här 22 olika SCB-
tätorter och sträcker sig från Upplands-Väsby i norr, till Haninge i söder och Södertälje i 
väster, se Figur 3-2. De tre minsta tätortsområdena är Jokkmokk, Deje och Gamleby. 
Jokkmokk har i den här tabellen 2 976 invånare, vilket är mindre än 3 000. Detta beror på 
att Glesbygdsverkets definition utgår från SCB:s tätortsområden år 1995 och vissa 
förändringar i befolkningen har skett sedan dess. 

 

Tabell 3-3 De befolkningsmässigt tio största och minsta tätortsområdena, år 2008 

Tätortsområde Befolkning Tätortsområde Befolkning 

Stockholm 1 771 352 Ed 3 407 

Göteborg 728 110 Skultuna 3 402 

Malmö 514 134 Kopparberg 3 373 

Helsingborg 200 194 Ånge 3 362 

Uppsala 154 042 Sveg 3 257 

Örebro 134 621 Hovmantorp 3 172 

Linköping 119 022 Valdemarsvik 3 158 

Västerås 115 362 Gamleby 3 102 

Norrköping 114 151 Deje 3 064 

Jönköping 112 021 Jokkmokk 2 976 

Källa: Tillväxtanalys, SCB- RTB 

 

Av Tabell 3-3 framgår att invånarantalet i Göteborg är mindre än hälften av 
invånareantalet i Stockholm, samt att invånarantalet i Malmö nästan är en tredjedel av 
invånarantalet i Stockholm. Detta stämmer överens med den s.k. ”Rank-Size regeln” som 
säger att den andra största staden approximativt har hälften av invånareantalet av den 
största staden, medan den tredje största approximativt har en tredjedel av invånareantalet 
av den största staden o.s.v. Mer formellt säger Rank-Size regeln att förehållandet mellan 
befolkningsstorleken (Br) i den r:te största staden kan räknas fram genom att dela 
befolkningen i den största staden (B), med ranken (R) av den i storleksordningen r:te 
staden, dvs.: 

R

B
Br = . 

Detta betyder att Göteborg bör vara hälften så stort som Stockholm och att Malmö bör vara 
en tredjedel så stort. Ett sätt att illustrera hur väl ett lands olika tätortsstorlekar stämmer 
överens med Rank-Size regeln, är att logaritmera befolkningen (lnBr) och ranken (lnR) och 
sedan plotta dessa såsom i Figur 3-12. De grå punkterna representerar de olika tätorterna 
och den streckade linjen illustrerar hur förehållandet ser ut om Rank-Size-regeln är till 
fullo uppfyllt. Som synes stämmer Sveriges tätorter ganska väl ihop med Rank-Size-
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regeln. Att Sveriges tätorter inte exakt stämmer överens med Rank-Size regeln är normalt 
och denna ”regel” stämmer approximativt för de allra flesta länder5. Detta betyder att även 
då befolkningen i Sveriges tätorter är skevt fördelad, så är denna fördelning ingenting 
konstigt utan istället vad som kan förväntas (Hagget, 2001). 

 

Figur 3-12 Rank-Size Regeln för Sveriges tätorter, år 2008  

 

 

Figur 3-13 redovisar andel av befolkningen i olika FA-regioner som är bosatt i en tätort, i 
tätortsnära landsbygd, eller i glesbygd (enligt Glesbygdsverkets definition). Totalt för riket 
är 77 procent av befolkningen bosatt i en tätort. De flesta FA-regionerna har en mycket 
stor andel av befolkningen bosatt i en tätort. 51 FA-regioner har över 50 procent av 
befolkningen bosatt i en tätort. Endast 10 FA-regioner har inte någon tätortsbefolkning alls 
(då tätorten definieras som att bestå av minst 3 000 invånare). Detta visar återigen att en 
stor andel av befolkningen är bosatt i en tätort. 

Intressant att notera är att Gällivare och Kiruna FA-regioner är bland de regioner med allra 
högst andel bosatta i tätort, 81 respektive 78 procent. Dessa regioner skulle därför kunna 
benämnas som tätortsregioner. Å andra sidan kännetecknas båda dessa regioner av långa 
avstånd till andra tätorter. Att klassificera regioner såsom tätortsregioner är därför inte helt 
självklart. Gällivare och Kiruna har å ena sidan en tätortsproblematik samtidigt som de har 
en glesbygdsproblematik, eftersom det är långa avstånd till närliggande tätorter. Detta 
visar, som i avsnitt 3.2 ovan, att en analys av tätorten bör se till både själva tätorten, dess 
kopplingar till andra tätorter, samt att sätta detta i rätt kontext. 

                                                 
5 Avvikelsen från Rank-Size-regeln för Sverige kan beskrivas som Br = B/Rb, där b = 1,15. Om 
Rank-Size regeln gällde strikt skull b = 1.  
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Figur 3-13 Andel av befolkningen som är bosatt i tätort, tätortsnära landsbygd eller i glesbygd, år 2008 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Eda
Vansbro

Storuman
Dorotea

Åsele
Sorsele
Arjeplog

Överkalix
Övertorneå

Pajala
Strömstad
Härjedalen

Årjäng
Kramfors

Ljusdal
Gotland
Torsby

Hudiksvall
Sollefteå

Vimmerby
Östersund
Bengtsfors

Söderhamn
Vetlanda
Hagfors
Malung

Oskarshamn
Vilhelmina

Lycksele
Lidköping

Jokkmokk
Ljungby

Skellefteå
Mora

Växjö
Örnsköldsvik

Värnamo
Filipstad
Älmhult
Kalmar
Umeå

Halmstad
Skövde
Avesta

Västervik
Kristianstad

Blekinge
Tranås

Ludvika
Falun/Borlän

Haparanda
Trollhättan

Hällefors
Arvidsjaur

Örebro
Luleå

Fagersta
Nyköping

Eskilstuna
Borås

Jönköping
Riket

Karlstad
Gävle

Sundsvall
Östergötland

Kiruna
Göteborg
Gällivare
Västerås

Karlskoga
Malmö

Stockholm

Okänt Glesbygd Tätortsnära landsbygd Tätort
 

Källa: SCB-RTB 
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4 Städers olika funktioner 

I det här kapitlet diskuteras hur städers betydelse för tillväxt kan beskrivas och analyseras. 
Syftet är att försöka förstå vad som kännetecknar städer av olika storlek, samt att beskriva 
huruvida olika städer har olika förutsättningar för tillväxt. Diskussionen sker utifrån 
synsättet att städer har olika funktioner, uppgifter eller roller på lokal, regional eller 
nationell nivå. En stad kan således ha en viktig politisk funktion, vara ett ekonomiskt 
center, ett center för utbildning och forskning, ett nav för transporter och kommunikation, 
eller inneha en roll som ett kulturellt center. Många städer har dessutom flera funktioner. 
Detta är inte minst tydligt i ett starkt decentraliserat land som Tyskland, varifrån den här 
karaktäriseringen av städers olika funktioner kommer ifrån (BBSR, 2010).  

  

4.1 Politik 

En del städer har en politisk funktion där den politiska makten i regionen är centrerad. 
Närheten till maktens korridorer kan vara viktig för många företag och branscher eftersom 
det förenklar lobbying och andra former av samverkan. Det har t.ex. visat sig att 
huvudstäder i utvecklingsländer är relativt större än i västvärlden. Detta antas bl.a. bero på 
att mutor är mer utbrett i dessa länder vilket gör det mer nödvändigt att vara nära den 
politiska och styrande makten i huvudstaden (Tillväxtanalys, 2010). För utvecklingsländer 
finns det även vissa bevis för att styrning och upprätthållande av lag och ordning 
underlättas om avståndet till maktens korridorer inte är för långt (Olsson och Hansson, 
2010). 

För Sveriges del har naturligtvis Stockholm en särställning gentemot andra städer i Sverige 
just p.g.a. att Stockholm är huvudstaden. Men det finns även politiska centra på regional 
nivå. De tätorter där länsstyrelserna är lokaliserade borde t.ex. utgöra en grogrund för att 
vara regionala centra. Med samma motivering kan även tätorter där makten i kommunen är 
lokaliserad utgöra ett regionalt centra. För kommuner talas det ibland om kommunens 
centralort. Kommunindelningsreformen 1971 grundade sig bl.a. på centralortsteorin, att en 
viss service erbjuds från ett regioncentrum ut i omlandet till en viss räckvidd 
(Nationalencyklopedin). 

Tabell 4-1 redovisar de tätorter som är residensstäder, dvs. där respektive landshövding har 
sitt residens och således där länsstyrelsen tolkas ha sitt huvudsäte. Tabellen visar att 
länsstyrelsen oftast är lokaliserad i länets största stad. De enda län som avviker från detta 
mönster är Skåne, Västernorrlands och Södermanlands län. Härnösand i Västernorrlands 
län är tredje störst i sitt län och Nyköping i Södermanlands län är andra störst i sitt län. 
Intressant att notera är även att residensstäderna är lokaliserade bland de 
befolkningsmässigt största städerna i landet. De nitton översta tätorterna i Tabell 4-1 hör 
till de 27  största tätorterna i landet. Residensstaden har således en tyngd i respektive län 
men också i landet. Detta är intressant eftersom dessa tätorter har varit residensstäder 
sedan en lång tid tillbaka och frågan är om det är statusen som residensstad som har gjort 
dessa städer befolkningsmässigt betydelsefulla. 
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Tabell 4-1 Residensstäder 

Tätort Befolkning 2008 Rang i länet Rang i landet Län 

Stockholm 1 771 352 1 1 Stockholms län 

Göteborg 728 110 1 2 Västra Götalands län 

Malmö 514 134 1 3 Skåne län 

Uppsala 154 042 1 5 Uppsala län 

Örebro 134 621 1 6 Örebro län 

Linköping 119 022 1 7 Östergötlands län 

Västerås 115 362 1 8 Västmanlands län 

Jönköping 112 021 1 10 Jönköpings län 

Karlstad 97 974 1 11 Värmlands län 

Umeå 90 172 1 13 Västerbottens län 

Gävle 89 845 1 14 Gävleborgs län 

Borlänge* 84 795 1 16 Dalarnas län 

Växjö 68 570 1 19 Kronobergs län 

Halmstad 65 306 1 20 Hallands län 

Luleå 56 496 1 21 Norrbottens län 

Östersund 51 433 1 23 Jämtlands län 

Kalmar 46 246 1 24 Kalmar län 

Nyköping 46 044 2 25 Södermanlands län 

Karlskrona 40 629 1 27 Blekinge län 

Visby 23 782 1 45 Gotlands län 

Härnösand 19 185 3 58 Västernorrlands län 

Källa: Länsstyrelserna, SCB-RTB, Tillväxtanalys 
Anm.: Länsstyrelsen kan vara uppdelad på flera orter inom ett län. Det som hänvisas till här är 
adressen till landshövdingen, vilket tolkas som residensstad och länsstyrelsens huvudort. 
*Borlänge består av både Borlänge och Falun. Länsstyrelsen är lokaliserad i Falun. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



STÄDER OCH STADSSTRUKTURER 

29 

4.2 Ekonomi 

En karaktärisering av näringsverksamhet i en stad kan beskrivas utifrån två dimensioner, se 
Figur 4-1. Den första dimensionen är huruvida näringslivet är specialiserat kring ett fåtal 
branscher, eller om näringslivet är mer diversifierat. Den andra dimensionen skiljer på 
huruvida verksamheten är mer informationsintensiv och utvecklande, eller mer består av 
standardiserad produktion. 

 

Figur 4-1 Två dimensioner av en tätorts näringsliv 

Diversifierad 

Specialiserad 

Informationsintensiv, 
forskning & utveckling 
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I Tillväxtanalys (2010) beskrivs att mindre städer ofta tjänar på att vara specialiserade, 
samtidigt som staden blir mer känslig för branschspecifika chocker. Större städer är 
vanligtvis mer diversifierade och därför mindre känslig för branschspecifika chocker. Ett 
användbart mått för att karaktärisera näringslivet i tätorter vore därför ett mått över dess 
branschdiversifiering.  

I rapporten ”Regional tillväxt 2009” (Tillväxtanalys, 2009) har ett mått för 
branschdiversifiering använts, vilket bestod av antalet olika branscher (antal unika SNI-
koder på fyrsiffernivå) som andel av totalt antal branscher (antal unika SNI-koder på 
fyrsiffernivå). I ”Regional tillväxt” hade stora FA-regioner en högre branschdiversifiering 
än mindre regioner. Korrelationen mellan branschdiversifiering och befolkning var 0,99, 
dvs. näst intill perfekt. Detta mått för branschdiversifiering har dock en stor nackdel 
eftersom en SNI bransch kan vara lika heterogen som två eller flera SNI branscher. Att 
summera antalet SNI branscher ger därför inget diversifieringsmått med särskilt hög 
precision. Det går att lokalisera de regioner som har en hög branschdiversifiering från de 
regioner som har en låg diversifiering. Däremot skall jämförelser utföras med stor 
försiktighet för regioner som med små skillnader i branschdiversifiering. Att analysera 
branschdiversifiering i tätorter kommer troligen att kräva ett mer precist mått, eftersom det 
är intressant att kunna följa små förändringar år från år och även att kunna se skillnader 
mellan städer av samma storlek. Även om det är möjligt att ta fram ett mått som på ett 
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adekvat mäter branschdiversifiering, så uppkommer nästa problem: olika branscher är 
beroende av varandra och en branschspecifik chock ger ofta betydande svallvågor på andra 
branscher. Beroendet mellan olika sektorer i ekonomin är även en företeelse som anses ha 
ökat (Svensson, 2010).  

En tätorts näringsliv också karaktäriseras av olika grader informations- och 
kunskapsintensitet. Vernon (1960, citerad i McCann 2001) menar att ett företags 
lokalisering beror på var i produktionscykeln företaget befinner sig. Tidigt i 
produktionscykeln är företaget fokuserat på informationsintensiva aktiviteter såsom 
forskning och utveckling samt avgörande beslut. Dessa aktiviteter görs med fördel i en 
storstad. När produkten sedan är färdigutvecklad och produktionsprocessen börjar bli mer 
standardiserad är det mer fördelaktigt att förlägga produktionen i periferin, där kostnaderna 
är lägre, t.ex. i förorter, i mindre städer eller på landsbygden. Lärdomen av denna teori är 
följaktligen att lokaliseringen av industrin bestäms i huvudsak av vilken typ av aktivitet 
som skall utföras: Informationskrävande verksamhet bör lokaliseras i storstäderna, medan 
den standardiserade produktionen bör förläggas där det är mest kostnadseffektivt, vilket 
ofta är i periferin.  

Det vore intressant att kunna karaktärisera olika tätorter i Sverige utifrån hur informations- 
och kunskapsintensiv dess verksamhet är. Städer som är mer kunskapsintensiva har andra 
behov än städer som har mer standardiserad produktion, och vice versa. Alla städer kan 
heller inte vara kunskapsintensiva, samtidigt som alla städer i ett land inte heller utvecklas 
väl av att syssla med endast standardiserad produktion. Mått över kunskapsintensitet skulle 
därför kunna ge beslutsfattare en bättre förståelse för det lokala och regionala näringslivets 
karaktäristika.  

Andra mått som vore intressanta att ta fram över tätorters ekonomiska funktion är hur pass 
viktig den ekonomiska aktiviteten i tätorten är i förehållande till omgivande region. Att 
medelst indikatorer spegla tätortens betydelse i förehållande till ett omland är relativt 
enkelt att beräkna. Att däremot uppskatta huruvida den ekonomiska aktiviteten spiller över 
på sin omgivning kräver mätning av effekter och fångas inte enkelt genom framtagandet av 
olika indikatorer. 

Ovanstående avsnitt har diskuterat vilka mått som skulle vara av intresse att ta fram. Att ta 
fram statistik över ekonomisk aktivitet för tätorter som de är definierade i den här 
rapporten är dock problematiskt, eftersom det kräver att statistiken kan 
koordinatbestämmas. Det går bra att härleda t.ex. en daglönesumma till ett arbetsställe i en 
kommun, men sämre att härleda samma daglönesumma till en specifik koordinat. Detta 
beror bl.a. på att t.ex. en servicetekniker naturligt har sitt arbetsställe i en kommun och inte 
på en specifik koordinat. Det är således svårt att bedöma hur pass representativ data över 
ekonomisk aktivitet blir för olika tätorter och det är därför som det heller inte har tagits 
fram någon statistik till den här rapporten.  



STÄDER OCH STADSSTRUKTURER 

31 

4.3 Humankapital 

Humankapital har en direkt koppling till hur framgångsrikt ekonomin utvecklas. Det bör 
dock understrykas att behovet av en högutbildad arbetskraft beror på den typ av 
verksamhet som äger rum i regionen och huruvida det är en kunskapsintensiv eller mer 
standardiserad verksamhet. Alla orter har inte samma behov av högutbildad arbetskraft. 

De städer som har ett behov av högutbildad arbetskraft har antingen valet att attrahera de 
högutbildade från andra orter, eller att utbilda arbetskraften på plats i form av en egen 
högskola eller i samarbete med en.  Den högutbildade arbetskraften är dock rörlig, vilket 
gör att en person som har genomgått en utbildning i en region, enkelt skulle kunna flytta 
till en annan region efter avslutad utbildning. Ett universitet eller en högskola på orten ger 
en fördel gentemot andra orter eftersom de högutbildade redan är på plats och inte behöver 
lockas från andra delar av landet. En intressant fråga är hur regionerna skulle kunna 
utnyttja sina högskolor/universitet bättre. 

Tabell 4-2 redovisar antalet helårsstudenter samt antalet examinerade vid olika tätorters 
lärosäten. Tabellerna visar således på det potentiella regionala tillskottet av högutbildad 
arbetskraft. Flertalet lärosäten har även verksamhet på andra orter och bedriver en 
betydande distansundervisning, vilket försvårar en mer detaljerad sammanräkning. I 
tabellerna nedan redovisas dock den huvudsakliga lokaliseringen av lärosätena.  

Av Tabell 4-2 framgår att högskolan/universitetet oftast är lokaliserad i en ganska stor stad 
och oftast i länets största stad. Alla län har minst en högskola eller ett universitet. De flesta 
lärosäten är lokaliserade i en tätort med över 50 000 invånare. De flesta tätorterna har 
också bra vägförbindelser med andra tätorter. Umeå och Sundsvall har endast förbindelse 
med en annan tätort inom 45 minuter. Östersund och Visby har dock inte kontakt med 
någon annan tätort inom 45 minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STÄDER OCH STADSSTRUKTURER 

32 

Tabell 4-2 Tätorter med högskola/universitet 

Tätort 
Befolkning 
2008 

Antal 
helårs-
studenter 
(HT 09) 

Antal examina 
på grund- och 
avancerad nivå 
(2009) 

Antal 
doktors-
examina 
(2009) 

Antal 
tätorter 
inom 45 
minuter 

Rang i 
landet  

Rang i 
länet 

Stockholm 1 771 352 32 101 11 156 876 5 1 1 

Malmö 514 134 20 851 6 927 389 10 3 1 

Göteborg 728 110 19 071 7 453 428 5 2 1 

Uppsala 154 042 13 011 4 915 416 5 5 1 

Linköping 119 022 9 691 3 668 176 9 7 1 

Umeå 90 172 8 534 3 821 177 1 13 1 

Örebro 134 621 5 320 1 600 51 7 6 1 

Karlstad 97 974 4 602 1 575 30 6 11 1 

Jönköping 112 021 4 482 2 193 12 8 10 1 

Växjö 68 570 4 366 1 635 23 4 19 1 

Borlänge 84 795 3 782 1 269 0 4 16 1 

Luleå 56 496 3 564 1 393 68 3 21 7 

Borås 87 516 3 505 1 895 0 8 15 2 

Halmstad 65 306 3 204 1 030 0 8 20 1 

Gävle 89 845 3 160 1 246 0 3 14 1 

Kalmar 46 246 3 136 998 16 5 24 1 

Trollhättan 75 263 2 719 1 078 0 8 18 3 

Kristianstad 52 588 2 680 1 245 0 9 22 3 

Skövde 38 430 2 416 1 244 0 11 29 4 

Karlskrona 40 629 1 637 662 3 3 27 1 

Sundsvall 92 869 1 311 462 5 1 12 1 

Östersund 51 433 1 311 462 5 0 23 1 

Härnösand 19 185 1 311 462 5 2 58 3 

Visby 23 782 1 203 181 0 0 45 1 

Västerås 115 362 655 231 3 7 8 1 

Eskilstuna 79 771 655 231 3 9 17 1 

Karlshamn 25 144 409 165 1 6 44 2 

Källa: Högskoleverket, Tillväxtanalys, SCB-RTB 

Anm.: Siffrorna gäller per tätortsområde. Malmö består t.ex. av både Malmö högskola och Lunds 
universitet. 
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4.4 Infrastruktur 

En väl fungerande infrastruktur är naturligtvis viktig för att en stad skall vara attraktiv för 
både företag och individer. I avsnitt 3.2 om kopplingar mellan tätorter har det tidigare 
visats hur förbindelserna mellan närliggande tätorter ser ut då resan sker på allmänna 
vägar. En tätorts tillgänglighet beror dock inte bara på dess vägförbindelser utan även på 
tillgång till andra kommunikationer såsom flyg, tåg och båt. Tillväxtanalys tillsammans 
med Trafikanalys undersöker möjligheterna att utveckla mått och indikatorer för regional 
konkurrenskraft och tillgänglighet. 

I Tabell 4-3 nedan redovisas de flygplatser i Sverige som har reguljärflygningar. För 
inrikesflygningar fungerar Arlanda och Bromma flygplats i Stockholm som nav eller hubb 
för flygtrafiken. En resenär som skall flyga mellan två orter, där den ena orten inte är 
Stockholm, måste nästan alltid resa via antingen Arlanda eller Bromma flygplats. En 
tätorts tillgänglighet torde således påverkas till stor del av huruvida flygförbindelserna är 
till Arlanda och Bromma flygplats. 31 flygplatser har flygningar till Arlanda och/eller 
Bromma flygplats, varav 12 flygplatser har flygningar till både Arlanda och Bromma.  

De sju flygplatser som listas längst ner i Tabell 4-3 erbjuder också reguljärflygningar, men 
dessa går mestadels till utlandet med endast ett fåtal enstaka inrikes flygningar. En ökad 
tillgänglighet till utlandet är naturligtvis positivt, men dessa flygplatser visar också på en 
potential till ökad tillgänglighet till Stockholm och övriga Sverige. Intressant att notera är 
att de flygplatser som ej har reguljär trafik till Stockholm, oftast är belägna i närheten av 
Stockholm. Dessa flygplatser verkar således ligga för nära Stockholm för att det skall vara 
intressant att ha reguljärflyg till Stockholm. De orter som ligger i närheten av dessa 
flygplatser har troligen redan en god tillgänglighet till Stockholm, frågan är dock hur detta 
påverkar deras tillgänglighet till övriga Sverige. 

Figur 4-2 visar en karta över samtliga tätortsområden samt samtliga flygplatser i Sverige. 
Förutom de flygplatser som listas i Tabell 4-3, innehåller Figur 4-2 även flygplatserna i 
Hultsfred, Lidköping, Skövde och Storuman. Detta är mindre flygplatser där det förut har 
bedrivits reguljärflyg och där det idag bedrivs en mer begränsad verksamhet. Att även ha 
med dessa flygplatser i figuren visar på den potential för flygförbindelser som finns. Det 
skall heller inte glömmas bort att det även finns ett stort antal privata flygfält för mindre 
flygplan. Om dessa flygplatser kan användas till att även hantera större plan är dock oklart.  
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 Tabell 4-3 Flygplatser  

Flygplatser 
Reguljärflyg till 
Sthlm-Arlanda 

Reguljärflyg till 
Sthlm-Bromma Kommentar 

Göteborg-Landvetter* 1 1  

Halmstad 1 1  

Jönköping 1 1  

Kalmar 1 1  

Malmö* 1 1  

Ronneby* 1 1  

Sundsvall Härnösand* 1 1  

Umeå* 1 1  

Visby* 1 1  

Växjö (Smaland airport) 1 1  

Åre Östersund* 1 1  

Ängelholm Helsingborg* 1 1  

Arvidsjaur 1   

Borlänge 1   

Gällivare 1   

Hagfors 1   

Hemavan-Tärnaby flygplats 1   

Karlstad* 1   

Kiruna* 1   

Kramfors 1   

Kristianstad 1   

Luleå* 1   

Lycksele 1   

Mora 1   

Oskarshamn 1   

Skellefteå 1   

Sveg 1   

Torsby 1   

Vilhelmina 1   

Örnsköldsvik* 1   

Trollhättan  1  

Stockholm-Arlanda   Nav för inrikes- och utrikesflyg 

Stockholm-Bromma   Nav inrikesflyg 

Göteborg City Airport     Utrikes, enstaka inrikes 

Linköping     Utrikes 

Norrköping     Utrikes, enstaka inrikes 

Pajala     Luleå 

Stockholm-Skavsta     Utrikes 

Stockholm-Västerås     Utrikes 

Örebro     Utrikes, enstaka inrikes 

Källa: Swedavia, Arlanda flygplats, Bromma flygplats. *Statlig flygplats (Swedavia) 
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Figur 4-2 Karta över tätortsområden och samtliga flygplatser 

 

Källa: Tillväxtanalys och Swedavia 
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Tabell 4-4 visar för olika tidsintervall tätorternas olika tillgänglighet till en flygplats. I den 
andra kolumnen visas antalet tätorter och dess tillgänglighet till en flygplats med 
reguljärflyg, dvs. de som har en reguljär flygning till antingen Arlanda eller Bromma 
flygplats. 30 tätorter har 15 minuter eller mindre till en flygplats som flyger reguljärflyg. 
En majoritet av landets tätorter (112=30+44+38) har högst 45 minuter till en flygplats som 
flyger reguljärt och totalt 54 tätorter har över en timme till samma typ av flygplats. Bland 
de tätorter som har långt till närmaste flygplats med reguljärflyg återfinns bl.a. Västerås 
(67 min), Nyköping (73 min), Linköping (80 min) och Örebro (90 min). 

Tillgängligheten förbättras avsevärt då avståndet istället beräknas till samtliga flygplatser, 
såsom i Figur 4-2. 40 tätorter har då mindre än 15 minuter till en flygplats, 157 tätorter har 
mindre än 45 minuter och endast 20 tätorter har mer än en timme till en flygplats. 
Tillgängligheten förbättras också för de tätorter som nämndes ovan: Västerås (7 min), 
Nyköping (12 min), Linköping (7 min) och Örebro (8 min). 

Bland de 17 tätorter som i Figur 3-11 redovisades som tätorter med inga kopplingar till 
andra tätorter inom 45 minuter, har tio av dessa tätorter 20 minuter eller mindre till en 
flygplats med reguljärflyg. Att inte ha nära koppling till annan tätort kan således ibland 
kompenseras genom hög tillgänglighet till en flygplats. Strömstad, Strömsund, Ljusdal, 
Ånge och Jokkmokk hör till de tätorter med sämst tillgänglighet. Dessa tätorter har ingen 
tillgänglighet till annan tätort inom 45 minuter och har mer än 70 minuter till en flygplats. 
Eventuellt blir tillgängligheten bättre för vissa tätorter om även flygplatser och tätorter i 
angränsande länder även beaktas i analysen. 

Det råder inget samband mellan en tätorts storlek och dess tillgänglighet till en flygplats. 
Däremot kan det vara ett samband mellan tätortens storlek och antal destinationer och 
flygningar vid närmaste flygplats.  

 

Tabell 4-4 Antal tätorter med olika tillgänglighet till flygplats  

Minuter 
från 

flygplats 

Antal tätorter 
med tillgång till 
flygplats med 

reguljärflyg 

Antal tätorter 
med tillgång till 

samtliga 
flygplatser 

– 15 30 40 

16 – 30 44 60 

31 – 45 38 57 

46 – 60 37 26 

61 – 75 19 9 

76 – 90 24 9 

91 – 105 3 0 

106 – 120 7 2 

121  – 135 1 0 

Totalt 203 203 

Källa: Tillväxtanalys, PiPoS 
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4.5 Sociala värden 

Att beskriva tätorter utifrån fem olika funktioner bygger till viss del på en studie av BBSR 
(2010). BBSR:s femte och sista funktion ”kultur” har i den här rapporten breddats för att ta 
tillvara ett bredare spektrum av sociala värden. De fyra andra funktionerna (politik, 
ekonomi, humankapital, och infrastruktur) beskrivs gärna utifrån ”hårda” indikatorer, 
såsom närhet till en flygplats eller ett universitet. Sociala värden står däremot för lite mer 
”mjuka” värden, vilka är nog så viktiga för att få en fullgod bild över en stad och dess 
attraktivitet. En stad kan således ha flera ”hårda” fördelar, men staden kan ändå bli 
oattraktiv eftersom många av de mer ”mjuka” värdena saknas. Sociala värden är också 
viktiga att observera när en stad växer och breder ut sig (urban sprawl), vilket också gör att 
levnadsförhållandena i staden förändras. 

Att satsa på kultur och därigenom attrahera den ”kreativa klassen” är något som Florida 
(2000) har studerat närmare. Florida menar att städer måste förstärka de tre T:na: 
Teknologi, Talang och Tolerans för att attrahera den ”kreativa klassen” bestående av bl.a. 
vetenskapsmän, ingenjörer, lärare, författare osv. Dessa kreativa arbetstagare attraherar i 
sin tur företag till regionen. Floridas teori har också fått utstå en del hård kritik. Samtidigt 
som kulturens effekt på tillväxt inte skall överskattas, är det not säkert att säga att kultur 
och nöjen skapar ett välmående för inte bara den ”kreativa klassen”. Den finns således ett 
visst stöd för att mäta en stads kultur- och nöjesutbud. Andra aspekter relaterade till 
människors välmående och stadens attraktivitet vore indikatorer över trivsel, hälsa, 
kriminalitet, trängsel och miljöpåverkan.  

En av de kanske viktigaste indikatorerna som är viktiga för ekonomisk tillväxt i städer är 
tillgången på bostäder. En stads utveckling kan hindras om inflyttning av arbetskraft av 
olika anledningar hindras. Antalet lediga bostäder måste således kunna anpassas för att 
staden skall kunna växa och utvecklas. Eventuellt skulle ett mått likt Tobins q kunna 
beräknas, där bostadens marknadsvärde sätt i relation till dess byggnadskostnad. Ett Tobins 
q över ett visar således att marknadsvärdet är större än byggkostnaden och att efterfrågan 
på bostäder är hög. Dessa värden skulle sedan kunna följas över tid. 
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5 Avslutande diskussion 

Den här rapporten är en förstudie om hur olika städers betydelse för tillväxt kan beskrivas 
och analyseras. Rapporten behandlar dels hur staden kan definieras samt hur olika städer 
betydelse för tillväxt kan beskrivas och analyseras.  

I Sverige saknas för närvarande en definition för vad en stad är. För att kunna analysera 
städers tillstånd och utveckling är det dock nödvändigt att kunna definiera och avgränsa 
staden. Det är också viktigt att känna till vad som kännetecknar städer av olika storlek och 
vad olika städer har för förutsättningar för att överleva och att utvecklas. Rapporten 
utmynnar inte i en ny stadsdefinition, utan utgår istället från befintliga definitioner över 
tätorter för att diskutera hur en ny definition skulle kunna konstrueras. Den här rapporten 
är också ett första försök att få en förståelse för hur olika städer kan beskrivas och 
analyseras. 

En stad består av tre geografiska dimensioner. Den första dimensionen handlar om stadens 
inre förehållanden. I den här rapporten har dock stadens inre förehållanden ej behandlats. 
Att analysera t.ex. tillgänglighet inom städer är mycket komplext och Tillväxtanalys GIS-
verktyg PiPoS är i dagsläget inte anpassat för att utföra sådana analyser. 

Den andra geografiska dimensionen är att definiera och avgränsa staden. I den här 
rapporten har en definition från det f.d. Glesbygdsverket använts. Denna definition har 
möjligheten att knyta samman enskilda närliggande tätorter så att de bildar ett gemensamt 
tätortsområde. Den här definitionen fungerar bra i vissa fall, men sämre i andra. En 
eventuell lösning vore att justera kriterierna för att tillhöra samma tätortsområde. 

Den tredje geografiska dimensionen är stadens kopplingar till andra städer och den 
omgivande landsbygden. I den här rapporten presenteras två angreppssätt för att kartlägga 
och analysera dessa kopplingar: dels genom verktyget indexerad tillgänglighet samt dels 
genom att beräkna avståndet mellan olika städer. Att analysera stadens kopplingar till 
andra städer ger information om stadens funktion i regionen. En framtida 
utvecklingsmöjlighet vore att även uppskatta tillgängligheten med andra kommunikationer 
såsom buss och tåg.  

I den här rapporten har det gjorts ett medvetet val att främst diskutera tätorter och inte 
städer. Det kvarstår således att fastställa vad som skiljer staden från tätorten. Ett praktiskt 
sätt vore att utgå från att tätorter av en viss befolkningsstorlek definieras som städer. Ett 
tröskelvärde skulle t.ex. kunna bestämmas utifrån att en tätort av en viss storlek uppfyller 
vissa kriterier. Tillväxtanalys mått ”indexerad tillgänglighet” är t.ex. konstruerad efter att 
visa tillgängligheten till tätorter av olika storlekar, med antagandet att tätorter av olika 
storlek har olika serviceutbud. Den här rapporten är ett första försök att utreda vilka 
tröskelvärden som skulle vara lämpliga. Däremot så ger rapporten inte tillräckligt med 
information för att kunna fastställe några tröskelvärden. 

Av Sveriges totala befolkning bor 77 procent i en tätort med minst 3 000 invånare. En stor 
andel, 35 procent, bor i antingen Stockholm, Göteborg, Malmö eller Helsingborg. 
Befolkningen är således mycket skevt koncentrerad till ett begränsat antal större städer. 
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Tätorternas inbördes storleksförhållanden stämmer dock väl överens med hur det ser ut i 
andra länder i Europa och övriga världen. 

En stor del av den här rapporten har ägnats åt att diskutera hur städers betydelse för tillväxt 
kan beskrivas och analyserats. Syftet har varit att försöka förstå vad som kännetecknar 
städer av olika storlek, samt att beskriva huruvida olika städer har olika förutsättningar för 
tillväxt. Diskussionen har skett utifrån synsättet att städer kan ha olika funktioner, 
uppgifter eller roller på regional eller nationell nivå. En stad kan således ha en viktig 
politisk funktion, vara ett ekonomiskt center, ett center för utbildning och forskning, ett 
nav för transporter och kommunikation, eller inneha en roll som kulturellt center.  

De områden som relativt enkelt kan beskrivas med hjälp av indikatorer är städers politiska 
funktion, tillgång till högskolor, vägförbindelser och tillgänglighet till flygplatser. Städers 
ekonomiska aktivitet är däremot desto svårare att beskriva. Problemet består i att 
ekonomisk aktivitet är svårt att lokalisera till enskilda geografiska koordinater. Det är 
oklart huruvida statistiken kan förbättras på detta område och en möjlig utväg kan istället 
vara att hitta andra sätt att beskriva den ekonomiska aktiviteten, t.ex. genom att fokusera på 
särskilda branscher eller att använda andra geografiska indelningar. 

För att få en fullgod bild över städers tillstånd och utveckling är även indikatorer för 
sociala värden av stor betydelse. En stads attraktivitet bestäms inte bara utifrån t.ex. 
möjligheten att få ett arbete utan även av andra värden såsom trivsel, miljö och fritid. 
Tillgången till bostäder anses t.ex. vara en viktig framtida indikator över städers 
attraktivitet och möjlighet att växa. 

Den här rapporten är således en förstudie att få en förståelse för vad en stad är samt hur 
olika städer bör beskrivas och analyseras. Nästa steg är att ta fram en analytiskt användbar 
definition av staden samt att vidareutveckla olika indikatorer för att mäta städers tillstånd 
och utveckling.  

 
 
 
 



STÄDER OCH STADSSTRUKTURER 

40 

Referenser 

BBSR-Berichte (2010) Metropolitan areas in Europe – Abstracts of a new BBSR study, 
Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development. 
http://www.bbsr.bund.de/nn_839826/BBSR/EN/Publications/BerichteKompakt/Issu
es/DL__7__2010,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DL_7_2010.pdf 

 

Florida, R. (2002) The Rise of the Creative Class: And how it’s Transforming Work, 
Leisure, Community and everyday life. New York: Basic Books.  

 

Glesbygdsverket (2008) Sveriges gles- och landsbygder 2008 

 

Hagget, P. (2001) Geography – A Global Synthesis, Pearson Education Ltd: Harlow, 
England. 

 

ITPS (2006) Urbanisering, storstäder och tillväxt – en kunskapsöversikt kring sambandet 
mellan städer och ekonomisk tillväxt, A2006:015, Östersund. 

 

ITPS (2009) Hållbar regional tillväxt – en kunskapsöversikt om ekonomisk tillväxt, kluster 
och storstädernas betydelse. R2009:003, Östersund. 

 

McCann, P. (2001) Urban and Regional Economics, Oxford University Press, New York.  

 

Nutek (2006) Storstadsutveckling för nationell tillväxt – ett analysunderlag, B2006:4. 

 

OECD, Trends in Urbanisation and Urban Policies in OECD Countries: What Lessons for 
China? 

 

Olsson, O., och Hansson, G. (2010) “Country size and the rule of law: Resuscitating 
Montesquieu”, European Economic Review, In Press, Corrected Proof, Available 
online 4 November 2010, ISSN 0014-2921, DOI: 
10.1016/j.euroecorev.2010.09.008. 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V64-51D160N-
1/2/eb58f08afbc982c1f00b73bcffbecb2f) 

 



STÄDER OCH STADSSTRUKTURER 

41 

SCB (2009) Tätorter 1960-2005, MI 38 SM 0703. 

 

Svensson, R. (2010) ”Outsourcing av producenttjänster”, Ekonomisk debatt, nr 6 2010 
årgång 38, sid. 43-56. 

 

Tillväxtanalys (2009) Regional tillväxt 2009 – En rapport om tillstånd och utveckling i 
Sveriges FA-regioner. Rapport 2009:12. 

 

Tillväxtanalys (2010) Städer och tillväxt – vad säger forskningen? WP 2010:04. 

 

Vernon, R. (1960) Metropolis 1985, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 

 

Websidor 

Högskoleverket, www.hsv.se 

Länsstyrelserna, 
www.lansstyrelsen.se/lst/Om_Lansstyrelsen/adresslista_landshovdingar.htm 

Nationalencyklopedin, www.ne.se 

Tillväxtanalys: www.tillvaxtanalys.se 

SKL: http://www.skl.se/web/Kommuner_som_atertagit_benamningen_stad.aspx 

Swedavia: http://www.swedavia.se/sv/Swedavia/Flygplatser/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STÄDER OCH STADSSTRUKTURER 

42 

 

Tätort 
Befolkning 
2008 

Antal 
tätorter i 
området 
(SCB) 

Avstånd i 
minuter från 
flygplats i 
reguljärtrafik 

Avstånd i 
minuter 
från 
samtliga 
flytplatser 

Antal 
helårsstudenter 
ht09 

Antal 
tätorter 
inom 30 
minuter 

Antal 
tätorter 
inom 45 
minuter 

Rang i 
landet  

Rang i 
länet 

Stockholm 1 771 352 22 7 7 32 101 0 5 1 1 

Göteborg 728 110 18 15 15 19 071 1 5 2 1 

Malmö 514 134 20 17 17 20 851 4 10 3 1 

Helsingborg 200 194 10 20 20  5 10 4 2 

Uppsala 154 042 3 23 23 13 011 3 5 5 1 

Örebro 134 621 3 90 8 5 320 2 7 6 1 

Linköping 119 022 3 80 7 9 691 2 9 7 1 

Västerås 115 362 1 67 7 655 5 7 8 1 

Norrköping 114 151 5 107 4  1 6 9 2 

Jönköping 112 021 4 6 6 4 482 2 8 10 1 

Karlstad 97 974 5 11 11 4 602 2 6 11 1 

Sundsvall 92 869 4 20 20 1 311 0 1 12 1 

Umeå 90 172 2 4 4 8 534 0 1 13 1 

Gävle 89 845 3 88 88 3 160 1 3 14 1 

Borås 87 516 4 28 28 3 505 5 8 15 2 

Borlänge 84 795 2 21 21 3 782 1 4 16 1 

Eskilstuna 79 771 3 76 38 655 3 9 17 1 

Trollhättan 75 263 3 5 5 2 719 4 8 18 3 

Växjö 68 570 2 17 17 4 366 0 4 19 1 

Halmstad 65 306 1 7 7 3 204 4 8 20 1 

Luleå 56 496 3 13 13 3 564 1 3 21 7 

Kristianstad 52 588 2 10 10 2 680 3 9 22 3 
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Tätort 
Befolkning 
2008 

Antal 
tätorter i 
området 
(SCB) 

Avstånd i 
minuter från 
flygplats i 
reguljärtrafik 

Avstånd i 
minuter 
från 
samtliga 
flytplatser 

Antal 
helårsstudenter 
ht09 

Antal 
tätorter 
inom 30 
minuter 

Antal 
tätorter 
inom 45 
minuter 

Rang i 
landet  

Rang i 
länet 

Östersund 51 433 2 20 20 1 311 0 0 23 1 

Kalmar 46 246 3 5 5 3 136 3 5 24 1 

Nyköping 46 044 3 73 12  0 3 25 2 

Skellefteå 43 755 3 15 15  0 0 26 2 

Karlskrona 40 629 2 24 24 1 637 1 3 27 1 

Hässleholm 38 581 4 34 34  5 9 28 4 

Skövde 38 430 2 61 10 2 416 5 11 29 4 

Karlskoga 36 127 2 58 33  1 3 30 2 

Köping 35 808 3 94 39  2 8 31 2 

Uddevalla 33 826 1 22 22  4 8 32 5 

Märsta 33 402 2 11 11  2 7 33 2 

Avesta 33 086 3 50 50  1 4 34 2 

Örnsköldsvik 32 784 1 20 20  0 0 35 2 

Motala 30 474 1 83 36  2 5 36 3 

Varberg 30 327 1 39 39  1 3 37 2 

Trelleborg 30 173 1 21 21  2 3 38 5 

Lidköping 27 058 1 46 6  3 7 39 6 

Piteå 26 758 1 35 35  0 2 40 8 

Ängelholm 26 463 1 9 9  5 9 41 6 

Alingsås 26 138 1 35 35  1 7 42 7 

Falkenberg 25 666 1 25 25  2 5 43 3 

Karlshamn 25 144 2 24 24 409 4 6 44 2 
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Tätort 
Befolkning 
2008 

Antal 
tätorter i 
området 
(SCB) 

Avstånd i 
minuter från 
flygplats i 
reguljärtrafik 

Avstånd i 
minuter 
från 
samtliga 
flytplatser 

Antal 
helårsstudenter 
ht09 

Antal 
tätorter 
inom 30 
minuter 

Antal 
tätorter 
inom 45 
minuter 

Rang i 
landet  

Rang i 
länet 

Visby 23 782 1 7 7 1 203 0 0 45 1 

Sandviken 23 499 1 67 67  2 3 46 2 

Katrineholm 22 265 1 110 41  2 4 47 3 

Boden 21 784 2 33 33  1 2 48 9 

Västervik 21 721 1 42 42  1 2 49 2 

Enköping 21 578 1 46 19  2 10 50 2 

Ludvika 21 529 2 36 36  1 4 51 3 

Mjölby 21 340 3 66 20  4 8 52 4 

Hudiksvall 21 012 2 76 76  0 1 53 3 

Gislaved 20 487 3 50 50  1 5 54 2 

Värnamo 19 396 1 48 48  2 6 55 3 

Ystad 19 316 1 28 28  3 7 56 7 

Sölvesborg 19 253 2 27 27  3 6 57 3 

Härnösand 19 185 1 24 24 1 311 0 2 58 3 

Oskarshamn 18 728 1 10 10  1 1 59 3 

Eslöv 18 418 1 33 33  4 10 60 8 

Kristinehamn 18 345 1 42 42  1 4 61 2 

Nynäshamn 18 319 2 49 49  0 0 62 3 

Ronneby 18 225 2 6 6  2 5 63 4 

Kiruna 18 101 1 7 7  0 0 64 10 

Norrtälje 18 058 1 50 50  1 2 65 4 

Mariestad 17 491 1 80 28  2 7 66 8 
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Tätort 
Befolkning 
2008 

Antal 
tätorter i 
området 
(SCB) 

Avstånd i 
minuter från 
flygplats i 
reguljärtrafik 

Avstånd i 
minuter 
från 
samtliga 
flytplatser 

Antal 
helårsstudenter 
ht09 

Antal 
tätorter 
inom 30 
minuter 

Antal 
tätorter 
inom 45 
minuter 

Rang i 
landet  

Rang i 
länet 

Nässjö 17 278 1 41 41  3 7 67 4 

Falköping 17 128 1 49 34  4 13 68 9 

Kinna 16 937 1 31 31  3 6 69 10 

Arvika 15 901 1 43 43  0 1 70 3 

Ljungby 15 664 1 37 37  1 5 71 2 

Gällivare 15 236 2 5 5  0 0 72 11 

Stenungsund 15 067 1 44 30  3 7 73 11 

Tranås 15 056 1 62 54  2 5 74 5 

Strängnäs 14 496 1 59 41  4 8 75 4 

Bollnäs 14 083 1 111 111  1 2 76 4 

Vetlanda 13 956 1 61 49  2 4 77 6 

Finspång 13 590 1 120 32  1 3 78 5 

Söderhamn 13 528 1 108 108  0 2 79 5 

Mora 13 462 1 7 7  1 2 80 4 

Sala 13 238 1 68 30  2 6 81 3 

Nybro 13 184 1 22 22  2 4 82 4 

Skara 12 538 1 57 17  5 10 83 12 

Höör 11 639 1 35 35  6 10 84 9 

Hallstahammar 11 196 1 83 23  5 7 85 4 

Grums 10 858 1 18 18  2 6 86 4 

Ulricehamn 10 817 1 34 34  2 6 87 13 

Eksjö 10 199 1 54 51  3 5 88 7 
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Tätort 
Befolkning 
2008 

Antal 
tätorter i 
området 
(SCB) 

Avstånd i 
minuter från 
flygplats i 
reguljärtrafik 

Avstånd i 
minuter 
från 
samtliga 
flytplatser 

Antal 
helårsstudenter 
ht09 

Antal 
tätorter 
inom 30 
minuter 

Antal 
tätorter 
inom 45 
minuter 

Rang i 
landet  

Rang i 
länet 

Lindesberg 9 944 1 99 40  1 3 89 3 

Knivsta 9 898 1 14 14  3 6 90 3 

Laholm 9 823 1 25 25  4 9 91 4 

Klippan 9 674 1 26 26  5 10 92 10 

Säffle 9 639 1 43 43  2 4 93 5 

Trosa 9 408 2 49 29  3 5 94 5 

Olofström 9 387 1 40 40  2 8 95 5 

Sollefteå 9 341 1 26 26  0 1 96 4 

Vaggeryd 9 284 2 29 29  2 6 97 8 

Kalix 9 180 1 52 52  0 1 98 12 

Tidaholm 9 103 1 46 31  4 7 99 14 

Älmhult 9 069 1 44 44  2 7 100 3 

Tibro 8 884 1 59 15  3 9 101 15 

Skurup 8 806 1 13 13  5 7 102 11 

Hedemora 8 776 1 27 27  2 4 103 5 

Lycksele 8 759 1 8 8  0 0 104 3 

Åmål 8 741 1 57 57  2 4 105 16 

Hörby 8 468 1 27 27  4 11 106 12 

Broby 8 261 2 30 30  3 8 107 13 

Vimmerby 8 208 1 51 13  1 4 108 5 

Simrishamn 8 172 1 43 43  1 3 109 14 

Sjöbo 8 127 1 29 29  6 9 110 15 
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Tätort 
Befolkning 
2008 

Antal 
tätorter i 
området 
(SCB) 

Avstånd i 
minuter från 
flygplats i 
reguljärtrafik 

Avstånd i 
minuter 
från 
samtliga 
flytplatser 

Antal 
helårsstudenter 
ht09 

Antal 
tätorter 
inom 30 
minuter 

Antal 
tätorter 
inom 45 
minuter 

Rang i 
landet  

Rang i 
länet 

Leksand 8 062 1 49 49  1 1 111 6 

Lysekil 8 004 1 50 50  2 4 112 17 

Nora 7 910 1 97 36  1 4 113 4 

Tomelilla 7 909 1 37 37  4 8 114 16 

Ljusdal 7 900 1 80 80  0 0 115 6 

Osby 7 823 1 45 45  3 5 116 17 

Järna 7 553 1 43 39  4 7 117 5 

Kramfors 7 414 1 21 21  0 2 118 5 

Åtvidaberg 7 377 1 85 27  0 5 119 6 

Hofors 7 244 1 49 49  1 5 120 7 

Haparanda 7 131 1 86 86  0 1 121 13 

Nykvarn 6 983 1 42 42  5 7 122 6 

Färjestaden 6 773 1 17 17  2 4 123 6 

Lilla Edet 6 753 1 23 23  3 8 124 18 

Hjo 6 720 1 48 25  3 8 125 19 

Rättvik 6 685 1 40 40  1 3 126 7 

Strömstad 6 617 1 84 84  0 0 127 20 

Surahammar 6 601 1 83 27  3 8 128 5 

Flen 6 494 1 90 40  1 5 129 6 

Orsa 6 386 1 21 21  1 2 130 8 

Filipstad 6 371 1 49 49  1 4 131 6 

Hagfors 6 334 1 9 9  1 1 132 7 
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Tätort 
Befolkning 
2008 

Antal 
tätorter i 
området 
(SCB) 

Avstånd i 
minuter från 
flygplats i 
reguljärtrafik 

Avstånd i 
minuter 
från 
samtliga 
flytplatser 

Antal 
helårsstudenter 
ht09 

Antal 
tätorter 
inom 30 
minuter 

Antal 
tätorter 
inom 45 
minuter 

Rang i 
landet  

Rang i 
länet 

Skärblacka 6 267 1 106 21  3 4 133 7 

Sunne 6 208 1 27 27  2 6 134 8 

Vaxholm 6 146 1 34 34  0 3 135 7 

Vårgårda 6 071 1 45 45  3 6 136 21 

Gnesta 5 989 1 57 34  3 7 137 7 

Tierp 5 977 1 72 72  0 3 138 4 

Mullsjö 5 945 1 24 24  2 6 139 9 

Bollebygd 5 891 1 14 14  3 5 140 22 

Vadstena 5 860 1 72 35  2 4 141 8 

Båstad 5 840 1 18 18  3 7 142 18 

Örkelljunga 5 785 1 26 26  6 9 143 19 

Götene 5 586 1 59 19  3 9 144 23 

Malung 5 525 1 49 49  0 0 145 9 

Hultsfred 5 524 1 49 5  1 1 146 7 

Älvsbyn 5 491 1 46 46  0 3 147 14 

Rimbo 5 477 1 29 29  2 6 148 8 

Edsbyn 5 476 1 90 90  1 1 149 8 

Sävsjö 5 417 1 52 52  2 6 150 10 

Smålandsstenar 5 410 1 58 58  2 5 151 11 

Mönsterås 5 371 1 28 28  2 3 152 8 

Torsby 5 343 1 3 3  1 1 153 9 

Vännäs 5 328 1 31 31  0 1 154 4 
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Tätort 
Befolkning 
2008 

Antal 
tätorter i 
området 
(SCB) 

Avstånd i 
minuter från 
flygplats i 
reguljärtrafik 

Avstånd i 
minuter 
från 
samtliga 
flytplatser 

Antal 
helårsstudenter 
ht09 

Antal 
tätorter 
inom 30 
minuter 

Antal 
tätorter 
inom 45 
minuter 

Rang i 
landet  

Rang i 
länet 

Emmaboda 5 317 1 42 42  2 5 155 9 

Säter 5 296 1 13 13  2 5 156 10 

Markaryd 5 222 1 44 44  2 10 157 4 

Hällefors 5 170 1 69 66  1 3 158 5 

Östhammar 5 091 1 68 68  1 1 159 5 

Töreboda 5 004 1 90 28  1 7 160 24 

Kungshamn 4 982 1 65 65  1 3 161 25 

Hallstavik 4 973 1 55 55  1 3 162 9 

Oskarström 4 940 1 18 18  2 6 163 5 

Vingåker 4 773 1 128 52  1 3 164 8 

Ljungskile 4 772 1 30 30  5 7 165 26 

Vara 4 701 1 36 26  6 9 166 27 

Munkedal 4 693 1 41 41  4 7 167 28 

Arvidsjaur 4 692 1 12 12  0 0 168 15 

Mariefred 4 574 1 52 52  3 7 169 9 

Björklinge 4 507 1 41 41  1 4 170 6 

Mellerud 4 387 1 44 44  0 4 171 29 

Askersund 4 304 1 112 34  2 4 172 6 

Herrljunga 4 293 1 51 45  2 7 173 30 

Skärhamn 4 279 1 61 47  1 3 174 31 

Tranemo 4 270 1 53 53  3 6 175 32 

Strömsund 4 247 1 81 81  0 0 176 2 
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Tätort 
Befolkning 
2008 

Antal 
tätorter i 
området 
(SCB) 

Avstånd i 
minuter från 
flygplats i 
reguljärtrafik 

Avstånd i 
minuter 
från 
samtliga 
flytplatser 

Antal 
helårsstudenter 
ht09 

Antal 
tätorter 
inom 30 
minuter 

Antal 
tätorter 
inom 45 
minuter 

Rang i 
landet  

Rang i 
länet 

Borgholm 4 214 1 36 36  1 2 177 10 

Hyltebruk 4 134 1 41 41  2 5 178 6 

Svalöv 4 128 1 44 44  5 9 179 20 

Karlsborg 3 980 1 77 39  1 5 180 33 

Kisa 3 963 1 82 42  0 3 181 9 

Tollarp 3 954 1 9 9  3 8 182 21 

Bengtsfors 3 917 1 80 80  2 5 183 34 

Svenljunga 3 888 1 52 52  3 5 184 35 

Vilhelmina 3 851 1 9 9  0 0 185 5 

Munkfors 3 820 1 19 19  2 3 186 10 

Grästorp 3 741 1 19 19  2 10 187 36 

Grängesberg 3 737 1 51 51  2 2 188 11 

Aneby 3 729 1 45 45  3 7 189 12 

Årjäng 3 701 1 71 71  0 1 190 11 

Tingsryd 3 627 1 30 30  1 6 191 5 

Laxå 3 483 1 89 32  2 5 192 7 

Boxholm 3 464 1 72 37  2 6 193 10 

Ed 3 407 1 72 72  1 2 194 37 

Skultuna 3 402 1 82 21  4 7 195 6 

Kopparberg 3 373 1 71 69  1 5 196 8 

Ånge 3 362 1 79 79  0 0 197 6 

Sveg 3 257 0 5 5  0 0 198 3 
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Tätort 
Befolkning 
2008 

Antal 
tätorter i 
området 
(SCB) 

Avstånd i 
minuter från 
flygplats i 
reguljärtrafik 

Avstånd i 
minuter 
från 
samtliga 
flytplatser 

Antal 
helårsstudenter 
ht09 

Antal 
tätorter 
inom 30 
minuter 

Antal 
tätorter 
inom 45 
minuter 

Rang i 
landet  

Rang i 
länet 

Hovmantorp 3 172 1 24 24  1 4 199 6 

Valdemarsvik 3 158 1 79 41  1 3 200 11 

Gamleby 3 102 1 51 51  2 4 201 11 

Deje 3 064 1 23 23  1 5 202 12 

Jokkmokk 2 976 1 73 73  0 0 203 16 
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