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Sammanfattning 
 
För att förstå den fysiska planeringen krävs förståelse för de sammanhang i vilket planerandet 
utförs. Bebyggelsen består av många olika delar, byggnader, vägar med mera, som 
tillsammans utgör vidare strukturer.  
 
Det krävs insikt i hur bebyggelsen har vuxit fram för att förstå hur nya strukturer ska utformas 
efter som de är sammanlänkade och påverkar varandra. Den här uppsatsen är ett försök att 
identifiera begrepp för att bättre förstå dessa strukturer. 
 
En viktig insikt är den om att urbanisering är en komplex process och uppsatsen grundar sig 
på en indelning av Nils Lewan i tre olika synsätt på hur urbanisering kan ses: arkitektens, 
geografens och sociologens perspektiv. Beroende på synsätt varierar graden av hur stor del av 
Sveriges befolkning som kan sägas vara urban ifrån 70 till nära 100 procent. Detta 
problematiserar användandet av det statistiska begreppet tätort för att beskriva 
urbaniseringsgrad.  
 
För att förstå hur de ser ut, krävs insikt i hur de har vuxit fram. Och för att göra det förståeligt 
krävs insikter i de funktioner bebyggelsen antar – bebyggelsen utgör en bosättning. Det här är 
berättelsen om hur staden paradoxalt nog både blev det allenarådande levnadssättet, samtidigt 
som den förlorade de flesta av sina tidigare särdrag och kännetecken. Om hur staden som 
geografisk plats och social konstruktion blev staden som idé, ideal och geografisk punkt. 
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1 Bakgrund och syfte 
1.1 Bakgrund 
I första kapitlet i sin bok The City in History ställer Lewis Mumford frågan: ”Will the city 
disappear or will the whole planet turn into a vast urban hive?–which would be another mode 
of disappearance” (Mumford, 1961). Fritt översatt: ”Kommer staden att försvinna, eller 
kommer hela planeten att omvandlas till en vidsträckt, urban svärm? – vilket ju även det 
skulle innebära stadens försvinnande”.  
 
Mumfords undran leder oss till frågan om vad en stad egentligen är. Vad är det som utgör det 
som kallas stad? – och om något är en stad, medan något annat inte är det, vad är då detta 
andra?  
 
Historien skapar framtidens förutsättningar. Som skrivs i boken Den måttfulla staden 
(Berntsson, 1995) gäller detta för planeringen så till vida att det som är byggt är byggt och 
styr formen vidare. För att kunna planera, måste man förstå den kontext man planerar utifrån. 
Det planeras vart vägarna ska leda och var husen ska ligga. Den fysiska planeringen handlar 
om byggd struktur. Flera hus och vägar och parker bygger upp större strukturella 
bebyggelseenheter. Vilka är då dessa bebyggelsestrukturer, hur och på vilket sätt har de fått 
sin form? Den fysiska planeringen måste förutom det byggda, och för att förstå det byggda, 
även befatta sig med det som finns bortom, omkring och inne i det byggda. Det är lätt att 
stirra sig blind på det som är byggt, eftersom det går att se och till och med ta på. 
 

1.2 Syfte 
Syftet är att genom att systematisera kunskap kunna beskriva bebyggelsens strukturer och 
diskutera vilka begrepp som är relevanta för dessa. För att beskriva den allmänna 
utvecklingen både i stad och på landsbygd kommer olika discipliners syn på bebyggelsens 
struktur att undersökas. Vidare bör kunskap sammanställas om framväxten och uppkomsten 
av de bebyggelsestrukturer som finns. Denna studie kommer att hålla Sverige som geografisk 
fokuspunkt. 
 

1.3 Disposition 
Arbetet är indelat i fyra delar. I den första delen beskrivs tillvägagångssättet med metod och 
teori. Den andra delen är en genomgång av litteraturen, som utgör arbetets empiri. De resultat 
som litteraturstudien givit presenteras och sammanställs och frågeställningen besvaras i del 
tre. Del fyra är en avslutning och diskussion. Där presenteras upplägg för vidare forskning 
och metoden utvärderas.  

 
2 Frågeställning 
2.1 Arbetets frågeställning 
Vilka är de huvudsakliga bebyggelsestrukturer som finns? 

 med vilka begrepp ska de benämnas?  
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 när och på vilket sätt har de utvecklats? 
 hur förhåller sig struktur och funktion till varandra? 

 

2.2 Avgränsningar 
Studien är tvärvetenskaplig och håller sig inom tidsperioden från 700-talet, med framväxten 
av Sveriges första städer, fram till det tidiga 2000-talet. På grund av ämnets stora omfång är 
Sverige arbetets geografiska fokuspunkt. 
 
 

3 Metod och metodkritik 
3.1 Motivering av metodval 
Studien är en litteraturstudie, eller vad Denscomb beskriver som innehållsanalys. Detta 
eftersom arbetet berör saker som hänt för länge sedan och under lång tid och således är 
metoder som intervjuer och frågeformulär irrelevanta. Eftersom syftet med arbetet är att 
beskriva en bredare samhällsutveckling så är det svårt att hitta lämpliga objekt för en 
fallstudie. Däremot går det att hitta exempelplatser som kan hjälpa till att illustrera och 
komplementera den skriftliga framställningen. Det mest lämpliga måste därför anses vara att 
låta empirin utgöras utav skriftliga källor och metoden dokumentstudier. 
 
Själva byggnaderna i sin struktur är något fysiskt som går att kvantifiera och måttsätta. Även 
människorna som bor där går att räkna. Detta är den kvantitativa aspekten av det undersökta. 
Men för att förstå den, krävs att de belyses med aspekter som framför allt är kvalitativa. 
Studien är en kvalitativ analys av kvalitativa och kvantitativa data.  
 
Denscomb ger fyra principer för kvalitativ dataanalys. Den första är att alla slutsatser ska 
vara förankrade i materialet. Den andra principen handlar om noggrannhet vid läsningen och 
att förklaringar ska härledas ur materialet. Den tredje principen lyder att materialet i 
möjligaste mån ska analyseras utan förutfattade meningar. Den fjärde och sista principen 
handlar om att den kvalitativa processen ska vara just en repetitiv process, där resultatet nöts 
fram genom att slutsatserna upprepade gånger ställs emot materialet (Denscombe, 2009). 
 
Eftersom det byggda inte kan förstås utan sitt sammanhang måste det belysas ur olika synsätt. 
För att fånga bebyggelsestrukturerna, deras utveckling och funktion behöver de sociala och 
ekonomiska aspekter och den administration, lagstiftning och markanvändning som omgärdar 
dem undersökas. Studien fokuseras därför huvudsakligen på forskningsområdena: 
 

 arkitektur 
 etnologi 
 kulturgeografi 
 demografi 

3.2 Centrala begrepp och definitioner 
För att hitta begrepp som beskriver bebyggelsestrukturen behövs begrepp för de processer 
som påverkat den, hur det byggda struktureras. Därtill måste även något sägas om vad som 
utgör det byggda, vad bebyggelse är 
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Urbanisering 
Begreppet urbanisering är mångtydigt. Nationalencyklopedin definierar det som processen att 
stadsboendet ökar, men vad stadsboende faktiskt innebär finns det olika tolkningar av. Nils 
Lewan konstaterar att begreppet framför allt kan syfta på uppkomsten av staden och på den 
stadstillväxt som industrialismen inneburit. I dess senare betydelse, alltså stadstillväxt, ser 
Lewan framför allt tre olika synsätt på urbanisering. Dessa är: 
 

 Arkitektens och stadsbyggarens perspektiv: anhopning av människor, arbete och 
bebyggelse till tätbebyggda områden. 

 Geografens och stadsplanerarens perspektiv: förändringen av arbetstyp ifrån utspritt 
jordbruk till sammanhopad industri och sedan även en förskjutning mot serviceyrken. 

 Sociologens och etnologens perspektiv: livsstilsförändringar, tillgång till information 
och massmedia. 

 
Det konstateras att de tre synsätten ger en urbaniseringsgrad på 70–85 % (där intervallet beror 
på hur ett tättbebyggt område definieras), 95 % samt över 99 % (Lewan, 1990). Denna 
uppdelning i olika forskningsfält skapar också ämnesfack som studiens empiri kan delas in i 
(se vidare diskussion under rubriken källkritik).  
 
Industrialisering, industrialism och den industriella revolutionen 
Enligt Nationalencyklopedins definition får processen industrialism sitt genombrott i den 
industriella revolutionen och innebär att ekonomin ändrar fokus från jordbruk till industri. Det 
är denna process som har inneburit en omflyttning från landsbygd till städer. Begreppet 
industrialisering definieras i Nationalencyklopedin genom att ”industrins andel av produktion 
och sysselsättning ökar samtidigt som teknik, organisation och sociala förhållanden 
omvandlas genom det moderna fabrikssystemets utveckling”. I enlighet med 
Nationalencyklopedin kommer begreppet industrialism här att användas för att beskriva 
processen och den vidare samhällsutvecklingen, medan industrialisering kommer att användas 
för enskilda platsers förändring.  
 
Stadsutglesning och sprawl 
Definitionen av begreppet sprawl som ges i boken Sprawl Costs består av tre kriterier: ”(1) 
unlimited outward extension into underdeveloped areas, (2) low density, and (3) leapfrog 
development” (Burchell m.fl., 2005). Fri översättning: ”1. Obegränsad utbyggnad in i 
underutvecklade områden. 2. Låg täthet. 3. Utveckling som ’hoppar ut, hoppar över’” 
(leapfrog är engelskans namn på den lek som på svenska kallas hoppa bock). Sprawl är 
därmed en typ av stadsutglesning; att staden växer både till yta och befolkning, men att 
befolkningstätheten sjunker.  
 
Bebyggelse 
Hela denna studie handlar om den struktur som allt det byggda utgör. Därför måste något 
sägas om begreppet bebyggelse. Alla som är bofasta bebor någon form av byggnad eller hus. 
Hus förekommer i många olika former och storlekar. En bosättning består av en samling 
byggnader och de som bebor dem. De skapar, gemensamt, en större struktur eller ett nätverk 
av mänsklig bebyggelse. Bebyggelsen tar sig även olika form. Historiskt har landsbygdens 
människor byggt gårdar och byar. Det har både funnits olika gårdstyper och olika bytyper. I 
städerna har historiskt en något annorlunda typ av bebyggelse förekommit. Därtill finns och 
har funnits byggnader avsedda enbart för tillverkning och försäljning. Över tid har både 
bebyggelsens form så väl som bebyggelsens struktur förändrat sig.  
 



9 
 

3.3 Val av litteratur 
De ämnesområden som har stått i fokus för litteraturvalet är framför allt bebyggelse- och 
arkitekturhistoria, kulturgeografi, etnologi samt demografi. Litteraturen har valts genom 
bibliotekssökningar. Sökandet tog sin början i en tanke om att utreda bebyggelsestrukturer. 
Undersökningen började med boken The City in History (Mumford, 1961). Arbetet har varit 
ett försök att utreda vissa av de tankar som presenteras i boken i en svensk kontext. Därtill är 
arbetet ett försök att beskriva bebyggelsen och samtliga former av bosättning, inte bara 
staden.  
 
För att strukturera litteraturen som använts, används här Lewans indelning i synen på 
urbanisering. Även om syftet är att beskriva bebyggelsestrukturens utveckling i sin helhet gör 
det faktum att så stor andel av befolkning kan anses bo ”urbant” att beskrivningen av 
utvecklingen blir en beskrivning av hur bebyggelsen blev urban. En fjärde typ av litteratur, 
som är ett komplement till de tre synsätten, utgör det statistiska materialet. Det ska också 
påpekas att flera av källorna skulle kunna listas under fler än en rubrik, då har de listats där de 
huvudsakligen hör hemma. 
 
Sökord som har använts för att hitta litteratur är stad historia, by historia, 
bebyggelseutveckling, urbanisering, stor- och laga skifte. Sökningar har gjorts på i 
Nationalencyklopedin (www.ne.se), inom SCB:s statistik (www.scb.se) och i 
biblioteksdatabaserna på Blekinge tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola och 
Göteborgs universitets bibliotek.  
 
Inom arkitekturhistoria ligger fokus just på hur det har byggts, byggnadernas utformning och 
material. Däremot blev det tidigt tydligt att den typ av forskning som bedrivits om städerna är 
vida väsensskild ifrån den som gjorts för bebyggelsen på landet vad gäller de aspekter som 
handlar om levnadssätt. Forskning om byggande på landsbygden har ofta bedrivits av lokal- 
och amatörhistoriker medan städernas historia oftast har skrivits av akademiker.  
 
Alla texter som citeras har källförteckning. Ett grundkriterium som har ställts på källorna som 
refereras till är att de åtminstone ska redovisa sina källor. I flera fall hänvisar författarna till de 
anförda källorna till varandra. De flesta väsentliga uppgifter, som årtal som är viktiga för 
uppsatsen, återfinns i flera av källorna eller är hämtade från Nationalencyklopedin. 
 
Eftersom arbetet till stor del bygger på att tolka så är det viktigt att källorna ger korrekt och 
objektiv information, därför presenteras och diskuteras källorna mer utförligt under rubriken 
källkritik.  
 

3.4 Källor och källkritik 
Arkitektens och stadsbyggarens perspektiv 
Gregor Paulssons Svensk stad torde vara den allra mest genomgående beskrivningen av 
Sveriges städer som finns (och som flera av källorna även refererar till som den mest 
uttömmande beskrivningen av dessa). Det är en bokserie i tre band publicerade från 1950 till 
1953 och där ligger fokus på hur staden förändrats från strax innan industrialiseringens början 
och fram till början av 1900-talet. Det som är utmärkande är hur verket är 
ämnesöverskridande och diskuterar både konst och arkitektur så väl som aspekter av hur 
stadsmänniskans vardag kunde te sig. 
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Ola Nylander är forskare vid Chalmers och har skrivit boken Svensk bostad 1850–2000 som 
kan beskrivas som en uppdatering av Paulssons verk Svensk stad. Boken kom ut år 2013 och 
är något av det senaste som går att hitta inom ämnet bebyggelsehistoria. Däremot ligger fokus 
för boken på hur själva bostaden ter sig och har utvecklats, något som inte helt 
överensstämmer med detta arbetes huvudfokus.   
 
En bok som behandlar hur människan har byggt historiskt ur ett internationellt perspektiv är 
Bygge av stad och land (1977) av professorn i arkitekturhistoria vid Chalmers tekniska 
högskola, Elias Cornell.  
 
Arkitekten Finn Wernes Böndernas bygge (1993) behandlar landsbygdens historiska 
byggande ur ett byggnadstekniskt, arkitektoniskt perspektiv där även gårdstyper och bytyper 
tas upp. 
 
Boverkets Den måttfulla staden (1995), med Viveca Berntsson som redaktör, är en samling 
texter där den svenska stadens historiska utveckling beskrivs. Både det byggdas form och 
administrativa aspekter behandlas. Skriftens övergripande syfte sägs vara att identifiera 
kvalitéer hos den medelstora staden.  
 
Geografens och stadsplanerarens perspektiv 
Som docent i kulturgeografi sorteras Nils Lewan, som är docent i kulturgeografi vid Lunds 
universitet, själv in här. Han har skrivit den lättöverskådliga och sammanfattande texten 
Urbanisering: utvecklingsdrag och konsekvenser (1990) där de trender och faktorer som 
påverkat Sveriges urbanisering under 1900-talet behandlas.  
 
En annan kulturgeograf vid Lunds universitet är Torsten Hägerstrand som är författare till 
boken Urbaniseringen, stadsutveckling och regionala konsekvenser (1970) som är ett verk 
som ofta refereras till i andra källor.  
 
Staffan Helmfrid är geograf och här hänvisas till hans artikel The storskifte, enskifte and laga 
skifte in Sweden hämtad ur Geografiska Annaler (1961). I artikeln beskrivs 1800-talets 
jordbruksskiften och deras genomförande.  
 
Forskarna inom arkitektur- och konsthistoria Thomas Hall och Katarina Dunér står som 
redaktörer för Den svenska staden (1997) som är en samling texter om den svenska stadens 
historiska utveckling. Både bebyggelseformer och administrativa aspekter behandlas. 
 
Gösta Blüchers artikel 1900-talet – det kommunala planmonopolets århundrade ifrån skriften 
Planering med nya förutsättningar: Ny lagstiftning, nya värderingar (2006) har använts för 
att ge en bild av bygg- och planeringslagstiftningens utveckling under 1900-talet.  
 
I boken Sprawl Costs (2005) av urbanforskaren Robert Burchell med flera, har definitionen av 
begreppet sprawl tagits, eftersom det var den tydligaste definition som kunde hittas för 
begreppet. Boken behandlar annars framför allt förhållandena i USA.  
 
Rapporten Stadspolitiska utblickar i Europa (2004) är publicerad av Boverket och skriven av 
Karin Bradley med flera. Här ges en beskrivelse av administrativa förhållanden och 
förutsättningar bakom stadsbyggande i Sverige och en jämförelse med hur dessa ter sig i vissa 
andra länder i Europa.  
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Boverkets Bebyggelsens mångfald (1994) med Louise Nyström som redaktör är en samling 
texter där skillnader mellan landsbygdsboende och stadsboende diskuteras.  
 
Urbaniseringsprosessen i Norden (1977) är en samling texter med den norska historikern 
Grethe Authén Blom som redaktör. Texterna är skrivna av olika forskare och sammanställdes i 
samband med en konferens om Nordens urbaniseringsprocess.  
 
Christer Ahlberger som är docent i historia har skrivit boken Den svenska staden: Vinnare och 
förlorare (2001) som behandlar den traditionella stadens omvandling till ett stadslandskap 
under 1800- och 1900-talen.  
 
Sociologens och etnologens perspektiv 
I Nationalencyklopedins artikel stad hänvisas till Lewis Mumfords The City in History 
(1961), som är ett verk som ligger till grund för detta arbete. Arbetet tar starkt intryck av 
Mumfords tankar, men i boken The City in History nämns Sverige över huvud taget bara en 
eller två gånger. The City in History är nu något mer än ett halvt sekel gammal och arkeologin 
har inte stått still sedan dess. Även om de frågor som Mumford ställer fortfarande är aktuella, 
så ser vissa av svaren något annorlunda ut idag.  
 
En bok som används för att ge en bakgrund i hur människan först bosatte sig är Lasse Bergs 
Gryning över Kalahari (2005). Medan Berg vill framställa tiden innan människan blev fast 
boende som en lycklig tid, så ger Mumford en ganska annorlunda bild. Mumford beskriver att 
det var jakten på trygghet som gjorde att människan blev fast bosatt. Frågan ligger utanför 
arbetets fokusområde, men några tankar hämtas ur Gryning över Kalahari för att ge en 
mycket kortfattad bakgrund till hur – och kanske – varför människan först bosatte sig. 
 
Ett verk som beskriver samhällsstrukturens förändring i Sverige historiskt, både i städer och i 
byar, är boken Land och stad (1974) skriven av etnologerna Mats Hellspong och Orvar 
Löfgren.  
 
Historikern Alf Åbergs När byarna sprängdes (1979) behandlar 1800-talets skiftesreformer ur 
ett samhällsperspektiv. Boken är något populärvetenskaplig, men det finns inte mycket 
vetenskaplig litteratur som berör de svenska skifterna ur ett sociologiskt perspektiv.  
 
Etnologen Karl Olov Arnstberg diskuterar i Sprawl (2005) begreppet i en svensk kontext. Han 
har gjort sig känd för kontroversiella åsikter i andra frågor. Boken Sprawl har en utförlig 
referenslista till flera erkända namn inom kulturgeografi och urbanteori. 
 
Att i stort sett alla i Sverige är urbaniserade i meningen att vi har tillgång till massmedia är en 
beskrivning som Lewan ger för det socio-etnologiska perspektivet på urbanisering. Just om 
medialisering av landsbygden handlar Landsbygdens globalisering (2012) av medieforskarna 
Magnus Andersson och André Jansson.  
 
Statistik och referenslitteratur 
Som allmänt referensverk, för att kontrollera årtal och för mer allmän information och vissa 
definitioner har Nationalencyklopedin använts. En förteckning av de artiklar som använts ur 
Nationalencyklopedin återfinns i källförteckningen. 
 
Till arbetet har även statistiskt material ifrån SCB använts. Även statistik sammanställd av 
Glesbygdsverket har använts. Denna statistik är framtagen av SCB. Den framställning som 
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Glesbygdsverket använt statistiken till skulle här kunna betraktas som framför allt geografisk, 
men den innehåller även socio-etnografiska aspekter.  
 
För övrigt refereras till SCB:s statistik över befolkningsutvecklingen. I andra utgåvan av 
SCB:s publikation Markanvändningen i Sverige (utgiven 1993) finns Hans Ylanders text 
Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige som också har använts.  
 
Som en handbok för vägledning inom akademiskt skrivande har Martyn Denscombes 
Forskningshandboken (2009) använts.  
 

3.5 Metodkritik och felkällor 
Denscombe beskriver en rad nackdelar som finns med den kvalitativa analysen. En punkt 
handlar om representativitet. Den litteratur som har valts har här stor påverkan på resultatet. 
Detta har försökt stävjas genom att söka litteratur vid olika, större bibliotek med stora 
avdelningar inom de forskningsområden som arbetet rör sig inom. En annan punkt handlar om 
forskarjagets påverkan på framställningen. För att minska framställningens subjektivitet krävs 
självmedvetenhet. Det är också viktigt att de slutsatser som dras inte är alltför vidlyftiga. 
Samtidigt påpekar Denscombe att det finns en risk att de förklaringar som baseras på den 
kvalitativa analysen blir alltför förenklade. För att undvika att viktiga detaljer går förlorade 
krävs ett tillräckligt stort och tillräckligt representativt litteraturunderlag. Ytterligare en risk 
som Denscombe beskriver är att betydelsen lyfts ur sin kontext och feltolkas. För att minska 
risken att fakta lyfts ur sitt sammanhang krävs en process där framställningen flera gånger 
prövas mot de fakta som underbygger den (Denscombe, 2009). 
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Kunskaps- och forskningsöversikt 
I denna del redovisas arbetets empiri. För att åskådliggöra utvecklingen över tid har det varit 
nödvändigt att dela in historien i epoker. Dessa tre epoker, som skiljer sig från varandra i fråga 
om hur människan lever och bebyggelsen därigenom ändrar karaktär är; de första 
bosättningarna vilket motsvarar tiden fram till cirka år 1000, stad och land som beskriver 
utvecklingen mellan cirka år 1000 fram till 1800-talets början och transport- och 
kommunikationssamhället där utvecklingen sedan 1800-talet behandlas. 

 
De första bosättningarna 
Varför människan bosatte sig är en fråga som idag är svår att besvara. De bakomliggande 
orsakerna är fortfarande inte helt utredda och det finns i dagsläget olika tolkningar av hur den 
bäst besvaras. Frågan faller inte heller inom ramarna för detta arbete. Däremot är det 
nödvändigt att nämna några ord om vad som kom innan människan bosatte sig, för att i senare 
avsnitt kunna gå vidare och tala om hur människan bosatt sig. 
 
Det är inte säkert hur gammal människan är, men den moderna människan anses vara bortåt 
100 000 år gammal. De allra första människorna som utvandrade från Afrika lämnade sin 
kontinent för omkring 50 000 år sedan för att vandra ut i världen (Berg, 2005).  
 

”Though we apply terms like hunter, miner, herdsman, peasant to Stone Age groups, we are thus 
actually transferring a later urban usage to an early phase of human development. If we could 
recapture the mentality of early peoples, we should probably find that they were, to themselves, 
simply men who fished or chipped flint or dug as the moment or the place might demand.” 
(Mumford, 1961) 

 
Yrken i dagens mening är i stort en produkt av industrialismen och den förändrade syn på 
arbete som denna innebar. Detta är av avgörande betydelse för att förstå vad en by är, eller 
snarare var. De första urbana, eller snarare bebyggda strukturer som människan uppförde kan 
inte kallas byar i den bemärkelse som begreppet kommer att användas här. 
 

Den första bosättningen 
Vad som är av större relevans för denna framställning är dock frågan när och var människan 
först bosatte sig. Det kan ha skett i Jeriko där människor verkar ha levt permanent, året runt 
för 11 600 år sedan. Spridda byar och odlingar förekommer i Tvåflodslandet för 11 000 år 
sedan och 8 000 år gamla lämningar finns av vad som verkar vara tempel och produktivt 
jordbruk. Då hade människan även lärt sig väva tyg till kläder istället för att bara klä sig i 
djurhudar. För 5 000 år sedan fanns ett nätverk av byar i Västasien och Kina (Berg, 2005). 
 
Det kom att dröja innan människan i det som idag är Sverige, kom att bosätta sig eller ens 
invandra hit. Det hittills äldsta fyndet av en lägerplats finns i Skåne och är omkring 13 000 år 
gammalt (Nationalencyklopedin). Det finns arkeologiska fynd som visar på ”en begynnande 
bondekultur i Sydskandinavien för bortåt 6 000 år sedan” (Werne, 1993). Byn är inte den 
första bosättningstypen. När människan först blev bosatt och började bruka jorden bodde 
människorna i långhus, alla tillsammans, en familj med djur och slavar under samma tak. 
Djurhållningen var länge det som var viktigast, men jordbruket började bli lika viktigt för 
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något mer än fyra tusen år sedan (Werne, 1993). Det är naturligtvis inte relevant att tala om 
formell administration eller lagstiftning i dessa första mänskliga bosättningar, även om det har 
varit ett hierarkiskt maktsamhälle (Berg, 2005). 
 
Något annat som skiljer de första bosättningarna från senare tiders byar är att de förra var 
mindre permanenta så till vida att de första bofasta dessutom flyttade ofta. Med mer eller 
mindre jämna mellanrum så revs byggnaderna ner och flyttades en bit bort, ibland inte mer än 
ett par hundra meter. Varför detta skedde vet man idag inget om, men företeelsen sker mer och 
mer sällan även om den intressant nog fortfarande verkar ha förekommit i Norrbotten så sent 
som på 1900-talet (Werne, 1993). Det kan tolkas som en rest från ett nomadiserande sätt att 
leva.  
 

Handels- och kultplatsen 
I Sverige, möjligen med undantag för Skåne, är det först runt sekelskiftet år 800 (med början 
på 700-talet) som större ansamlingar byggnader, vars invånare inte i första hand sysselsattes 
av jordbruk, började växa fram. Dessa samhällen verkar istället ha haft som främsta uppgift 
att fungera som handelsplatser och platser för tillverkning av hantverksprodukter, även om 
invånarna fortfarande bedrev jordbruk och skulle fortsätta med det under lång tid framöver. 
 
Det finns ingen stat vid den här tiden, och dessa formationer hade alltså ingen formell juridisk 
ställning. I Sverige är det inte relevant att kalla dem städer och vi vet väldigt lite om dem. 
Den idag mest omtalade av dessa handelsplatser är utan tvekan Birka. Birka fyllde en viktig 
funktion för handel och hantverk. ”Birka var visserligen inte en stad i en medeltida mening, 
men en centralort både i ett större internationellt handelsnät och i ett lokalt. Att kalla den en 
vikingatidsstad [min kursivering] är inte fel” (Hall & Dunér, 1997). Nyligen upptäcktes ett 
tidigare okänt samhälle av den här typen i Uppåkra utanför Lund. Det samhället verkar ha haft 
viss religiös betydelse och var bebott mellan år 100 f.Kr. och år 1000 e.Kr., då Lund istället 
tog över som regionalt centrum (Nationalencyklopedin). Någon vidare diskussion om 
Uppåkra kommer inte att föras här, platsen har nyligen upptäckts och faller även utanför 
arbetets fokusområde så till vida att den uppkommit i ett sammanhang utanför den svenska 
statsbildningen. Vad som dessutom kännetecknar dessa tidiga bebyggelsecentra är att de 
försvinner utan att lämna några direkta efterföljare (Hall & Dunér, 1997). 
 
Dessa tidiga, större bosättningar kunde även fylla en religiös funktion. Den första staden i 
världen måste ha fötts ur ett samhälle av den här typen, ett samhälle med religiös 
huvudfunktion eller med handel som huvudfunktion. De har fungerat som reläer för varor och 
religion, utifrån vilka dessa kunde sprida sig ut i det omkringliggande landet. De var regionala 
centra som fungerade som punkter för handeln med den omkringliggande världen (Mumford, 
1961).  

 

Stad och land 
Innan industrialiseringen är förflyttning problematiskt och det är enligt Lewan detta som är 
anledningen till att människan uppfinner staden (Lewan, 1990). Staden och landet blir två 
delar i ett samhälle. Hantverkare och handel gör att staden blir en plats för utbyte av varor. 
Statsmakten kopplar sitt grepp kring staden för att kunna uppbära skatter och administrationen 
formaliseras.  
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Byn 
Ordet by har att göra med verbet att bo (Nationalencyklopedin). Byns historia är lång. Byn är 
äldre än staten Sverige. De första byarna i Sverige börjar formas vid 600-talet eller något 
tidigare (Åberg, 1979). Social struktur och klasskillnader, om man så vill, börjar ta sig uttryck 
i den byggda formen när de som har högre status får finare bostäder, och samhället börjar 
skikta sig, en storbonde- och en småbondeklass växer fram (Werne, 1993).  
 
Kristendomen börjar runt år 1000 få påtagligt inflytande och samtidigt med kyrkan börjar en 
statsmakt växa fram. Prästerna får inflytande och blir betydelsefulla personer samtidigt som 
makten alltmer försvinner från lokala småkungar och stormän till förmån för ett sammanhållet 
rike. Det är först nu en formell administration börjar byggas upp. Den internationella kyrkan 
för med sig en ny syn på vad ett samhälle är. Det sker också omfattande nyodling under 1100- 
och 1200-talen. Fortfarande lever ett ättesamhälle kvar, samhället med stormän och lokala 
hövdingar, men detta kommer att formaliseras till ett ståndssamhälle där prästerna och 
storbönderna blir frälsemän. Samtidigt förlorar träldomen sin ekonomiska bärkraft och de som 
var trälar får istället bli arrendatorer som betalar avgifter och dagsverken till frälset 
(Hellspong, 1974). 
 
Med tanke på under hur lång tid som byn fanns – eller har funnits –, är det naturligt att byarna 
inte fungerat på samma sätt under hela denna tid. Ett exempel på en stor förändring för livet 
på landsbygden sker under medeltiden, när jordbruket blir allt viktigare och djurhållningens 
betydelse minskar (Åberg, 1979). Detta kommer också att spela roll för hur byarna kommer 
att byggas.  
 
Historiskt har byar bestått av gårdar där varje gård utgörs av ett antal hus. I olika delar av 
landet har olika gårdstyper dominerat (Werne, 1993). Beroende på landskap och vilka 
material som fanns att tillgå  har husen utformats på olika sätt i olika delar av landet,(Werne, 
1993). Även hur gårdarna grupperades i byar har skilt sig åt. Den vanligaste typen är 
klungbyn som förekommer i hela landet. Den är oregelbunden och anpassad till platsens 
terrängförhållanden. På slättbygderna fanns platsbyn, även kallad rundby, som låg samlad 
runt en öppen plats som har använts för att driva ihop djuren och där det kunde finnas vatten 
som de kunnat dricka. En annan bytyp som förekommer är radbyn som har växt fram längs en 
väg eller en älv i norr (Nationalencyklopedin). Många byar var däremot små och 
ensamliggande gårdar var inte ovanligt.  
 



17 
 

 
Äskhults by i norra Halland består av bebyggelse ifrån 1600- och 1700-tal. Nylander ger den som exempel på 
hur landsbygdens bebyggelse kunde te sig i det förindustriella Sverige.  
 
Byn är däremot mer än en ansamling hus. Byn är en grupp människor som är beroende av 
varandra för att kunna bruka jorden och på så sätt skaffa sig föda och försörjning. Dessutom 
ärvs marken på ett sätt som gör att ägoförhållandena blir mycket komplicerade. Alla vill ha en 
bit av den mark som ger bäst avkastning och får då även dela på den mark som är sämre. 
Dessa markbitar kallas tegar. Arbetet med att skörda kräver att flera människor hjälps åt och 
ägoförhållandena gör det omöjligt att bruka marken själv, efter eget tycke. Eftersom arbetet 
utförs gemensamt måste det också organiseras och detta sker genom byalag, en institution 
med vissa demokratiska inslag (Åberg, 1979).  
 
Däremot hade inte alla i en by lika status. Det fanns självägande bönder – skattebönder, som 
betalade skatt – böndernas familjer och tjänstefolk och bönder som hyrde sin mark av kronan 
– kronobönder – och bönder som hyrde av någon adelsman – frälsebönder. Alla dessa typer av 
bönder kunde finnas representerade i en och samma by. Men den viktigaste sociala skillnaden 
var inte den mellan de olika typerna av bönder, för de kunde alla vara med och påverka i 
bystämmor och byalag. Den största skillnaden är mellan bönderna och de obesuttna, som 
varken ägde eller kunde hyra mark att bruka (Åberg, 1979).  
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Under 1700-talet och in på 1800-talet ökade Sveriges befolkning snabbare än tidigare och det 
är då som de obesuttna blir en större del av befolkningen. Antalet bönder förändras inte så 
mycket, utan istället är det gruppen människor som själva inte äger något som växer som 
grupp i förhållande till landets befolkning (Hellspong, 1974).  
 
Under 1740-talet diskuterades olika lösningar för hur jordbruket skulle kunna effektiviseras. 
En lösning ansågs vara skiftesreformer. Motiven för detta är att landet ansågs ha brist på 
människor och därför måste något göras. Det är en tid där forskning och vetenskap har högt 
anseende och mannen som för idén om skiften till Sverige är Jacob Faggot, som är medlem i 
vetenskapsakademien och chef för Lantmäteriet (Helmfrid, 1961). 
 
Skiftena är något som kommer att genomföras i flera omgångar, med olika långtgående syfte. 
Redan på medeltiden hade det förekommit något som kallades solskifte, som syftade till 
samma sak, nämligen att minska antalet markplättar som tillhörde varje hemman, de skulle 
komma att få stor påverkan på hur den svenska landsbygden bebyggdes och beboddes 
(Werne, 1993; Åberg, 1979).  
 
Det finns skilda tolkningar av om skiftesreformerna i stort var en företeelse som i första hand 
drevs på av staten eller av bönderna själva. Werne (1993) väljer att se det som något som kom 
uppifrån och påtvingades folket. Historikern Alf Åberg (Åberg, 1979) väljer ett mer neutralt 
perspektiv på saken. Det finns även grund för att påstå att det har varit olika under olika 
epoker och något som är viktigt att ha i åtanke är just att det var en process som pågick under 
lång tid och att situationen vid dess startpunkt såg olika ut i olika delar av landet. 
 
Den första förordningen om storskifte antogs 1757 på Jacob Faggots inrådan. Där beskrevs 
hur tanken var att tegarna skulle bli färre och större. Den första skiftesreformen var inte så 
radikal och långtgående som senare skulle komma att bli, även om en by kunde skiftas om 
bara en enda byaman ville det (Hellspong, 1974). De första byarna som skiftas verkar ha varit 
byar där ett hemman tillhörde Ekolsunds ägor i Uppland. Ekolsund ägdes av kronan 
(Helmfrid, 1961). 
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Ett annat tidigt skiftesprojekt i större skala var det som genomfördes av Rutger Maclean som 
var ägare till Svaneholm i Skåne. På slottets marker låg ett antal byar och de arrenderande 
böndernas marker var uppdelade i ett stort antal tegar med mycket komplicerade 
ägoförhållanden. Samma hemman kunde ha uppemot 70 olika tegar och en tredjedel av 
åkerstyckena låg så långt bort att det inte ansågs lönsamt att bruka dem. Detta bestämde 
Maclean skulle ändras och all mark delades upp så att varje hemman fick en 
sammanhängande bit mark och på den låg gården. Maclean var beläst och lär ha fått 
inspiration till projektet från liknande företag som tidigare genomförts i Danmark och 
Storbritannien. Reformen var mycket impopulär hos arrendatorerna och många av dem valde 
att flytta därifrån. De första åren gick det dåligt för Maclean, men i och med kriget mot 
Ryssland 1788 blev det lättare att hitta nya torpare, som då befriades från krigstjänst. Vid 
1800-talets början skulle det visa sig att Macleans projekt hade varit framgångsrikt, fler 
människor kunde nu livnära sig bättre på samma mark (Åberg, 1979).  
 
Rutger Macleans projekt på Svaneholm var en stor förändring för hur folk levde. Alla gårdar 
kom att ligga ensamma, utspridda i landskapet efter reformen och byarna försvann. Det som 
var syftet var att förbättra jordbruket och öka produktiviteten och den ansatsen stannade inte 
vid skiftet utan Maclean genomdrev också flera andra reformer vad gällde hur marken skulle 
brukas, vad som skulle odlas (Åberg, 1979). 
 
Denna modell, där gårdarna flyttas ut och varje gård har en enda sammanhängande bit mark 
kallas enskifte och år 1807 kom en förordning om det. Men det var en reform som var 
impopulär bland självägande bönder och den genomfördes framför allt på platser där marken 
snarare ägdes av adeln som då kunde bestämma att reformerna skulle genomföras (Åberg, 
1979).  
 
År 1827 så kommer laga skifte som en kompromiss mellan de tidigare modellerna för skifte. I 
och med laga skifte så kan en gård äga ett mindre antal bitar mark istället för bara en enda. 
”Konsekvenserna blev stora, inte bara för den fysiska miljön utan även i organisatoriskt och 
socialt hänseende […] Den samlade bebyggelsen ersattes av de utspridda enstaka gårdarna. 
En följd av utflyttningen blev att hemmansklyvningen sköt ny fart” (Hellspong, 1974). Under 
enskiftet och laga skiftet kommer 100 000 gårdar att flyttas ut.  
 
I och med skiftena blir den fysiska byn, den byggda strukturen upplöst. Även byn som social 
struktur splittras. Byalagen, som tidigare rått över allt arbete i byn, blir upplöst när 
människorna flyttar isär och får råda över sig själva (Åberg, 1979). Att vara bonde går från att 
vara ett sätt att leva till att bli en lönearbetande jordbrukare på en industrialiserad landsbygd. 
”1800-talets skiftesstadgor kom allt mer att stödja de enskilda individernas rättigheter 
gentemot det gemensamma” (Werne, 1993). Däremot så var de allra flesta byarna små och 
många gårdar, speciellt i Norrland och i Småland, låg ensamma i landskapet redan innan 
skiftesreformerna.  
 
Elias Cornell för ett resonemang om att en anledning till att det är på landsbygden som de 
största förändringarna egentligen sker är just för att det är enklare och mindre kostsamt att 
göra om den, jämfört med att bygga om de gamla städerna. ”Vilket samhällsbygge blir då 
mest följdriktigt förändrat? […] Det är böndernas byar där befolkningen bytte ekonomi och 
samhällsbygge men utan att byta näringsfång eller byggnadsteknik” (Cornell, 1977). Han 
påpekar även att det är, i alla fall i början, jordbruksredskap och maskiner för att förbättra 
jordbruket som driver industrialiseringen.  
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Staden 
I kompendiet Urbaniseringsprosessen i Norden (1977) återger Hans Andersson den 
stadsdefinition som Adolf Schück bidrog med i sitt arbete Studier rörande det svenska 
stadsväsendets uppkomst och utveckling från 1926, nämligen ”en tätare bebyggelse, vars 
invånare på grund av sina gemensamma handelsintressen [bildar] en samhällsenhet i 
ekonomiskt eller rättsligt avseende eller i bägge dessa hänseenden”. Andersson konstaterar att 
detta ger begreppet stad en vidare betydelse än vad som formellt är en stad.  
 
På ett övergripande plan går det att definiera en stad på två sätt, juridiskt eller funktionellt 
(Nationalencyklopedin). Antingen är staden något som har en specifik rättslig status, eller så 
är den något som definieras genom en särskild markanvändning.  
 

”Själva stadsbegreppet har diskuterats mycket. Det kan ha inneburit olika saker under olika tider 
[min kursivering]. Men några ting är gemensamma oavsett vilken tid eller vilket område vi tänker 
på. Det skall röra sig om en centralort, platsen skall ha funktioner eller verksamheter som berör ett 
större område än själva orten. Det kan röra sig om ekonomiska faktorer […] det kan gälla 
administrativa, judiciella eller kyrkliga funktioner […] ha en permanent bebyggelse […] till detta 
kommer så småningom att orten avskiljs [min kursivering] från omgivande områden genom att den 
ges en särskild administrativ ställning” (Hall & Dunér, 1997).  

 
En grov periodindelning som kan göras för de tidiga städerna är det som finns innan 1000-
talet (som här kallas handelsplats) och så en period c:a år 1050 – 1250 och en period år 1250 
– 1350. Dessa perioder är främst motiverade av administrativa förändringar vid 1200-talets 
mitt och Magnus Erikssons stadslag från 1300-talet (Authén Blom, 1977). Även en förändring 
i bebyggelsen och dess struktur skiljer städerna som grundas under den senare perioden ifrån 
de förra (Hall & Dunér, 1997) När handelsplatsen övergår till att bli stad i administrativ 
mening går inte att säga med säkerhet, men arkeologiska fynd tyder på att det lär ha skett runt 
år 1000 (Authén Blom, 1977).  
 
Elias Cornell skriver i Bygge av stad och land om att ”skapa städer” så här: ”Fastän varje stad, 
som byggdes upp medeltiden igenom, blev högst särpräglad, nästan unik till uppkomst, 
sammansättning, utseende och utveckling kan man ändå se många allmänna drag, nästan 
genomgående i hela den väldiga och mångfaldiga kulturen. Att grunda en stad var en 
utomordentligt sammansatt handling, där de flesta krafter i ett land eller en landsända 
medverkade och skaffade sig andel” (1977).  
 
Städernas uppkomst i Sverige är nära knuten till statens framväxt. Det som tidigare var en 
handelsplats eller ett religiöst centrum, formaliseras till stad. Kungamakten använder sig av 
dem för att få legitimitet och kungamakten ger städerna legitimitet. De första städerna är 
tydligt inordnade i administrationen, antingen den världsliga eller den kyrkliga. De många 
städer som grundas under den andra perioden av de ovan nämnda, den efter 1200-talets mitt, 
får en lösare ställning och staden blir ett instrument för att kontrollera handel och ekonomi 
(Red. Authén Blom, 1977). 
 
Vilka de handelsplatser var, som fanns innan städerna, kan vi inte veta med säkerhet. Men 
vilka de första städerna var går att läsa om i skrivna källor. Det är irrelevant att här föra en 
diskussion om vilken stad som är äldst, men de äldsta städerna var Sigtuna, Skara och 
Lödöse. Sigtuna verkar kunna ses som en efterföljare till Birka, vilket gör den intressant 
eftersom det då går att studera hur handelsplatsen blir stad.  
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Sigtuna växer fram samtidigt som Birka försvinner. Sigtuna är tydligt knutet till kungamakten. 
En tolkning är att staden Sigtunas tillkomst har att göra med Olof Skötkonungs försök att 
etablera sig i Mälarområdet (Nationalencyklopedin).  
 

 
Det femtiotal städer i Sverige som har medeltida rötter, efter Ylander (1993) 
 
I medeltidsstaden är skillnaden mellan stad och land inte uppenbar. Det var platser med tätare 
bebyggelse än vad byarna hade, men de var inte tydligt avgränsade. Mycket av bebyggelsen i 
de tidigaste städerna är långt ifrån vad som skulle kunna kallas stadsmässig. Den första lagen 
om hur svenska städer ska byggas kommer från 1300-talet och stiftades av Magnus Eriksson. 
Den behandlade sådant som brandsäkerhet, gatubredd, att hus ska byggas med hänsyn till de 
omkringliggande grannarna och att inget skulle byggas utan lov (Hall & Dunér, 1997).  
 
En omfattande byråkratisering av städernas organisation skedde under början av 1600-talet. 
Under detta århundrade så kopplar kungamakten ett hårt grepp om staden, som är en viktig 
del i den tidens ekonomiska system. Staten strävade efter att all handel, all sjöfart och allt 
hantverk skulle förläggas till städerna. Denna tanke hade funnits sedan medeltiden. Det var 
möjligheten att driva in skatt som var det centrala. Städerna som platser för handel var något 
som utnyttjades för att driva in pengar. Eftersom resurserna passerade in och ut genom staden 
blev det enkelt att driva in skatter där (Hellspong, 1974). ”Kontroll och skatteuttag skedde 
effektivast genom stadsorganisationen. Staden gav makten åt staten” (Berntsson, 1995). 
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Dessutom understöds städernas roll för handeln. De mönster som redan existerar förstärks och 
blir formella system genom nya lagar. Nya städer grundas genom kungligt initiativ på tidigare 
obefolkade eller glest befolkade platser. Motivet för detta är att kontrollera landet. Städerna 
inordnas i en hierarki med Stockholm (och kungen) högst upp och sedan följer stapelstäder, 
med rätten att bedriva utrikeshandel, och lokala centra och så småstäder. Städerna var 
nödvändiga för att kontrollera den lokala ekonomin och säkra skatteintäkter. Ett ständigt 
irritationsmoment för kronan var de runtfarande handlare och köpmän, som handlade direkt 
med bönderna utan att staten hade möjlighet att ta ut skatt (detta kallar Ylander för 
”landsköp”). Ett exempel på en stad som grundades just vid 1600-talets början för att stävja 
detta fenomen är Borås (Hellspong, 1974; Red. Authén Blom, 1977). På andra håll grundades 
under 1600-talet lydköpingar som fungerade som filialer till andra städer, också detta för att 
stävja handeln på landsbygden (Ylander, 1993). 
 
Vid 1600-talets början är det inte bara stadens administration som ändras. Det kommer även 
nya ideal för hur städer ska planeras. Idéerna kom till Sverige från Holland, via Danmark och 
de nyanlagda 1600-talsstäderna får regelräta rutnätsplaner (Cornell, 1977). Stadsgrundande 
ses som en viktig del i byggandet av stormakten och nya städer grundas både inom det som 
idag är Sverige och i de svenska besittningarna. Perioden mellan 1620-talet och fram till 
ungefär 1680 så grundas fler städer än under någon annan tid i landets historia (Hall & Dunér, 
1997; Hellspong, 1974). Efter stormaktstidens slut och vid 1700-talets början, så avstannar 

I Kalmar finns stadsmurar och portar kvar efter 
att staden flyttades till sitt nuvarande läge under 
1600-talet (jämför Den måttfulla staden). Muren 
skiljer stad och landsbygd åt. Eget foto. 

Trots senare tiders ombyggningar gör sig 
medeltiden fortfarande påmind i Uppsala med 
kyrkan som höjer sig över den oregerliga 
bebyggelsen. Eget foto. 
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nygrundandet av städer och till och med Stockholm saktar ner i sin utveckling fram till 
århundradets slut (Hellspong, 1974) 
 

 
Städer grundade strax innan och under stormaktstiden, som var den period i svensk historia då flest städer 
grundades. Lista efter Ylander (1993). 
 
Även om det skulle dröja fram till industrialiseringen innan det som då blivit borgare i 
Sveriges städer kunde ge upp djurhållning och odling som bisyssla, och helt ägna sig åt 
handel och hantverk. Rätten till att bedriva handel är det som skiljer staden från den 
omkringliggande landsbygden. Ahlberger (2001) poängterar det faktum att även om städerna 
bedrev jordbruk och det på landsbygden bedrevs handel, så är det rätten att bedriva handel 
som skiljer staden ifrån landet och denna skillnad gör att de faktiska skillnaderna i funktion 
överdrivs, denna företeelse benämns ”kameral fiktion”.  
 
Det är svårt att veta hur städernas tidigaste historia ser ut i Sverige eftersom det finns få 
källor, men enligt Hellspong så var städerna platser där handelsmän som tidigare hade rest 
omkring bosatte sig, även om handelsmän skulle fortsätta att resa omkring under lång tid 
framöver. Handeln i städerna sköttes av handlare på handelsgårdar eller så handlades det vid 
marknader som anordnades ett antal gånger per år (Hellspong, 1974).  
 
Mycket av städernas organisation kommer att bestå från 1300-talet fram till de omfattande 
lagreformerna år 1734, men även efter det kommer många av dragen i städernas organisation 
att leva kvar till ståndssamhällets avskaffande under 1860-talet (Hellspong, 1974).  
 
Under medeltiden utgjorde städernas invånare ungefär fem procent av hela landets befolkning 
och ännu vid 1800-talets mitt, när industrialiseringsprocessen just har börjat ta fart på allvar, 
är de ungefär tio procent av den totala befolkningen. Under nästan tusen år håller sig 
städernas invånarantal mellan fem och tio procent av hela landets befolkning (Hellspong, 
1974; Hall & Dunér, 1997). 
 

Övriga förindustriella bosättningsformer 
Ett annat exempel på samhällsbygge som har präglats på ett speciellt sätt av geografiska 
förutsättningar är kustbebyggelsen – fiskelägena. Till sin struktur skiljer de sig ifrån övriga 
byar, men deras invånare levde delvis på jordbruk och djurhållning och i tillägg till fiske. 
Däremot hade dessa samhällen ingen särskild juridisk, administrativ ställning. På östkusten 
har fisket ofta bedrivits som en bisyssla till jordbruk eller av ”fiskarborgare” i städerna, 
medan fisket i det karga Bohuslän var mer eller mindre en heltidssyssla eftersom den 
odlingsbara marken var mycket knapp (Hellspong, 1974).  
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Under 1700-talet grundas mycket få nya städer. En samhällstyp som däremot blir vanligare är 
bruken (Berntsson, 1995) Brukssamhällena utgör en annan bebyggelsestruktur som skiljer ut 
sig. Deras funktion är råvaruförädling och produktion. Bruken är förelöpare till Sveriges 
egentliga industrialisering. ”Brukssamhället var […] som miljötyp vitt skilt från staden, även 
om båda samhällstyperna [var] underkastade den agrara självhushållningens villkor” 
(Paulsson, Svensk stad 2, 1953).  
 
Paulsson skriver vidare att även om arbetarna vid bruken inte formellt var livegna, så 
tvingades de ofta att skuldsätta sig till bruksherren och blev därigenom helt egendomslösa och 
tvingades underkasta sig strikta reglementen, där deras arbetsgivare kunde utdela fysisk 
bestraffning och de kunde tvingas söka tillstånd av sin arbetsgivare för att gifta sig (Paulsson, 
Svensk stad 2, 1953). Paulsson skriver att landsbygden, genom att man där kunde producera 
mat åt arbetarna, var lämpligare för industrier vid 1800-talets början varför de tidiga 
industrierna förlades till landsbygden. Brukssamhället var en patriarkal struktur, hierarkiskt 
centrerad kring brukspatronen och med bebyggelsen placerad med brukspatronens herrgård 
som mittpunkt. 
 

Större städer 
År 1800 fanns det i Sverige tre städer med en befolkning på över 10 000 invånare. Dessa var 
Stockholm, som med sina 75 000 invånare var mer än sex gånger större än Göteborg, med 
12 000 invånare och Karlskrona som hade strax över 10 000. Det som gjorde vissa av det 
förindustriella Sveriges större städer större än de andra var att de hade speciella administrativa 
och militära funktioner som särskilde dem ifrån andra städer. Fram till 1800-talet hade 
statsmakten haft stort inflytande över städernas storlek (Ahlberger, 2001).  
 
Denna särställning tar sin början med Stockholm under 1600-talet i och med att kungamakten 
kopplar staden i ett fast grepp och rikets maktinstitutioner börjar centraliseras till staden. 
Redan under senmedeltiden hade staden vuxit till att bli den största bland Sveriges städer 
(Nationalencyklopedin). I och med den byråkratisering av stadsväsendet som sker under det 
tidiga 1600-talet försökte kungamakten till och med att göra Stockholm till den enda platsen 
för utrikeshandel. Detta kunde dock aldrig uppnås (Red. Authén Blom, 1977). 

  



25 
 

Transport- och kommunikationssamhället 
Den industriella revolutionen skakade om det gamla samhället i grunden. Cornell skriver i 
Bygge av stad och land (1977): ”Kapitalismen och industrialismen blir sig själva nog under 
1700-talet. Ständigt måste vi besinna att de inte är av stad och land”. 
 
Under 1800-talet blir mark en handelsvara, skråväsendet upplöses och näringsfrihet införs. 
Människor får yrken och blir lönearbetande. Ny teknik innebär nya möjligheter till transport 
och kommunikation. Ahlberger (2001) delar in tiden ifrån år 1800 i fyra perioder utifrån 
städernas främsta tillväxtfunktioner: 
 
 1800–1850  Jordbruk och administration 
 1850–1910 Industri och kommunikation  
 1910–1970 Industri och administration 
 1970– Administration och utbildning 
 
Denna periodindelning stämmer också överens mönstret för hur inflyttningen till tätorter 
förändras.  
 

Tabell över befolkningsutvecklingen i Sverige fördelad mellan landsbygd och tätort. Källa SCB. 
 
Administrationen förändras för att bättre stämma överens med det nya, framväxande 
samhället. Nya typer av motordrivna fordon ändrar förutsättningarna för transport vilket 
påverkar stadens struktur. ”Ju större städerna blev, desto egendomligare och mer fyllda av 
motsägelser och konflikter blev de. Ty även om man går med på att enskilda delar vann på att 
utvecklas för sig, gick ändå deras isolering ut över helheten och därmed också ut över var och 
en av dem själva” (Cornell, 1977). 
 
Förutom de perioder som Ahlberger går det att dela in epoken på andra sätt. Exempelvis kan 
epoken delas in i perioder sett till stilutveckling eller transport. Här behandlas den första 
halvan, fram till 1900-talets början, och tiden därefter för sig och kallas för urbaniseringens 
två skeden för att skapa översiktlighet. Även begreppen storstad och tätort behandlas i egna 
stycken. 
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Industrialisering och urbaniseringens första skeden 
Nationalencyklopedin definierar industrialisering som ”att industrins andel av produktion och 
sysselsättning ökar samtidigt som teknik, organisation och sociala förhållanden omvandlas 
genom det moderna fabrikssystemets utveckling” (Nationalencyklopedin). Industrialiseringen 
omfattar flera ändringar i samhället som sker under samma period, även om alla inte 
nödvändigtvis är beroende av varandra. Under epoken växer Sveriges befolkning mycket 
snabbt. Denna  utveckling börjar redan innan industrialiseringen och sker inom ramen för det 
gamla bondesamhället (Hellspong, 1974). 
 
Det är inte förrän år 1810 som mark blir en handelsvara. Den svenska lagen av år 1810 tog sin 
inspiration från den franska Code Napoléon från år 1804 och det var i och med denna franska 
lag som marknadsekonomin får sitt genombrott i västerlandet (Blücher & Graninger, 2006). 
Det är först nu som lönearbetet blir vanligare än självhushållning. Samtligt införs 
näringsfriheten, rätten att fritt välja yrke och starta och driva företag, i Sverige år 1864 
(Nationalencyklopedin). Detta kommer också att leda till att yrken utövas på en annan plats 
än i hemmet. Människor, framför allt män, går till jobbet på en fabrik eller ett kontor.  
 
1800-talets industrisamhällen är oftast uppbyggda kring ett stålverk eller sågverk. De som 
arbetar vid bruket har inte längre sitt  arbete i hemmet, men bostäderna ligger fortfarande 
planerade efter arbetsplatsen, i anslutning till den. Under det sena 1800-talet blir arbetsplatser 
och bostäder helt separerade. Under 1900-talets början kommer många av de gamla bruken att 
försvinna, till förmån för verks- och industrisamhällen. (Cornell, 1977).  
 
Den nya tekniken skapar nya typer av bebyggelse. Inte bara storleksmässigt eller 
utseendemässigt, men även strukturerna, hur husen ligger i förhållande till varandra. Ett 
exempel på en ny typ av samhälle som dyker upp i och med järnvägen är stationssamhällena. 
I anknytning till stationerna fanns posthantering och arbete för de anställda vid järnvägen. 
Lanthandeln, som var ett nytt fenomen som tillkom som en produkt av den fria handeln, lades 
också ofta i anslutning till järnvägen. På vissa platser gjorde detta att järnvägsstationerna även 
kunde attrahera andra verksamheter och utvecklas till lokala centrum för den omkringliggande 
bygden. Järnvägen tar över den roll som floderna tidigare hade för transport och 
kommunikation (Paulsson, Svensk stad 2, 1953).  
 
Industrialiseringen kommer så småningom att innebära att människor flyttar till städerna, även 
om både industrialiseringen och urbaniseringen kommer sent i Sverige jämfört med övriga 
Europa (Hellspong, 1974). Att mark har blivit en handelsvara betyder att det går att göra vinst 
på den när efterfrågan på bostäder i städerna blev större än den någonsin varit tidigare. 
Inflyttningen leder till att befolkningstätheten ökar när gårdshus och uthus byggs om till 
bostäder för stadens nya invånare. Dåliga hygieniska förhållanden och risken för brand 
tvingar så småningom fram den första moderna stadsbyggnadslagen år 1874 (Nylander, 2014; 
Blücher & Graninger, 2006). 
 
Den stora inflyttningen till städerna under 1870- och 1880-talen kom efter det att 
skråväsendet hade avskaffats 1864, vilket betyder att den snabbt ökande, nya 
stadsbefolkningen får bo i undermåliga bostäder byggda av undermåliga byggmästare 
(Paulsson, Svensk stad 1, 1950). Cornell tar upp exemplet Manchester i England, som helt 
växte fram som industristad. Den var ett gytter som fick utvecklas helt oreglerat från början 
av 1700-talet in på 1830-talet, när den för första gången erkändes som stad rent administrativt 
(Cornell, 1977).  
 



27 
 

Genom att fler kom att bo i städer och att den nya tekniken gjorde resandet mindre 
tidskrävande växte den nya företeelsen turismen fram. Detta ledde till skapandet av helt nya 
typer av byggda miljöer nämligen turistorterna. Paulsson kallar dem för 
”kompensationsmiljöer”, eftersom de uppstår med anledning av att ”livet inom 
[industri]stadens hank ej förmår tillfredsställa stadsbon och driver honom att skaffa sig 
miljöer utanför den” (Paulsson, Svensk stad 2, 1953).  
 
Under det tidiga 1800-talets romantiska strömningar så kom landsbygden att romantiseras. 
Fenomenet med lantställen är äldre. Under medeltiden bedrev adeln lantgods, som var det 
som de levde av. Under 1600-talet flyttar adeln till palats i städerna, men de fortsätter att åka 
mellan sina palats i staden ut till sina lantegendomar. Under 1800-talet kan även det nya, 
högre borgerskapet skaffa sig lantegendomar. Rika borgare kunde ha ett hus i staden där de 
sysslade med handel och en lantegendom där de drev jordbruk (Paulsson, Svensk stad 2, 
1953; Cornell, 1977). Den nya tekniken för att färdas får även påverkan på städernas 
utbyggnadsmönster. Runt år 1900 byggs de första villaförorterna i Djursholm och 
Saltsjöbaden, dit de som har råd kan fly ifrån den växande industristadens smuts (Berntsson 
1995; Arnstberg, 2005). 
 

 
Utvecklingen under 1800-talet medför att ett helt nytt samhälle växer fram och skapar helt 
nya möjligheter samt ställer helt nya krav på städerna. Detta medför att städernas roll också 
förändras. Städerna växer, till invånarantal och till yta. Eftersom nya teknologiska 
landvinningar gör det möjligt att transportera sig längre sträckor på kortare tid, så börjar 
stadens hela struktur att förändras. De som verkar i staden kan bosätta sig utanför staden om 
de bor i anknytning till en järnväg – den tid det tar att transportera sig blir viktigare än det 
faktiska avståndet. Städernas funktion och roll förändras. Sveriges köpstäder blir 

 
Djursholm på 1890-talet. En ny typ av samhälle växer fram. Public domain. 
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industristäder. Städernas administration ändras på 1860-talet och för första gången börjar 
landet delas in i kommuner. Idén om städer lever kvar i administrationen. Vissa kommuner 
blir landskommuner andra municipalsamhällen, köpingar och städer (Hellspong, 1974).  
 
Idealen för hur städerna ska byggas förändras under industrialiseringen. Tekniken gör att det 
blir möjligt att bygga på helt nya sätt. Dessutom skapas behov för helt nya typer av byggnader 
som ska ges plats i stadsrummet så som varuhus och järnvägsstationer. De storskaliga 
industrierna kräver stora ytor. Funktioner börjar separeras och i de nya stadsdelarna skiljs 
borgarnas och arbetarnas bostäder åt. Stadens invånare kommer all längre bort från 
landsbygden. Den tidiga industrialiseringen innebar att staden blev mer stad och landet blev 
mer lantligt än de varit innan. Naturen romantiseras och det uppstår en längtan dit och 
stadsbon känner ett behov av grönska. Det är vid denna tid som parker börjar anläggas i 
städerna (Nylander, 2014; Ahlberger, 2001; Cornell, 1977). 
 

 
1800-talets stenstad med planteringar och fyrkantiga kvarter. Eget foto.  
 

 

Storstaden 
Industrialismen ledde till att städernas befolkning börjar växa. Det är i och med 
industrialiseringen som Göteborg och Malmö verkligen sticker ut ur mängden mindre städer 
och får rollen som storstäder. År 1800 var det bara tre städer i Sverige som hade fler än 
10 000 invånare. Deras särställning berodde på att de hade fått särskilda funktioner tilldelade 
sig av staten. I och med industrialiseringen kommer storstadens funktion att förändras 
(Ahlberger, 2001; Hägerstrand, 1970).  
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Befolkningsutvecklingen i landets tio största orter, efter Ylander (1993). 
 
Storstäderna intar en särställning ifråga om hur de fungerar som urbana centra. Stockholm är 
år 1825 en människoslukande plats, en stad där fler dör, än föds (Arnstberg, 2005). Än idag 
har dessa tre orter en särställning. Det är de som idag klassificeras som storstadsregioner 
bland arbetsmarknadsregionerna (Bradley, Jørgensen, & Gløersen, 2004). Även 
Glesbygdsverket ger dem en särställning i sin statistik (Glesbygdsverket, 2008).  
 
De skiljer sig så mycket från landets övriga städer att de kräver ett eget begrepp. De är 
storstäder, även om det är en missvisande beteckning sett till att många av deras invånare 
ännu under 1800-talet fortfarande i någon utsträckning bedriver lantbruk och håller djur som 
bisyssla (Nationalencyklopedin). Hur de fungerar i förhållande till sitt omland och de 
funktioner de får på ett nationellt plan kommer däremot att göra att de med tiden skiljer ut sig 
allt mer. Sedan 1800-talets slut har storstäderna utvecklats med satellitorter som trots att de är 
avskilda ifrån huvudorten helt är beroende av den (Berntsson, 1995).   
 
Göteborg växte fort och blev Sveriges näst största stad vid 1800-talets början. Det som gav 
staden en särställning var att den lyckades bli landets främsta import- och exporthamn 
(Nationalencyklopedin). Malmö blir Sveriges tredje största stad så sent som 1870 
(Nationalencyklopedin).  
 
Idag intar storstäderna internationellt sett en särställning. För att ge en internationell 
jämförelse var det 11 % av jordens befolkning som år 1930 bodde i storstäder, om man med 
storstad menar en stad med fler än 100 000 invånare. Trettio år senare, 1960, var den siffran 
istället 20 % (Hägerstrand, 1970). Som nämnts ovan ger Glesbygdsverket och Boverket 
storstäderna en egen statistisk kategori. Storstäderna växer mycket snabbare än andra städer, 
samtidigt som glesbygden avfolkas. Enligt Glesbygdsverket växte befolkningen i 
storstadsregionerna med 6,4 % under perioden 1999–2006. Under samma period växte hela 
landets befolkning med 2,8 % men befolkningen i Glesbygdsverkets region övriga Sverige 
växte bara med 1,8 % och under samma period minskade befolkningen i regionerna 
skogslänen övrigt och skogslänens inland (se figurer i nästa kapitel).  
 
Storstäderna har alltså en särställning i modern tid (för att läsa mer om hur denna utveckling 
skedde, se kommande två stycken). Mumford diskuterar det han kallar megalopolis, – 
bokstavligt talat ”storstad”, eller möjligen ”världsstad” – fungerar på ett internationellt och 
generellt plan. Mumford tar upp de problem som storstaden utgör och tar upp exempel på 
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civilisationer som Rom, som gick under för att det blev en maskin där kontinuitet kvävde 
förmågan att ständigt kunna anpassa sig till en föränderlig värld (Mumford, 1961).  
 
Även om metropoler har skapats för att fungera som centra för olika nationers ekonomier så 
menar Mumford att de har en mycket viktigare roll att spela. Nämligen rollen som 
internationella fora, platser där alla världens folk kan samlas, samsas och mötas på neutral 
mark. Mumford konstaterar att många av de funktioner som staden förut hade idag är 
oberoende av plats. Det går att ta del av TV- och radiosändningar mer eller mindre oberoende 
av var man befinner sig. Detta kallar Mumford för ”The invisible city”. Den synliga staden 
ska då bli en plats just för den typen av aktiviteter som kräver att deltagarna fysiskt befinner 
sig på samma plats, en ”place of assemblage”. Mumford skriver att det är den rollen som 
världsstäderna ska förstå att de har, för att de sedan ska kunna fungera som reläer för sitt 
kulturella och ekonomiska omland (Mumford, 1961). 
 
Storstäderna kommunicerar sinsemellan på en global nivå. För att de ska kunna göra det blir 
deras lokalisering i förhållande till varandra viktigt. På 1970-talet när Hägerstrand skrev 
Urbaniseringen kunde han konstatera att inom radien mellan Köpenhamn och Paris låg 23 av 
33 av Europas dåvarande miljonstäder, men med samma radie runt Stockholm skulle bara 5 
miljonstadsområden täckas in. Han drar därav slutsatsen att Öresundsregionen troligen är ”det 
bästa vapen vi har i Norden när det gäller att motverka en från vår synpunkt eventuellt icke 
önskvärd centralisering av ekonomiskt inflytande till de ännu större och bättre belägna 
stadsblocken längre ner i Europa” (Hägerstrand, 1970). 
 

Urbaniseringens andra skede och stadslandskapet 
På 1920-talet tar bilåldern sin början i Sverige. På kontinenten hade bilarna på 1920-talet 
kommit att ta så stor plats i stadsrummet att städer börjar planeras efter biltrafiken. På 1920-
talet skedde också stora politiska förändringar så som att allmän rösträtt genomförs (Red. 
Authén Blom, 1977; Cornell, 1977). 
 

”Genom den s.k. pendlingen, vilken framför allt möjliggjorts av motorismen, kan man numera 
tillryggalägga ganska stora avstånd dagligen mellan bostad och arbetsplats. En betydande del av 
den återstående glesbygdsbefolkningen har i själva verket sitt arbete förlagt till tätorterna och 
dessas dominans som sysselsättningspoler är därför ännu starkare än vad befolkningsstatistiken 
utvisar” (Hägerstrand, 1970). 

 
Under 1920-talet sker stadsutbyggnaden i förstäder med villor och småhus, en form som 
kallas trädgårdsstad. Vid 1900-talets början börjar också en radikalt ny stilriktning, 
modernismen, som också i sin tidigaste fas i Sverige kallades funktionalismen. Detta är något 
som inte bara kommer att förändra byggnadernas utseende, utan på många sätt bidra till att 
förändra stadens struktur. I Sverige slår funktionalismen igenom på 1930-talet, när det råder 
stor bostadsbrist efter det sena 1800- och det tidiga 1900-talets inflyttning till städerna. 
Dessutom är de bostäder som finns (som beskrivits ovan) ofta av dålig kvalité. Med dessa 
utgångspunkter blir den svenska funktionalismens lösning ofta höga, smala hus som ligger 
glest (Bradley, Jørgensen, & Gløersen, 2004). Under 1930-talet börjar trafiken bli en viktig 
del i stadsplanerandet. I de mindre städerna är cykeln fram till 1950-talet det främsta 
transportmedlet, medan bussar spelar en viktig roll i storstäderna och för stadens 
kommunikation med det omkringliggande landet (Berntsson, 1995). 
 
Vid 1940-talets slut och i början av 1950-talet så slår nya stilideal igenom och även 
administrativa förändringar kom att påverka byggandet. En ny byggnadslag år 1947 skapar 
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det kommunala planmonopolet som ger kommunerna större makt över marken än tidigare. En 
kommunsammanslagning vid 1950-talets början gör också kommunerna starkare (Bradley, 
Jørgensen, & Gløersen, 2004; Blücher & Graninger, 2006).  
 

 
1940-taletss funkis, Gibraltargatan i Göteborg (jämför Nylander). Eget foto. 
 
Inflyttningen till tätorter är stark under denna tid och de nya, större kommunerna har behov av 
nya bibliotek och sporthallar och andra kommunala anläggningar. Zoneringsprincipen finns 
kvar, men samtidigt finns en tanke om att samla arbete, bostäder och ”centrum” till samma 
område. Detta kallas för grannskapsområde eller ABC-stad. Tanken var att det skulle gå att 
bo, arbeta samt ta del av kommunal och privat service inom samma område. Dessa områden 
kom dock sällan att fungera på det sättet, eftersom människor valde att arbeta i andra områden 
än dem där de bodde. Bilarna och trafiken tar också stor del i planeringen under denna period 
(Nyström, 1994; Bradley, Jørgensen, & Gløersen, 2004). 
 
Under 1950- och 1960-talen fortsätter de radikala förändringarna av städerna. Det är idéer om 
trafikseparering och storskaligt, industriellt byggande som dominerar. Idealet var att separera 
biltrafiken från fotgängarna i trafiksäkerhetssyfte. Dessutom ska det byggas en miljon nya 
bostäder på 10 år ifrån år 1965, med en jämn standard där alla skulle kunna ha råd att bo. 
Detta möjliggörs med statliga lån och bidrag. Det som byggdes var förortsområden, vissa med 
höghus och andra med villor och radhus. Många äldre hus rivs också för att de anses 
undermåliga och för att lämna plats för det nya och bilarna (Bradley, Jørgensen, & Gløersen, 
2004). Det ansågs vara bäst för både företags- och samhällsekonomin om centrum var en plats 
för handel och kontor. De bostäder som fanns där skulle flyttas därifrån (Nylander, 2014; 
Berntsson, 1995). 
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Husen på Mandolingaten i Västra Frölunda ritades år 1960 och speglar 60-talets storskaliga byggande (efter 
Nylander). Eget foto. 
 
Mot slutet av 1970-talet och under 1980-talet växer kritik emot det storskaliga fram. Det som 
kritiseras är de omfattande rivningarna och istället blir idealet ”varsam stadsförnyelse” 
(Bradley, Jørgensen, & Gløersen, 2004). Framför allt de då nya höghusområdena i städernas 
ytterkanter blir kritiserade och ansedda som dåliga boendemiljöer. Ny kritik riktades mot 
zonering och funktionsseparering och inom den nya rörelsen new urbanism, som har sina 
rötter i USA, anses blandstaden med funktionsblandning vara det bästa, för att därigenom 
minska behovet av transporter (Nyström, 1994). De nya postmodernistiska och 
nymodernistiska stilidealen framhåller kvartersstaden innan modernismen som ideal. Staten 
stödjer inte längre bostadsbyggandet på samma sätt som tidigare. Det byggs färre bostäder 
och de bostäder som byggs blir mer exklusiva (Nylander, 2014; Berntsson, 1995). 
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Området Biskopshagen i Växjö, ifrån cirka år 2000, uppvisar den postmoderna stadens kännetecken. Element 
och former ifrån äldre tider har tagits upp i husens utformande. Eget foto. 
 
I boken Sprawl Costs (Burchell, m.fl., 2005) diskuterar författarna vilka konsekvenser urban 
sprawl kan få. Den är skriven ur ett amerikanskt perspektiv, och vissa av de sätt som urban 
sprawl uppträder på där är tydligt annorlunda ifrån hur fenomenet urban sprawl uppträder i 
Sverige, varför dess implikationer kan antas bli något annorlunda i USA än vad de blir i 
Sverige. Enligt Arnstberg är den generella trenden i Sverige tvärt om förtätning, förutom i de 
tre storstadsområdena. Ett exempel på förtätning i mindre städer som Arnstberg tar upp och 
som skett efter att Urbaniseringen skrevs, är regementes- och industrinedläggningar som 
frilagt ny, central mark för bostäder. Däremot så sprawlar den svenska staden i betydelsen att 
städerna breder ut sig allt mer och bostadsytorna ökar, alltså den yta som varje människa tar i 
anspråk för sitt boende och har under 1900-talet tagit upp allt mer plats (Arnstberg, 2005; 
Hägerstrand, 1970). Framför allt gäller denna trend för storstäderna som hela tiden utgör en 
allt större del av Sveriges befolkning och där har trenden sedan 1900-talets mitt totalt sett inte 
varit förtätning, vilket tydligt framgår av statistiken. Ett exempel som Arnstberg tar upp är 
Göteborg, vars befolkning växte med 54 % mellan åren 1945 och 1990, medan dess yta under 
samma period ökade sex gånger (Arnstberg, 2005). 
 
När urban sprawl som fenomen egentligen uppkommer är svårt att säga. Det är naturligtvis 
också en definitionsfråga när i historien urban sprawl kan sägas börja. Nybyggnation på 
tidigare obefolkade platser har skett ifrån det att människan för första gången bosatte sig. Men 
för att använda definitionen som ges i Sprawl Costs så är urban sprawl ett ganska modernt 
fenomen, framför allt förknippat med 1900-talets slut. Det finns en tydlig koppling mellan 
bilen och arbetsmarknadsregionerna. Arbetsmarknadsregionerna kan sägas vara en 
konsekvens av bilens popularisering. Utan bilen hade de inte funnits, och de är ett statistiskt 
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försök att fånga människors rörelsemönster. Redan i bondbyarna så tvingas de som inte äger 
något att bosätta sig utanför själva byn, på den allmänna marken (Åberg, 1979). Däremot kan 
inte det ses som urban sprawl i begreppets moderna betydelse, enligt den definition som ges i 
del ett.  
 
Människor bosätters sig inte på landsbygden sedan 1900-talets mitt bara för att de är tvungna 
till det, även om lägre mark- och huspriser konstateras vara ett starkt incitament för att göra 
det i Sprawl Costs (Burchell m.fl., 2005). En annan anledning är något som diskuteras i 
Landsbygdens globalisering nämligen den hegemoniska klyftan mellan stad och land. Det 
konstateras att både stad och land framställs som attraktiva platser att bo på i media. De flesta 
media styrs från storstäderna, och det är det som lyfts fram som normen, medan det andra – 
landet – romantiseras  (Andersson & Jansson, 2012). Detta skapar också möjlighet för 
landsbygden som en upplevelseindustri.  
 
Att media, som Andersson och Jansson hävdar, baserar sig i storstäderna och romantiserar 
landsbygden leder till en total oförståelse för vad landsbygd över huvud taget är för något, 
som det uttrycks i Bebyggelsens mångfald: ”I de ofta vällovliga försöken att förstå vad 
människor gör på landsbygden och hur detta skiljer sig från vad folk gör i staden, dvs. hur de 
kulturella förutsättningarna kan beskrivas, blir kategorierna allt för omfattande och generösa. 
Dikotomin självuppfyllande och nyttan bedräglig” (Nyström, 1994). Att landsbygden blir ett 
slags ideal innebär också att det skulle kunna bli opopulärt, som konstateras i samma bok: 
”När landsbygdslivet beskrivs som det goda livet bör vi bli misstänksamma. För pendeln lär 
svänga igen” (Nyström, 1994).  
 
”I förgången tid imploderade städerna, i dag exploderar de, och det sker med bilen och 
vägarna som ett grundvillkor” (Arnstberg, 2005). Bilen är en förutsättning för den här 
utvecklingen, men därmed inte en anledning till den. Med bilen till hjälp går det att bosätta sig 
på landsbygden och arbeta i större tätorter (eller städer). Tillgången till bil skapar även ett 
beroende till den. Den tid som människor är beredda att lägga på transporter till och från 
arbetet ändras inte så mycket utan det som ändras är snarare hur långt det går att ta sig på 
denna tid, så länge transportkostnaderna är överkomliga. En annan faktor som under 1900-
talet har gjort det svårare för allt fler människor att bosätta sig nära sitt arbete är att det i fler 
och fler hushåll finns två personer som har var sitt arbete utanför hemmet (Nyström, 1994). 
Det sönderbyggda samhället är ett samhälle där motorfordon blir det viktigaste 
transportmedlet snarare än att gå till fots (Cornell, 1977; Hellspong, 1974). Ytterligare en 
aspekt av bilismens utveckling är att när fler människor fick tillgång till bil så underlättade det 
för dem att skaffa sig sommarstugor. Dessa breder ut sig på landsbygden och längs kusterna 
(Hägerstrand, 1970). 
 
Urban sprawl ses ofta som en orsak till miljöförstöring, men en då tänkvärd invändning gör 
Arnstberg: ”Ekologiskt sett är det dock snarare mängden människor som sliter på och 
exploaterar naturen, som är den egentliga orsaken, inte sprawl” (Arnstberg, 2005).  
 
I Land och stad påpekar Mats Hellspong att byarnas invånare hade en ”ekonomisk 
homogenitet” eftersom alla i byn hade samma sysselsättning, alla var jordbrukare. De byar 
som finns kvar idag har en mycket mer blandad befolkning, med olika intressen som får sina 
inkomster på olika sätt.  
 
Den livsstil man kan föra är inte längre platsbunden. Som det uttrycks i Landsbygdens 
globalisering, ”Livsvärlden blir potentiellt alltmer diversifierad och avterritorialiserad” 
(Andersson & Jansson, 2012). Hägerstrand konstaterade detta redan 1970 i Urbaniseringen. 
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Något som understryker detta är att jämföra näringsgrenar med landsbygd och stad. 
Hägerstrand poängterar att den enda näringsgrenen av tillverkning, jordbruk, handel och 
tjänster som fortfarande är platsbunden är jordbruket. Jordbruket och dess binäringar har 
sedan den industriella revolutionens början sysselsatt allt färre människor. Enligt Hägerstrand 
gav jordbruk med binäringar arbete åt uppskattningsvis 55 % av befolkningen år 1900, 1930 
var siffran 39 % och 1965 var den 17 % (Hägerstrand, 1970). Enligt SCB fanns 35 000 eller 
färre än en procent av alla arbeten inom jordbruk, skogsbruk och fiske första kvartalet år 
2013.   
 
Glesbygdsverket är noga med att göra skillnad mellan glesbygd och tätortsnära landsbygd. 
Även om båda är något som inte är stad, så skiljer sig tillgängligheten till både kommunal 
och privat service så väl som arbetstillfällen åt, beroende på hur långt från en tätort man bor. 
Glesbygd är det som ligger mer än 45 minuters bilresa från en tätort med minst 3 000 
invånare. Tätortsnära landsbygd är det som ligger mellan 5 och 45 minuters bilresa ifrån en 
sådan tätort. Tätorter med fler än 3 000 invånare och det som finns 5 minuters bilresa runt 
dem räknas som tätort i Glesbygdsverkets definition av begreppet. Dessutom identifierar 
Glesbygdsverket fyra regioner i Sverige. Dessa är skogslänens inland, skogslänen övrigt, 
storstadsregionerna (som utgörs av Stockholms, Göteborgs och Malmös arbetsmarknader) 
och övriga Sverige. 
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Glesbygdsverkets indelning av Sverige i storstadsregioner (1), den tätortsnära landsbygden (2), skogslänen 
övrigt (3) och skogslänens inland (4) är ett försök att greppa de olika förutsättningar som ges i olika delar av 
landet vad gäller arbetstillfällen, kommunikation och service. Glesbygdsverkets bild.  
 
Det är i många avseenden, framför allt ekonomiskt och socialt, meningslöst att beskriva en 
stad som en kommun eller en tätort. Ytterligare ett begrepp som används av Statistiska 
centralbyrån för statistiska ändamål är arbetsmarknadsregioner, eller lokala arbetsmarknader. 
”Syftet med lokala arbetsmarknader (LA) är att kunna beskriva arbetsmarknadens 
funktionssätt för geografiska områden som är relativt oberoende av omvärlden med avseende 
på utbud och efterfrågan av arbetskraft. De lokala arbetsmarknaderna är således funktionella 
och kan förändras över tiden beroende på förändringar i pendlingsströmmarnas riktning och 
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styrka” (SCB). Bilden i bildbilagan figur 2 visar Sveriges lokala arbetsmarknader, så som 
Statistiska centralbyrån har identifierat dem. Även i Glesbygdsverkets definition av 
områdestyper anses en viss tätorts influensområde sträcka sig utanför själva tätorten (som 
återkommer i nästa stycke).  
 

Sveriges indelning i lokala arbetsmarknader är ett sätt att beskriva pendlingsströmmar och att identifiera 
ekonomiska centra. Källa SCB. 
 
När staden och landet löses upp i varandra, så blir centrum mer av en specifik punkt, en 
destination, och inte en yta. Industriernas byggnader är volymer som står fritt och inte bildar 
något stadsrum skriver Cornell (1977).  



38 
 

Tätorten 
Sedan 1971 finns det inga städer i Sverige i juridisk mening. Landet är administrativt uppdelat 
i län och kommuner (Hellspong, 1974). För statistiska ändamål används begreppet tätort. 
Ylander (1993) beskriver hur Statistiska centralbyrån inför folkräkningen år 1890 ville samla 
in uppgifter om köpingslika områden, platser med en befolkning på mer än 100 invånare och 
som hade karaktären av en köping eller mindre stad. Sedan 1950 tas ingen hänsyn till 
administrativa gränser, tätortsbegreppet måste då uppdateras eftersom stora landarealer börjat 
inkorporeras i städerna. Sedan 1960-talet har alla nordiska länder enats om en definition av 
tätort som innebär att en tätort ska ha minst 200 invånare och att avstånden mellan husen inte 
ska vara mer än 200 meter. (Nationalencyklopedin; Ylander, 1993). 
 
En tätort kan vara en gammal by som inte splittrats alltför mycket, utan istället växt. De flesta 
gamla byar skulle inte leva upp till tätortsdefinitionen. Även om de var en tät klunga 
byggnader, hade många av dem färre än 200 invånare (som konstaterats ovan). Andra tätorter 
kan ha sitt ursprung i något som tidigare var en stad. Landets tre största tätorter är de tre 
storstäderna.  
 
I statistik som sammanställts av Glesbygdsverket görs en något annorlunda definition, där en 
tätort har minst 3 000 invånare, eftersom det anses som tillräckligt stort för att kunna erbjuda 
ett visst serviceutbud och diversifierad arbetsmarknad (Glesbygdsverket, 2008). En sådan ort 
hade år 1800 varit ganska betydande i Sverige, eftersom bara sex städer då hade fler än 5 000 
invånare.  
 

 
Tabellen visar antalet tätorter med fler än 10 000 invånare vid olika tidpunkter och hur stor del deras befolkning 
utgjort av hela landets befolkning. Källa: SCB. 
 
Enligt siffror från SCB bodde 84 % av Sveriges befolkning år 2000 i tätorter med fler än 200 
invånare. Samma år var det 73 % av befolkningen som bodde i tätorter med fler än 2 000 
invånare, 57 % i tätorter med fler än 10 000 invånare, 35 % i tätorter med fler än 50 000 
invånare, 21 % i tätorter med fler än 150 000 invånare och 13 % i tätorter med fler än en 
miljon invånare. Enligt SCB var det totalt 1 956 tätorter i Sverige år 2010. 
 



39 
 

Det kan enligt SCB vara missvisande att säga att Sveriges urbaniseringsgrad är 84 %, i alla 
fall vid internationella jämförelser, eftersom en tätort i många länder istället måste ha 2 000 
invånare snarare än 200 och i vissa länder så många som 5 000 eller 10 000 invånare. 
Dessutom är skillnaderna mellan olika delar av Sverige frapperande, något som 
Glesbygdsverket har försökt beskriva med sina fyra olika regiontyper. Framförallt är 
skillnaden stor mellan den norra halvan av Sverige och den södra halvan. 
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Del III 
 
Resultat och slutsatser 
  



41 
 

Resultat 
I detta kapitel summeras de slutsatser som går att dra av empirin enligt de frågeställningar 
som legat till grund för studien. För att rekapitulera var frågan: Vilka är de huvudsakliga 
bebyggelsestrukturer som finns? Med vilka begrepp ska de benämnas? När och på vilket sätt 
har de utvecklats och hur förhåller sig struktur och funktion till varandra? 
 

Konklusioner om de undersökta begreppen 
Nedanstående figur illustrerar hur de strukturbegrepp som studien behandlat knyter an till 
varandra och inom vilka tidsepoker de förekommit (egen illustration). 
 

 
 
Av den förhistoriska bosättningen finns bara arkeologiska lämningar kvar. Den kan i vissa fall 
på sin höjd ha påverkat lokalisering av byggnader som finns än idag. Juridiska perspektiv är 
svåra att passa in på den, eftersom någon juridik inte fanns. Den juridik och administration 
som fanns för dessa samhällen var i så fall informell, ur ett modernt sätt att se på den.  
 
Byn har funnits, eller fanns, under en mycket lång tid. Få byar finns kvar idag, efter skiftena, 
även om det finns några byar som lever kvar framför allt som byggda strukturer. Det fanns 
samarbete och någon form av informell administration för byarna innan deras funktion och 
organisation formuleras i lagtext och blir juridik och formell administration.  
 
Handelsplatsen och tidiga, religiösa centra har försvunnit. Lokala intressen slöt sig samman 
för att skapa lokala centra och mötesplatser för kontakt med omvärlden. De måste ha haft 
någon form av administration och regelverk för att fungera, men inga kodifierade sådana finns 
bevarade. När staden växer fram, med tydliga administrativa och juridiska definitioner så 
verkar de tidiga handelsplatserna ofta ha övergetts.  
 
Staden var en administrativ och juridisk enhet, tydligt definierad i lag. Städer växte fram som 
regionala centra i en tid när nationen grundlades och de blir platser för den nationella och 
ibland internationella handeln. Det gör också att överheten har intresse av att styra städerna, 
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både hur de ska administreras och var någonstans det ska finnas städer. I och med 
industrialiseringen så blir staden svår att definiera juridiskt och administrativt, när dess 
funktion förändras i och med lönearbetets tillkomst och tekniska landvinningar. Städerna 
utvidgas och deras funktion såväl som deras fysiska utbredning smälter ihop med 
landsbygden. Städerna blir allt mer diffusa. Staden som administrativ enhet, med någon form 
av särställning gentemot landbygden, försvinner ur lagen i och med kommunreformen av 
1971. Begreppet stad försvinner ur lagen. 
 
Storstaden är en stad utöver andra tätorter som skulle kunna beskrivas som städer och är alltså 
något som även om det är en tätort har mycket lite att göra med de orter som precis når upp 
till att räknas som tätorter. Om staden var en plats för nationell och internationell handel så 
blir storstaden en plats för världshandeln och de har funktionen av globala mötesplatser. Det 
är också någonting som de facto skiljer den ifrån de andra (tidigare) städerna. Den skiljer sig 
statistiskt ifrån andra tidigare städer, med högre attraktionskraft och befolkningstillväxt och 
genom en särskilt diversifierad arbetsmarknad. I Sverige finns det bara tre sådana orter. Det 
som tidigare officiellt hette Stockholms stad (idag finns det en kommun som kallar sig för det, 
utan att ha stöd i lagen för att göra så) hade en administrativ särställning i och med att den 
administrerades av ett överståthållarämbete till 1967. Malmö och Göteborg var båda 
stapelstäder, vilket gav dem rätt att bedriva utrikeshandel, men de flesta andra stapelstäder 
nådde inte den faktiska särställning som Göteborg och Malmö erövrat ganska sent i modern 
tid. Även om dessa senare städer har gynnats genom speciella rättigheter ifrån kungen, då 
speciellt Göteborg, så verkar det vara något annat som bidragit till att de växt och blivit vad 
de är idag. Något som är ganska självklart, men som ger anledning att ställa frågan hur 
mycket som faktiskt går att planera och administrera.  
 
Staden och byn var bebyggelsetyper men också komponenter i ett förindustriellt ekonomiskt 
system. De ska inte förstås som varandras motsats, utan som två delar i en helhet. Det är på 
landet som produktionen sker och i staden som produkter säljs och köps. Från och med 1600-
talet är städerna rent juridiskt ett nätverk för utslussning av varor. Om pengar och varor liknas 
vid själva blodet, så är systemet med viktigare städer och sedan köpingar som blodådror som 
går ifrån större till mindre och pumpar ut varor som landet behöver eller vill ha.  
 

Sveriges urbana strukturer 
Industrialiseringen medförde urbanisering i bemärkelsen att människorna flyttade till 
städerna. Denna process framställs som en kamp mellan staden och landsbygden, en kamp 
som staden vann. När man sätter sig in i hur samhället såg ut vid tiden för industrialiseringen, 
därförinnan och därefter, så framstår den synen som en efterkonstruktion. Sett till den 
funktion byarna hade och även vilken roll som städerna hade så lockas man att ställa sig 
frågan om begreppen stad och by ens har någon relevans i samhället som växte fram i och 
med industrialiseringen. Som Cornell ger exempel på så kunde det ta lång tid innan städer 
som växt fram genom industrialiseringen ens blev en del av stadssystemet, rent administrativt.  
 
Begreppet tätort är något helt annat än begreppen by och stad. De två senare beskriver lika 
mycket, eller kanske snarare, en särskild bebyggd strukturs funktion, medan tätortsbegreppet 
endast visar att det finns en bebyggd struktur. Byn och staden var två skilda komponenter i ett 
ekonomiskt system och de hade helt olika uppgifter.  
 
Som Hägerstrand konstaterar är det idag få människor som arbetar med jordbruk. Även om 
det inte är nödvändigt att vara jordbrukare för att vara landsbygdsbo, så visar detta, 
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tillsammans med arbetsmarknadsregionerna och pendlingsströmmar att sättet att leva ur 
många aspekter och för de flesta människor är lika urbant på landet som i staden. Både 
landsbygden och staden romantiseras och i någon mening mystifieras.  
 
Den så kallade urbanisering som industrialiseringen medförde behöver inte tolkas som en 
kamp mellan byn och staden eller ens som en kamp mellan dessas två livsstilar. Det är mer 
relevant att se det som en utsuddning av både stadens livsstil och livsstilen på landet, och en 
helt ny livsstils framväxande i samband med uppkomsten av ett nytt ekonomiskt system.  
 
Det är här relevant att tala om skillnaden mellan att bo på, leva av och att leva på en plats. 
Platsen där någon bor var förr ofta även den samma som den levde på och av, i meningen att 
det var den plats varifrån födan hämtades och där det sociala livet fanns.  
 
En aspekt som tas upp i flera källor är att de som drev på skiftesreformerna tänkte sig att det 
skulle leda till ett mer effektivt jordbruk, men att så faktiskt blev fallet finns det inte så 
mycket belägg för. Så blev fallet på Svaneholm vid 1700-talets slut och även senare på de 
bördiga slättbygderna, men på andra mindre bördiga platser? Det faller utanför detta arbete att 
undersöka det i detalj men de äldsta skiftena genomdrevs för att ägandeförhållandena var så 
komplicerade att det blev ett praktiskt problem att reda ut vem som ägde vad. Senare reformer 
tycks ha genomförts på grundval av att om det var rationellt i den situationen, så kan det 
appliceras som universallösning. Skiftesreformerna påverkade kulturlandskapet på ett sätt 
som är synligt än idag. De fick också än idag påtaglig påverkan på hur husen ligger placerade 
i landskapet. Bönderna blir jordbrukare, egenföretagare som driver sina egna gårdar på sina 
marker, själva. Husen ligger för sig själva.  
 
I och med förbättrade transporter under industrialismen så kunde de som hade råd istället 
välja att bosätta sig utanför staden. Villaförstaden blir en gemenskap för dem som vill stå 
utanför gemenskapen. Det finns en del tecken på att det idag verkar vara svårt att skapa 
centra. Centrumlöshet är något som kan sägas känneteckna dagens urbana strukturer. Försök 
görs ständigt att bygga nya centra, men problemet verkar finnas i att det är svårt att förankra 
dessa och göra dem legitima. Det är paradoxalt att allt verkar spridas ut, samtidigt som det 
centraliseras. Människor måste pendla till sina jobb samtidigt som de pendlar just därför att de 
kan. Hur en möjlighet på så sätt skapar ett behov, eller beroende är något som Hägerstrand tar 
upp. Tidigare i historien så har de som inte ägde något tvingats bosätta sig utanför 
gemenskapen, centrum i byn och staden. Också idag är det populärt att bosätta sig i staden 
och det är där ensamhushållen är som flest. Människor väljer alltså att bo ensamma 
tillsammans. Detta konstateras av Arnstberg så väl som av Hägerstrand, som också noterar 
”den trygghet som storstaden verkar ge”.  
 
Staden är per definition något komplext, eftersom det är en plats där många människor med 
olika tankar och idéer ska samlas och samsas. Staden är i ständig omvandling och 
omdefinieras, i någon mån, hela tiden. När staden runt år 1000 importerades som fenomen 
innebar det en stor förändring samtidigt som det var ett tecken på en samhällsförändring. En 
kanske lika omfattande omarbetning av vad en stad är, är det som händer samtidigt som 
industrialiseringen och det är fullt möjligt att se den en omvandling som ännu inte avslutats.  
 
Sammanfattningsvis beror det till stor del på mode, och kanske ännu större del ekonomi, hur 
hus byggs och placeras i förhållande till varandra. Med ekonomi avses då framför allt 
ekonomi i betydelsen av samhällets ekonomiska system. Vid industrialiseringens början 
flyttade fler människor till större orter, samtidigt som de små orterna splittras och 
landsbygdens befolkning blev allt mer utspridd. Allt eftersom industrialiseringen fortgick 
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förbättrades transportmöjligheterna och det tillsammans med nya tankar om bostadens 
utformning och belägenhet ledde till att städerna tog upp allt mer yta.  
 
De ekonomiska förändringarna samspelar med de socioekonomiska förändringarna och den 
byggda strukturen och samhället förändras så mycket att det är jämförbart med när de första 
städerna och byarna börjar växa fram eller kanske till och med när människan först bosatte 
sig. Det finns dessutom det som tyder på att detta är en process eller utveckling som ännu inte 
har avslutats.  
 
Som konstateras i Den måttfulla staden så kan bebyggelse stå kvar under lång tid och 
därigenom påverka planering och bebyggelse som kommer därefter. Därför måste möjliga 
framtida problem tas hänsyn till vid nybyggnation och de problem som finns måste bemötas i 
redan existerande strukturer.  
 

 
Figuren är ett försök att illustrera den pågående urbaniseringsprocessen med dess viktigaste 
kännetecken under olika perioder (skedena följer studiens indelning). Egen figur med 
periodindelning lånad ifrån Ahlberger (2001). 
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Slutdiskussion 
Blickar framåt  
Det är naturligtvis omöjligt att säga något om framtiden med säkerhet, men det går att skönja 
vissa tidslinjer som kanske kommer att fortsätta framöver. Detta arbete är alltför litet för att 
någon tydlig framtidsbild ska kunna utkristallisera sig. Ju mer material som samlas, desto 
säkrare blir prognosen. Mycket av det som Torsten Hägerstrand förutspådde i sin bok 
Urbaniseringen år 1970 kom att hända.  
 
Bilen har varit en grundläggande förutsättning för de strukturförändringar som skett sedan 
andra världskriget och kanske framför allt sedan 1970-talet. En attitydförändring som kallas 
gröna vågen gjorde att många valde att flytta ut på den tätsortsnära landsbygden. Framtida 
attitydförändringar kan mycket väl leda till att den typen av boende ses som mindre attraktivt, 
eftersom vad som anses vara ett attraktivt boende är något som beror av smak och mode.  
 
Frågor som inte i samma utsträckning diskuterades under 1970-talet var miljöproblem. 
Kommunikation och transport har varit avgörande för samhällsutvecklingen och framväxten 
av det urbana landskapet. Vad kommer då att hända om bilen till exempel på grund av 
råvarubrist blir en omöjlighet? Dessutom är det idag svårt att veta hur miljöförändringar kan 
komma att påverka de strukturer som redan står.  
 
Med tanke på hur relativt kort tid det tog för Malmö och Göteborg att etablera sig som något 
mer än städer, som storstäder, är det inte omöjligt att någon eller några fler av Sveriges större 
tätorter skulle klara av att hävda sig som storstad i framtiden. Möjligen skulle det kunna bli 
landets fjärde största stad som kan nå upp till den nivån. Det finns två saker som talar emot 
det. Den första är närheten till Stockholm, som gör att Stockholm kommer att så att säga stjäla 
uppmärksamhet ifrån Uppsala, även om det också innebär att arbetspendling fram och tillbaka 
till Stockholm inte är omöjlig. Men den viktigaste invändningen emot att Uppsala skulle bli 
nästa storstad är att det som gjorde att Göteborg och Malmö kunde växa så mycket så snabbt 
hade att göra med teknikutveckling.  
 
Vi måste alltså invänta nästa tekniska framsteg innan vi säkrare kan säga något om någon av 
Sveriges städer, och i så fall vilken, kan bli nästa storstad. Statistiken visar att storstäderna 
växer och har gjort så under hela 1900-talet. Inget verkar peka på att det är en trend som 
kommer att brytas inom överskådlig framtid och det är därför sannolikt att de kommer att 
deras befolkning och deras andel av den totala befolkningen kommer att växa. Att utbildning 
och administration av Ahlberger pekas ut som faktorer som under vår tid är viktiga för 
stadstillväxen kan betyda att staten kan återfå den makt den hade innan industrialiseringen 
över vilka orter som ska gynnas och växa. 
 
Hur, vad och var som byggs har att göra med politik men kanske ännu mer med ekonomi. Då 
avses ekonomi i en vidare bemärkelse, alltså hur och genom vad människor skaffar sig föda 
och försörjning. När den stora majoriteten människor för inte länge sedan var beroende av vad 
de kunde samla på sig på sina ängar och innan det vad de kunde jaga i skogen, så har 
människan just genomgått eller håller människan just på att genomgå en förändring som kan 
vara lika stor som den då hon först blev permanent bosatt.  
 
Mat har blivit en vara bland andra varor, däremot är produktionen av mat fortfarande knuten 
till landsbygden. Kanske kommer det inte alltid att förbli så, en dag kan mat komma att 
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produceras inomhus. Kanske kommer mat någon gång att kunna produceras på höjden, i torn. 
Det skulle ytterligare förändra hur människan bygger.  
 
En observation som Lewan gör är att trots att stadslandskapen omfattar allt mer landsbygd, så 
växer avståndet ändå till den. Naturen är i den industrialiserade människans 
föreställningsvärld bara en kuliss, något vackert att titta på och omge sig med.  
 
Med utvecklingen följer sociala förändringar. Byn var inte bara en samling byggnader utan 
även ett arbetslag, en grupp människor som kämpade för sin överlevnad. Precis som 
människan innan hon bosatte sig levde och jagade i grupp. Idag ökar andelen ensamhushåll. 
Städerna växer, men människor väljer att bo ensamma, tillsammans. Detta är en observation 
som knyter an till gesellschaft och gemeinschaft, något som inte har diskuterats i arbetet. 
 
Det är svårt att peka ut vilken utveckling som kommer att styra utvecklingen vidare. Vi vet 
fortfarande inte så mycket om varför människan först bosatte sig, och var kommer den nu 
pågående samhällsutvecklingen att landa? Förändringar som industrialisering och att bosätta 
sig och bruka jorden istället för att jaga är så stora att de innebär förändringar i alla samhällets 
aspekter och omdefinierar vad ett samhälle är och där med hur det fungerar.  
 

Utvärdering av metod och förslag på vidare forskning 
I den här uppsatsen diskuteras generella trender, men varje enskild bosättning är 
ofrånkomligen unik. Den har sin egen unika befolkning av unika individer, institutioner och 
inte minst sitt eget unika, geografiska läge. Den som bor på landet behöver inte längre med 
nödvändighet vinna sin brödföda i den omkringliggande naturen. Födan kommer med stor 
sannolikhet någon helt annan stans ifrån och det arbete genom vilket den förtjänas lär också i 
många fall befinna sig på en helt annan plats än den där bostaden ligger.  
 

För en mer komplett bild kunde kartmaterial ha använts. Det hade krävt ytterligare metoder 
och kunskaper i hur äldre kartmaterial ska läsas. Detta hade kunnat kompletteras med 
arkeologisk forskning. 

 
Statistiska centralbyråns statistik över den svenska befolkning sträcker sig bara tillbaka till år 
1749. Inga försök har här gjorts att finna statistiska uppskattningar längre tillbaka i tiden än 
så. Sådan statistik hade däremot kunnat belysa utvecklingen i större detalj. 

 
Intervjuer uteslöts ifrån arbetet med motiveringen att det inte går att ställa frågor till alla dem 
som levt i olika tider. För en mer ambitiös framställning hade historiskt material kunnat 
behandlas för att skapa en mer mångfacetterad bild av hur människor har levt och rört sig. 
Boken Landet utanför, skriven av journalisten Kristina Mattsson, är ett försök att genom 
intervjuer och observationer ge svar på frågan varför vissa landsbygdsorter har en positiv 
befolkningsutveckling medan andra orter riskerar att försvinna.  
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