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Abstract

Nilsson, Lars. Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhälls
omvandling 1800-1980. (The urban transition. Urban development and 
the transformation of Swedish society 1800-1980). Studier i stads- och 
kommunhistoria 5. In Swedish with an English summary. Department 
of History, Stockholm University. Stockholm 1989, 372 pp. Mono
graph. ISBN 91-970806-4-0.

The aim of this study is to analyse the relationships between on the 
one hand demography and economy and on the other hand urbanisation 
and urban growth in Sweden during the period 1800 to 1980. A slightly 
modified version of the urban transition model and a somewhat more 
modified version of the theory of uneven urban development constitute 
the theoretical tools for the investigation. The results differ in many 
ways from current ideas about Swedish urbanisation. The study thus 
brings new insight into the périodisation of Sweden's urban transition 
but also to the roles of nativity, mortality, migration and industrialisa
tion in the processes of urbanisation and urban growth especially during 
the period 1880 to 1920/1930. The régionalisation of urban development 
and the stability of the urban system represent two other research fields 
on which this study will try to shed new light.
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Förord

Den bok som här föreligger är resultatet av flera års forskningar kring 
den urbana utvecklingen i Sverige under de senaste århundradena. Så
väl forskningsinsatsen som bokens utgivning har mö jliggjorts genom an
slag från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Arbetet 
har bedrivits under projektnamnet ”Tätorterna och samhällsomvand
lingen 1800-1980” och denna bok är att betrakta som projektets huvud
publikation.

Jag har haft förmånen att få presentera mina forskningar, pröva mina 
teser och ventilera valda avsnitt i flera skilda sammanhang. Professo
rerna Ingrid Hammarström (stads- och kommunhistoria, Stockholm), 
Ulf Olsson (ekonomisk historia, Umeå), Hannu Soikkanen (ekonomisk 
och social historia, Helsingfors), Lars-Göran Tedebrand (demografisk 
historia, Umeå) och Jarl Torbacke (historia, Stockholm), samt historie
docenterna Karl Molin (Stockholm) och Hans Norman (Uppsala) har 
välvilligt arrangerat seminarier, där mina tankar och texter ingående na
gelfarts. Professor Carl-Göran Andrae (historia, Uppsala) och docent 
Birgitta Ericsson (historia, Stockholm) har sakkunnigt granskat det näs
tan tryckfärdiga manuskriptet. Till alla som i nämnda och andra sam
manhang bidragit till att förbättra och skärpa mina teser om hur Sverige 
blev urbant vill jag härmed framföra mitt varma tack. Mitt tack riktas 
också till Stefan Fogelvik på Stockholms historiska databas som hjälpt 
till med ”datoriseringen” av tätorternas folkmängdsuppgifter, Marie 
Louise Rodén som granskat min engelska och Kerstin Kåverud på 
Embla ritbyrå som ”designat” diagrammen.

Boken tillägnas min familj: AGNETA, KARIN, ANNA.

Sollentuna, påsken 1989 
Lars Nilsson
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1. Introduktion

1.1. Forskningsområdet

I början av 1800-talet var Sverige ett av Europas minst urbaniserade län
der. Antalet städer uppgick till ett 80-tal och den sammanlagda stadsbe
folkningen utgjorde knappt en tiondel av rikets totalbefolkning. Utöver 
städerna fanns tätortsbildningar i form av lyd- respektive friköpingar 
och dessutom en del oreglerade agglomerationer främst i anslutning till 
bruken, men kanske även på en del andra håll. På 1830-talet började 
Sverige successivt och kontinuerligt att höja sin urbaniseringsnivå. 
Även om det dröjde fram till 1850-talet innan tioprocentsnivån defini
tivt lämnades, så var det dock under 1830-talet som den urbana transi
tionen. dvs övergången från låg till hög urbaniseringsnivå, tog fart. Ett 
århundrade senare - 1930-talet - bodde mer än hälften av rikets totala 
folkmängd i städer eller andra tätorter. År 1970 uppgick antalet tätorter 
till mellan 1700 och 1800 och mer än 80 procent av rikets alla innevånare 
var tätortsbor av något slag. Den svenska urbaniseringen hade därmed 
nått den nivå som av Eric Lampard kallats "urbanization at full 
stretch”.1 Det är emellertid inte bara fråga om en rent kvantitativ till
växt, tätorternas karaktär, form. struktur, organisation och inre liv har 
också under denna drygt sekellånga process förändrats högst väsentligt.

På mellan 100 och 150 år höjdes således urbaniseringsgraden från 
omkring 10 procent till över 80 procent. Sverige omvandlades under den 
tiden från ett land där de agrara verksamheterna dominerat till ett ge- 
nomurbaniserat informationssamhälle. Det är den utan motstycke mest 
urbaniseringsintensiva perioden i svensk historia och kommer så att för
bli, såvida inte en omfattande deurbanisering skapar utrymme för en ny 
urbaniseringsprocess i samma skala. Urbaniseringen är kanske den mest 
genomgripande förändringsprocessen i Sveriges omvandling från agrar
samhälle till industrisamhälle och vidare till service- eller informations
samhälle. Under alla förhållanden rör det sig om en av de mer bety
dande sociala förändringsprocesserna i det moderna Sveriges tillbli
velse. Tusentals och åter tusentals av människor har brutit upp från 
landsbygd och jordbruksnäring för att skapa sig nya villkor och identite
ter i skilda tätortsmiljöer. Samtidigt har allt fler människor fötts och 
vuxit upp i städer och förblivit stadsbor genom hela sitt liv om än inte 
alltid i samma stad. Hur har denna utveckling varit möjlig och hur gick



det till när det gamla privilegieskyddade stadsväsendet omformades till 
det moderna tätortsnät som vi idag känner till?

I ett långt tidsperspektiv kan urbaniseringen uppfattas som ett tämli
gen jämnt flöde av resurser frän landsbygd till stad åtföljd av en konti
nuerlig tätortstillväxt. I kortare tidsdimensioner framstår den däremot 
som en selektiv process. Under vissa perioder har resursöverföringen 
skett i stark och accelererande takt, medan den vid andra tillfällen före
gått med långsammare och/eller avtagande hastighet. Under vissa tids
avsnitt har en del städer tillväxt mycket starkt, medan andra stått stilla 
eller gått tillbaka. I ett efterföljande skede har uppsättningen expansiva 
städer varit en annan och tidigare starkt växande städer har kanske bör
jat stagnera. Det är dessa variationer i den urbana utvecklingen som jag 
här försökt fånga in.

Syfte

Syftet med denna studie är att försöka belysa och analysera den svenska 
stads- och tätortsutvecklingen under de senaste 100-150 åren ur ett brett 
och samhälleligt perspektiv. Tre forskningsområden har särskilt priori
terats och det gäller:

1. Vägen till det stadslösa samhället. Varför har Sverige blivit ett land 
utan städer? Hur har tätortsbegreppen förändrats och vilka konsekven
ser får detta för en historisk undersökning? Varför har nya tätortsformer 
tillkommit och varför har gamla försvunnit. Hur har de olika tätorts- 
formerna fångats upp i den officiella statistiken?

2. Den urbana transitionen. Hur har urbaniseringsförloppet gestaltat 
sig? Har förloppet varit av linjär, cyklisk eller annan art? Vilka krafter 
har drivit förloppet och givit det dess konkreta former och innehåll?

3. Det urbana systemet. Hur har tätortssystemet omvandlats? Vilka 
tätorter har varit de mest dynamiska och tillväxt starkast? På vilka plat
ser har urban stagnation och tillbakagång varit rådande? Varför har 
vissa tätorter och regioner haft gynnsammare tillväxtförhållanden än 
andra?

Historisk tätortsforskning

Studier av städer, tätorter och urbanisering ur ett brett och generalise
rande samhälleligt perspektiv är relativt sparsamt företrädda i svensk 
stadshistorisk forskning. Stadshistorien har istället, alltsedan ämnet fick



sitt vetenskapliga genombrott omkring 1920, haft en utpräglad mono
grafisk inriktning och inom denna tradition är det framförallt styrelse- 
och förvaltningsfrågor som prioriterats. Studiet av sjäiva urbaniserings- 
förloppet har ofta överlämnats till geografer. Deras förtjänstfulla stu
dier saknar dock i regel en djupare historisk dimension. Den urbana 
transitionen kommer endast till uttryck i urbaniseringsgradens allmänna 
uppsving från 1800-talets senare hälft och framöver.

Stadshistoriens dominerande monografiska tradition har under tre 
perioder kompletterats med ökade ansträngningar att komma åt de 
övergripande processer och sammanhang som åstadkommit urban till
växt och förändring.2 För det första i samband med ämnets vetenskap
liga genombrott under 1920-talet. Vid denna tidpunkt var det emellertid 
det äldre stadsväsendet som stod i förgrunden och inte den industrialise
rade staden. Några exempel pä generaliserande ansatser från denna tid 
utgör bland annat Nils Herlitz ”Svensk stadsförvaltning på 1830-talet”
( 1924), Eli Heckscher "Den ekonomiska innebörden av 1500- och 1600- 
talens stadsgrundningar” (1923) och Adolf Schück ”Studier rörande det 
svenska stadsväsendets uppkomst och tidigare utveckling” (1926). 
Nästa period med ökat intresse för mer generell urbanhistoria kan date
ras till tiden omkring 1950 och då riktades uppmärksamheten i första 
hand mot 1800- och 1900-talets stadsutveckling. Exempel på arbeten 
från denna tid utgör Gregor Paulsson ”Svensk stad, 1-3” (1950-1953) 
jämte Gösta Ahlberg ”Befolkningsutvecklingen och urbaniseringen i 
Sverige 1911-1950" (1953).

Under 1970-talet ökade volymen på den forskning som i något av
seende berör urbana förhållanden ordentligt. Ämnesmässigt ägde en 
omorientering rum från stadshistoriens traditionella områden, dvs sty
relse och förvaltning, mot ämnen av social, demografisk och/eller eko
nomisk art. Samtidigt steg på nytt intresset för mer generell urbanhisto
ria. De två viktigaste övergripande verken kring den industriella urbani
seringen från denna tid är Thomas Falk ”Urban Sweden” (1976) och Bo 
Öhngren ”Urbaniseringen i Sverige 1840-1920” (1977). De har senare 
kompletterats med Roger Andersson ”Urbaniseringen i Sverige” 
(1987). I monografiska sammanhang ökade inslaget av komparativ his
toria och generaliserande förklaringsmodeller. Forskningsansatserna 
syftade således till att vara användbara även på andra städer än den stu
derade. Exempel på monografier med denna ambition utgör bland an
nat Kalmar stads historia och kommunhistoriken över Vindeln. ’ En stor 
del av volymökningen föll dock på så kallade urbanrelaterade struktur-



studier eller punktstudier. Därmed avser jag sådana studier där staden 
inte är det egentliga forskningsobjektet utan endast utgör rummet för 
studerade händelser eller processer. Exempel på sådana strukturella 
stadsstudier utgör bland annat de forskningar som bedrevs inom de 
framgångsrika migrations- respektive folkrörelseprojekten vid Uppsala 
universitets historiska institution.4

Bakom de förändringar som svensk stadshistoria genomgick under 
1970-talet är det lätt att skönja utländska impulser och påverkan från 
omorienteringar inom historieämnet i stort. Som bekant ökade intresset 
för social, demografisk och ekonomisk historia inom hela den anglo- 
sachsiska forskarvärlden under 1960-talet. Många av de frågor som ställ
des kunde inte empiriskt utforskas på riksnivå utan det blev nödvändigt 
att avgränsa de konkreta undersökningarna till mindre geografiska en
heter och i många fall valdes städer. Allmänna förändringar inom histo
rieämnet genererade således under 1970-talet en växande stadshistorisk 
forskningsvolym, där till att börja med intresset för städernas sociala, 
demografiska och ekonomiska utveckling tilltog kraftigt. I ett senare 
skede framstod städernas byggnads- och bebyggelsehistoria som det 
mest expansiva historiska stadsforskningsområdet. Antalet generella 
och övergripande studier förblev dock tämligen magert och även under 
1980-talet har den monografiska traditionen stått stark.

Det senaste större arbetet om urbaniseringen efter första världskriget 
är fortfarande Gösta Ahlbergs undersökning från 1953. Ahlbergs av
handling slutar av naturliga skäl år 1950. För tiden därefter finns en rad 
studier över den svenska tätortsutvecklingen. Flertalet är utförda av 
geografer och har tidsperspektiv på fem eller tio år. De utgör knappast 
historiska undersökningar i egentlig bemärkelse.5 Ett vidare tidsper
spektiv finns hos Roger Andersson i avhandlingen ”Urbaniseringen i 
Sverige” (1987). Anderssons studie är dock i mindre grad riktad mot 
själva urbaniseringsförloppet utan istället främst mot tätortsutveckling 
och flyttningsmönster i två kommuner.

Det är mot bakgrund av denna stadshistoriska forskningstradition 
och detta forskningsläge som min undersökning skall ses. Stadshisto
riens starkt monografiska inriktning har medverkat till att det historiska 
studiet av själva urbaniseringen något försummats. Även grundläg
gande drag i förloppet är svagt utforskade. Ny kunskap om denna pro
cess är i sig viktig, men kan även fungera som en referensram för fram
tida monografisk stadsforskning.



1.2. Urbanisering

Att staden utgör ett komplext socialt system har omvittnats i flera tidi
gare sammanhang, men kan ändå förtjäna att understrykas på nytt. Ur
banisering i vid bemärkelse är också en mångtydig process, som innehål
ler såväl kvantitativa som kvalitativa inslag. Charles Tilly har till exem
pel definierat urbanisering som ”a collective term for a set of changes 
which generally occur with the appearance and expansion of large-scale 
coordinated activities in a society”.6 När jag talar om urbanisering gör 
jag det i en mer inskränkt mening. Med urbanisering avser jag det för
hållandet att en allt större del av en nations eller en regions befolkning 
finner sin bosättning i städer och andra tätbebyggda orter. Urbanise
ringen kommer till uttryck i att antalet tätorter ökar och/eller i befolk- 
ningsmässig tillväxt av redan befintliga tätorter. Urbanisering i denna 
bemärkelse är en slags kvantitativ koncentrationsprocess och ett uttryck 
för en ändrad demografisk relation mellan stad och land. Jag inbillar 
mig att det är på detta sätt som man i allmänhet uppfattar urbaniserings- 
begreppet.

Urbanisering i ovan angiven bemärkelse har av Eric Lampard kallats 
för demografisk urbanisering? Denna terminologi har senare övertagits 
av bland andra Jan de Vries och Roger Andersson.8 Demografisk urba
nisering kan uppkomma genom inflyttning av landsbygdsbor till stä
derna (glesbygdsbor till tätorterna), men även i den situation där städer
nas demografiska reproduktionsbetingelser är gynnsammare än lands
bygdens. Förutom demografisk urbanisering brukar man tala om struk
turell respektive beteendemässig urbanisering.

Den strukturella urbaniseringen är inte fullt lika entydigt bestämd 
som den demografiska. Lampard menar därmed övergången från agrara 
till icke-agrara sysselsättningar och det är en process som kan utspelas 
såväl i städer som på landsbygd. De Vries har däremot definierat struk
turell urbanisering som koncentration av antalet verksamheter eller ak
tiviteter (funktioner) till städer och tätorter. Då blir det fråga om ett mer 
ortsbundet förlopp. Bland svenska forskare utgör Roger Andersson ex
empel på en representant för den senare tolkningen. Gösta Ahlberg har 
däremot definierat strukturell urbanisering - även om han inte själv an
vänder den terminologin - som överföringar av befolkning från den ag
rara sektorn till stadsnäringarna.9 Den strukturella urbaniseringen kan, 
oavsett tolkning, utgöra en viktig förutsättning för den demografiska. 
Det är dock möjligt med strukturell urbanisering utan samtidig demo



grafisk urbanisering liksom det omvända förhållandet, dvs demografisk 
urbanisering utan samtidig strukturell urbanisering.

Såväl den demografiska som den strukturella urbaniseringen kan nå
gorlunda lätt uttryckas i kvantitativa termer. Den beteendemässiga urba
niseringen är däremot mer kvalitativ till sin natur och berör inre sociala 
och mentala förhållanden i stadssamhället. Med beteendeurbanisering 
avses nämligen uppkomsten och spridningen av en specifik livsstil, en 
särskild mentalitet, som kan kallas urban, då den företrädesvis återfinns 
bland människor som bor i stora befolkningsagglomerationer. Den ur
bana livsstilen behöver dock inte vara stadsunik utan kan vara företrädd 
i både städer och på landsbygd. Detsamma gäller om den urbana livssti
lens motsats, dvs den pagana eller rurala livsstilen.

Den beteendemässiga urbaniseringen har kanske klarast kommit till 
uttryck i den urbanismens teori som Louis Wirth presenterade i slutet 
av 1930-talet.111 Enligt denna teori alstrar stadsmiljön genom sin storlek, 
täthet och heterogenitet en särskild mentalitet kallad urbanism. Kritiker 
av denna tes har menat att den mentalitet som Wirth identifierat och 
definierat lika gärna kan deduceras ur andra och inte stadsanknutna va
riabler. Oscar Lewis anser till exempel att livsformer inte är några kol
lektiva massfenomen utan alstras inom små enheter som familjen, hus
hållet, grannskapet, kyrkan och andra formella eller informella sam
manslutningar. En analys av livsformer måste därför utgå från dessa 
mindre enheter och inte från det totala stadssamhället.11 Leonard Reiss- 
man har anfört att Wirths urbana livsformer lika gärna kan länkas sam
man med teknologi och ekonomisk rationalitet som storlek, täthet och 
heterogenitet.12 Herbert Gans och Raymond Pahl tillhör dem som för
fäktat att livsformer företrädesvis genereras ur sociologiska variabler 
(klasstillhörighet, ställning i livscykeln, boendesituation) och inte ur 
ekologiska variabler som urbanismens teori förutsätter.13 Den senaste 
attacken mot Wirths teori kommer från Manuel Castells som hävdat att 
såväl urbanismen som urbaniseringen har en gemensam orsaksbak- 
grund i den kapitalistiska industrialiseringsprocessen och att Wirth gått 
i den fälla han själv varnade för nämligen att förväxla urbanism med 
industrisamhällets kulturella yttringar.14

Sambandet mellan stadsmiljön och mänskliga beteenden har, som 
framskymtat, sedan länge varit ett ofta återkommande tema inom ur
bansociologin, men även historiker har tagit upp detta ämne. Ett exem
pel därpå utgör den ”nya” urbanhistoria-New Urban History-som tog 
form i USA mot slutet av 1960-talet. Ett annat exempel är den program



förklaring som vid samma tid utformades av den amerikanske stadshis
torikern Sam Bass Warner.15 1 praktiken kom dock forskningarna att 
styras i något andra banor än vad de ursprungliga planerna angav och 
dessa har senare försökt förverkligas inom Philadelphia-projektet (Phi
ladelphia Social History Project).16

Demografisk, strukturell och beteendemässig urbanisering är, menar 
jag, tre skilda fenomen. De är i vissa sammanhang starkt relaterade till 
varandra, men de kan också uppträda och utvecklas oberoende av var
andra. De tre begreppen täcker vart och ett tämligen komplexa förhål
landen och en studie över demografisk urbanisering kräver en annan an
sats och forskningsdesign än studier över strukturell respektive beteen
demässig urbanisering. Vid beteendestudier ses staden huvudsakligen 
som en oberoende variabel och det är stadens effekter på andra variab
ler (beteenden) som skall undersökas. Vid analys av demografisk re
spektive strukturell urbanisering utgör staden däremot vanligen en be
roende variabel, vars uppkomst, tillväxt och utveckling skall förklaras 
med hjälp av andra variabler. Under sådana förhållanden ställer det sig 
ganska vanskligt att med någorlunda djup täcka alla tre begreppen i en 
och samma undersökning.

Min undersökning är riktad mot tätorterna som samhälleliga före
teelser och mot den demografiska urbaniseringen. Den strukturella ur
baniseringen kommer att beröras, men är-liksom den beteendemässiga 
urbaniseringen - inte det egentliga föremålet för min studie. Urbanise
ring inträffar när andelen tätortsbefolkning av den totala befolkningen 
utvidgas. Urbanisering blir med andra ord liktydigt med urbaniserings
gradens positiva förändringar. Vid fall med negativ förändring kan man 
tala om deurbanisering. Urbaniseringsbegreppet som det här uppfattats 
är inte synonymt med stadstillväxt. Städerna kan befolkningsmässigt 
växa utan att urbanisering behöver äga rum, nämligen om landsbygden 
ökar minst lika mycket som städerna gör. Det är också möjligt med sti
gande urbaniseringsgrad trots minskande stadsbefolkning. Det senaste 
seklets starka urbanisering har dock skett samtidigt som städernas folk
mängder ökat mycket kraftigt.

Vid sidan av urbanisering kommer jag att tala om förutom stadstill
växt även lokal tillväxt. Stadstillväxt används som ett uttryck för hur det 
totala urbana systemet utvecklats oavsett vad som hänt därutanför. Lo
kal tillväxt handlar om tillväxtens utseende och generering i enskilda stä
der och tätorter. De lokala tillväxtförhållandena behöver naturligtvis



inte alltid överensstämma med de generellt verkande faktorerna (stads- 
tillväxt) inom tätortsväsendet.

1.3. Teoretisk översikt

Vilka krafter är det som möjliggjort att den svenska urbaniseringsgra
den på omkring 150 år ( 1830-tal—1970-tal) kunnat höjas från 10 till 80 
procent? Den starkaste grundläggande kraften torde vara av ekonomisk 
natur och innefatta den förändringsprocess som resulterat i att befolk
ning överförts från primära verksamheter till sekundära respektive ter- 
tiära näringar. De två senare brukar stundom också kallas stadsnä
ringar. Med denna benämning antyds en viktig inneboende tendens hos 
de verksamheter som ryms inom nämnda sektorer, nämligen deras ten
dens till att agglomera och skapa befolkningskoncentrationer. Redan 
Adna Weber framhöll i sin klassiska bok "The Growth of Cities in the 
Nineteenth Century” (1899) produktionens, distributionens och servi
cens tätortsbildande egenskaper. Anledningen till att dylika verksamhe
ter gärna samlas på vissa platser torde ha att göra med behovet att driva 
en rationell verksamhet, höja produktiviteten, tillvarata stordriftsförde- 
lar, öka tillgängligheten och stärka lönsamheten. Centripetalkraftens 
styrka varierar dock mellan näringar och Weber framhöll att den är sva
gare inom industriell produktion än inom övriga stadsnäringar. Allra 
starkast är, enligt Weber, koncentrationstendenserna inom distributiva 
verksamheter.

Grundvalen i urbaniseringsförloppet utgöres således av de ovan 
nämnda sektorsförskjutningarna som bland annat inneburit att männi
skor lämnat landsbygden och jordbruksnäringen för städernas och tät
orternas mer dynamiska arbetsmarknader. Sektorsförskjutningar av 
detta slag har varit nödvändiga för att långsiktigt generera den massiva 
höjning av urbaniseringsgraden som faktiskt skett mellan 1830-tal och 
1970-tal. Det innebär inte att det i alla situationer och sammanhang 
måste ha varit ekonomiska sektorsförskjutningar som via migration 
styrt urbaniseringsförloppet. Sektoriella förskjutningar kan teoretiskt 
inträffa utan att bebyggelse- och bosättningsmönstren nödvändigtvis 
ändras. Urbaniseringen har dessutom en demografisk sida utöver mi
grationen. En höjning av urbaniseringsgraden kan inträffa utan sektors
förskjutningar, när städerna upplever gynnsammare demografiska re
produktionsbetingelser - högre födelsenetton - än landsbygden. Minst 
ytterligare en situation kan förekomma där urbaniseringsgraden stiger



utan att sektorsförändringar inträffar, nämligen om ej förvärvsarbe
tande personer flyttar in till städer frän landsbygd och förblir utanför 
arbetsmarknaden i sin nya miljö.

Den moderna urbaniseringsprocessen har trots allt sina rötter i och 
är nära sammanvävd med industrialiseringen och samhällsförändringen 
i stort. Frågan om på vilket sätt tätortstillväxt, urbanisering och indust
rialisering konkret är knutna till varandra och till andra inslag i sam
hällsomvandlingen behöver dock närmare preciseras och analyseras. 
Vilka specifika inslag i samhällsomvandlingen är det som utlöst och fort
sättningsvis närt urbaniseringen och tätortstillväxten? Med vilken kraft 
har olika urbaniseringsskapande faktorer verkat i skilda sammanhang? 
Hur har man teoretiskt sett på och försökt lösa denna problematik?

Förutom själva industrialiseringen brukar infrastrukturella investe
ringar i form av bland annat järnvägar, vägar, hamnar och lednings- 
bundna försörjningssystem (gas, el, vatten, avlopp med mera) anses ha 
underlättat urbaniseringen, om de inte rentav utgjort källan till 
processen.17Teknologisk utv eckling är exempel på ytterligare en varia
bel som ofta associeras med urbanisering. I det sammanhanget har 
också intresset riktats mot innovationers uppkomst och spridning samt 
betydelse för urbaniseringen.18 Det växande inslaget av lönearbcte un
der industrialiseringen har också framhållits som en väsentlig drivkraft 
i det historiska urbaniseringsförloppet.19

Vanligen arbetar man dock med någon form av multi-kausala förkla
ringar i vilka urbaniseringen ses som en produkt av ekonomiska, poli
tiska, juridiska, geografiska, demografiska med flera faktorer. Stor vikt 
läggs ofta vid de ekonomiska faktorerna och i synnerhet, vad gäller sent 
1800-tal, industrialiseringen och järnvägsnätets utbyggnad.20

Teoribildningen och modellbyggandet inom området urbanisering 
och stadstillväxt får betecknas som tämligen rikhaltig. De teoretiska bi
dragen kommer dock inte i första hand från historiker utan fastmer från 
geografer och andra samhällsvetare. I många fall saknas ett genomarbe
tat historiskt perspektiv och någon enskild sammanhållen teori om urba
nisering och stadstillväxt har ännu inte utvecklats.21 Flertalet forskare 
arbetar pluralistiskt och sammanför delar ur olika teoribildningar i nya 
teoretiska konstruktioner. Centralortsteorin jämte teorin om industrilo
kalisering är två klassiska teorier som alltjämt ligger i botten på många 
resonemang.



Centralortsteorin emanerar ursprungligen från den tyske geografen Wal
ter Christaller och dennes arbete "Die zentralen Orte in Süddeutsch
land” (1933). Centralortsteorin vill primärt förklara städers antal, stor
lek och läge utifrån förekomsten av centrala funktioner. Dylika funktio
ner är näringsmässigt knutna till distribution (varuhandel och samfärd
sel) samt administration och service (tjänster). De centrala funktio
nerna skall enligt teorin lokaliseras på ett sätt som medför att konsu
menternas/kundernas transportkostnader minimeras. Verksamheter av 
denna art samlas därför gärna till punkter där konsumenterna/kunderna 
kan kombinera flera inköp/ärenden. Vissa centralfunktioner- till exem
pel dagligvaruhandel - kräver relativt litet befolkningsunderlag och kan 
därmed vara väl företrädda även i mindre tätorter. Man brukar tala om 
att sådana verksamheter har låga tröskelvärden. Andra centrala funk
tioner - exempelvis sällanköpsvaror - kräver större befolkningsunder
lag (höga tröskelvärden) och lokaliseringen bestäms bland annat av or
tens och regionens folkrikedom. Ju högre tröskelvärde en funktion har 
på desto färre platser är den representerad. Enligt centralortsteorin är 
orterna i ett ortssystem hierarkiskt ordnade efter förekomsten av cen
tralfunktioner. På den översta nivån finns orter med rikstäckande funk
tioner och på den lägsta nivån orter med rent lokala centralortsfunktio- 
ner. En viss orts placering i hierarkin bestäms av den funktion som har 
det högsta tröskelvärdet och därmed det vidaste betjäningsområdet.

Centralortsteorin riktar i hög grad uppmärksamheten mot omlandets 
betydelse för städers utveckling. I svensk historisk forskning har under 
senare tid stad- omlandsperspektivet särskilt starkt betonats av Bo 
Öhngren.221 ett sådant perspektiv (centralortssystem) ses stadens ut
veckling främst som en följd av omlandets kapacitet och den position 
staden intar i det hierarkiskt ordnade ortssystemet. Staden interagerar 
med flera underordnade centra och med en överordnad centralort. Rö
relserna i systemet går främst nedifrån (omlandet) och uppåt (staden).

Vid sidan av centralortssystemet talar Paul Hohenberg & Lynn Hol
len Lees om nätverkssystem. I ett sådant system är en stad länkad till ett 
”bakland” med vilket den bildar ett lokalt nätverk och via ett ”framför
land” knuten till andra nätverk och större internationella metropoler. 
Stadens utveckling blir i detta perspektiv mindre knuten till omlandets 
resurser och mer beronde av sin ställning i och relationer till olika nät- 
verkskonstellationer. Nätverkssystemet framstår som mer flexibelt och



dynamiskt än det statiska centralortssystemet. Staden får rollen som 
motor i systemet och flödena går huvudsakligen från centrum med peri
feri. Staden och dess omland blir beroende av hur väl staden anpassar 
sig till och interagerar med andra nätverk.23

De två systemen utesluter inte varandra utan en stad kan ingå i båda. 
De skall därför snarare ses som komplementära än konkurrerande. Nät- 
verkssystemet fäster uppmärksamheten vid att stad-omlandsperspekti- 
vet (centralortsteorin) inte är tillräcklig för att analysera och förklara en 
stads utveckling. Staden måste också ses i relation till sitt ”framförland” 
och till andra nationella och internationella nätverk.

Motorn i ett nätverkssystem utgöres av distributionen eller med 
andra ord medlen och metoderna för att forsla människor, varor och in
formation från en ort till en annan. När ett nytt transportnät är under 
uppbyggnad kan det antingen direkt anslutas till det redan befintliga nä
tet eller också lokaliseras på ett radikalt annorlunda sätt. I det första 
fallet blir det nya nätet sekundärt i förhållande till det redan befintliga 
transportsystemet och det nya nätet förstärker det rumsliga tillväxt
mönster som det äldre nätet genererat. I det andra fallet kommer ett 
helt nytt primärnät, med nya noder, att ersätta det befintliga systemet. 
I många äldre centra kommer därmed nodaliteten att försvagas. Pro
duktionsresurserna kommer att röra sig mot de nya noderna och främja 
deras tillväxt, medan orterna med försvagad nodalitet kommer att stag
nera. Det nya nätverket framkallar på så sätt ett nytt rumsligt tillväxt
mönster.

Distributionens och transportteknologins samhällsomvandlande 
kraft har under senare tid betonats inte minst av nationalekonomen Åke 
E Andersson. Han talar om ”logistiska revolutioner” och ”kreativa peri
oder", vilkas främsta kännetecken är genomgripande förändringar inom 
transportsystemen och informationsutbytet. Kort sammanfattat innebär 
en logistisk revolution bland annat att ett nytt primärnät utvecklas och 
ersätter det befintliga nätverket. 1 Sverige inträffade en sådan revolu
tion mot slutet av 1800-talet, när järnvägarna upprättade ett nytt pri
märt nätverk, vilket slog ut det på sjöfart baserade äldre nätet. Senare 
tillkomna transportsystem (till exempel vägar och flyg) har anpassats till 
järnvägens primärnät och blivit sekundära i förhållande därtill. Om
kring sekelskiftet 1900 hade genom järnvägsutbyggnaden ett antal nya 
noder skapats och utvecklingen därefter fram till 1970 har, enligt An
dersson, kännetecknats av en proportionellt jämn rumslig tillväxt.24

I Åke Anderssons nätverksmodell är således kommunikationerna



samhällsomvandlingens drivfjäder. Ett bra transportläge, god tillgäng
lighet och hög nodalitet kan knappast vara till men för befolkningsök
ningen i en stad. Men är de tillräckliga? Måste inte även andra faktorer 
till för att expansion skall uppstå? Kanske god tillgänglighet och hög no
dalitet inte ens är helt nödvändiga för expansion. Är det inte möjligt att 
även transportmässigt mindre väl gynnade orter kan växa starkt?

En annan grundläggande fråga är om transportsystemen har den au
tonoma roll i samhällsutvecklingen som nätverksmodellen förutsätter. 
Kan man inte lika gärna se transportnätets framväxt som en följd av 
andra inslag i samhällsomvandlingen, till exempel produktionens (av 
varor och tjänster) inriktning och krav på tillgängligheter av skilda slag? 
Såväl transportapparatens som tätorternas utveckling blir då en följd av 
produktionens omvandling och de får ett mer sekundärt förhållande till 
varandra än vad fallet är i nätverksmodellen. Mer nyanserat kan man 
hävda att produktion och distribution i växelverkan upprättar och ut
vecklar tätortsnätet. Det förda resonemanget leder över till frågan om 
produktionens roll i teorier om tätortsutveckling och urbanisering.

Lokaliseringsteori

Enligt centralortsteorin är det således konsumenternas transportbehov 
och transportkostnader som skall minimeras. De centrala funktionerna 
lokaliseras så att de kan betjäna maximalt stora områden. Lokalise- 
ringsteorin sysslar främst med industriföretagens val av läge och fors
kare inom detta ämne utgår ofta ifrån antagandet att företagen strävar 
att nå största möjliga profit. Alfred Weber (1909) anses ha varit den 
förste systematiskt arbetande teoretikern på detta fält.25 Enligt Weber 
söker sig industriföretagen till den ort där de kan producera till lägsta 
möjliga kostnad, vilket också antas ge maximal vinst. Särskilt stor vikt 
lägger Weber vid transportkostnaderna i kombination med arbetskrafts
kostnader och stordriftsfördelar. Det praktiska utfallet blir att indu
strierna antingen finns nära råvarorna, nära marknaden eller i omlast
ningsplatser.

Weber har bland annat kritiserats för att ha underskattat marknadens 
betydelse för företagen i deras val av lokaliseringsort. August Lösch 
( 1944) och andra har framhållit att kostnadsminimum inte behöver inne
bära vinstmaximum. Enligt Lösch bestäms industrins lokalisering inte 
enkom utifrån kostnadssidan. Det gäller också att finna ett gott läge i 
förhållande till potentiella avsättningsområden och intäktsmaximum.



Det är dock varken det intäktsmaximala eller kostnadsminimala läget 
som slutligen väljs utan istället den punkt där skillnaden mellan intäkter 
och kostnader är som störst, dvs vinstmaximum. Lösch kan sägas ha en, 
i förhållande till Weber, mer marknadsinriktad syn på företagens lokali
seringsval.

Weber och Lösch är tvivelsutan de två mest klassiska namnen inom 
lokaliseringsteorin. Senare forskare har vidgat deras modeller och 
släppt flera av de ganska stränga restriktioner som Weber och Lösch ar
betade med. När det gällt att förklara företags lokaliseringsbeteende ef
ter andra världskriget och under de senaste årtiondena har ofta behovet 
av tillgänglighet i olika former kraftigt betonats. Samhällsomvandlingen 
har bland annat resulterat i att administrativa uppgifter och servicefunk
tioner växt i betydelse och omfattning såväl inom privata företag som 
hos offentliga myndigheter. Befattningshavare inom nämnda verksam
heter anses ha stort behov av ett välutvecklat personligt kontaktnät, rik 
tillgång på information samt goda kommunikationer för att människor, 
information och material skall finnas på rätt plats vid rätt tid. De väx
ande kontaktbehoven och de ökade kraven på tillgänglighet har särskilt 
framhållits som väsentliga faktorer vid analys av storstadsutveckling. 
De har också medverkat till att beroendet mellan tätorter ökat. Det som 
händer på en ort ger lätt föl dverkningar på andra håll i ett välintegrerat 
system.

Exportbasteorin

Centralortsteorin bygger, tom ovan framgått, på en hierarkisk nivå
gruppering av verksamheter inom distribution, administration och ser
vice. Ett i viss utsträckning likartat nivåtänkande återfinns hos den så 
kallade exportbasteorin. Incm denna tradition gjordes ursprungligen åt
skillnad mellan å ena sidan verksamheter som huvudsakligen arbetar för 
en lokal marknad och å der andra sidan verksamheter som huvudsakli
gen avsätter sin produktion på marknader utanför den egna orten. De 
senare anses mer tillväxtbefrämjande än de förra, enär de tillför orten 
nya externa resurser. De verksamheter som huvudsakligen arbetar för 
den lokala marknaden är till sin storlek och sammansättning beroende 
av de utomlokala funktionerna.

Denna grundmodell kan byggas ut i olika riktningar. Verksamhe
terna med mer än lokal avsittning kan exempelvis klassificeras som re
gionala, nationella eller int;rnationella alltefter omfattningen på deras



marknader respektive verksamhetsområden. En enskild tätorts utveck
ling kan därefter analyseras utifrån rikedomen, sammansättningen och 
förändringen av verksamheter på de skilda nivåerna. Därtill kan vidare 
multiplikatorverkningar kopplas, dvs de spridningseffekter som uppstår 
när nya verksamheter etableras i en ort eller redan befintliga verksam
heter utvidgas. Alla spridningseffekter stannar dock inte i den egna or
ten utan en del läcker ut och bidrar till att skapa nya resurser i andra 
delar av tätortssystemet. På analogt vis kan den egna orten motta ”läck
age” från andra orter och den vägen tillföras nya resurser. Exportbas- 
teorin behöver således inte vara så begränsad som den vid en första an
blick kan te sig. Den kan anknytas till såväl centralortsteoretiska som 
lokaliseringsteoretiska tankegångar och den kan byggas på med teorier 
om spridningseffekter jämte interdependenser i urbana system. Det var 
en sådan vidgad exportbasmodell som låg till grund för analysen i min 
avhandling om näringsliv och befolkning i Kalmar 1910-1975.26

Uppfattningen om att ett tillväxtförlopp, när det väl en gång initie
rats, innehåller starka inre självförstärkande mekanismer är också cen
tral i Allan Preds (1977) teoretiska analys av stadssystem och stadstill- 
växt i avancerade ekonomier. Resonemanget kan också återföras till 
Gunnar Myrdals (1957) regionalekonomiska teori. Pred skiljer mellan 
tillväxtprocesser i förindustriella, industriella och postindustriella sam
hällen. Det som utlöser den självgående, kumulativa processen är, me
nar Pred, i förindustriell tid ny eller vidgad kommersiell aktivitet, under 
industrialismens epok fabrikssystemets utbyggnad och i det efterindu- 
striella samhället är det ny eller vidgad administrativ verksamhet som 
fungerar som utlösare.27

Teorin om ojämn urbanutveckling

Ett av de senaste tillskotten till den urbana tillväxtteorin utgör teorin om 
ojämn urbanutveckling, vars syfte är att förklara skillnader i tillväxttakt 
mellan städer men även mellan regioner. Teorin har utvecklats i anslut
ning till försöken att förklara ”the rise of the sunbelt cities”, dvs den 
starka stadstillväxten inom ”solbältet” i södra USA.28 1 första hand är 
det, enligt denna teori, näringslivets växlingar som bestämmer den ur
bana utvecklingen. Varje verksamhet antas löpa genom ett antal succes
siva faser, till exempel introduktion, expansion, mättnad eller mognad, 
stagnation och tillbakagång. Under en bestämd tidsperiod befinner sig 
olika verksamheter i skilda utvecklingsfaser, vissa är expansiva, andra



har nått mognadsstadiet och ytterligare andra är stagnerande. Varje tid 
får på så sätt en specifik uppsättning av näringar i olika utvecklingssta
dier. Periodens dynamiska inslag utgöres av de verksamheter som befin
ner sig i expansion. De städer som rymmer en växande del av periodens 
mest expansiva verksamheter utgör också periodens snabbast växande 
städer. De expansiva näringarna producerar således ett bestämt lokalt 
och regionalt mönster i urbanutvecklingen. Det mönster som etableras 
under en viss period kan naturligtvis kvarstå under följande period för
utsatt att de expansiva verksamheterna är lokaliserade på likartat sätt 
vid båda tillfällena. Om så inte är fallet framträder en, åtminstone del
vis, ny uppsättning med expansiva städer.

Enligt teorin om ojämn urbanutveckling kan det vara svårt för en ort 
som varit starkt expansiv under ett skede att förbli i samma position i 
nästa skede, då andra förutsättningar råder. Därtill bidrar bland annat 
det förhållandet att de expansiva orterna bygger upp strukturer och or
ganiserar sig på ett sätt som är gynnsamt för stark befolkningsmässig ex
pansion i ett visst läge, men som kan utgöra ett hinder - en barriär - för 
utvecklingen i nästa skede. Investeringar i till exempel produktionsap
paraten, bostäder, transportsystem, affärer, hotell, teknik, utbildning 
med mera är inte omedelbart utbytbara mot något nytt. En stad som 
byggt upp en viss struktur och en viss organisation måste leva med den 
ett tag framöver. På så sätt kan orter fastna i sina gamla strukturer och 
få svårt att ställa om till nya förhållanden.

Teorin kan på den här punkten knytas an till David Harveys analys 
av den urbana processen under kapitalismen.21'Harvey pekar bland an
nat på den långsiktiga karaktären hos investeringar i byggd miljö (socio- 
materien) och den snabba tekniska utvecklingen som resulterar i att ef
fektivare och mer produktiva alternativ ganska snart träder fram. Resul
tatet blir en balansgång mellan att bevara redan gjorda investeringar el
ler att förstöra dem, vilket kan innebära betydande kapitalförlust, och 
ersätta dem med nya produktivare och lönsammare investeringar.

De expansiva orterna kan sägas sträva efter att bygga upp en struktur 
och organisation som främjar deras utveckling i det aktuella skedet för 
att finna, att när de väl etablerat denna struktur så kan den utgöra en 
barriär för fortsatt expansion. På motsvarande sätt kan de faktorer som 
ger goda expansionsmöjligheter för en ort under en viss tid bidra till att 
samtidigt blockera andra orters expansion. Det finns naturligtvis inget 
definitivt hinder för en ort som varit expansiv under en period att förbli 
så även under nästa period, när andra villkor råder. Många städer kan



förväntas klara omställningen till nya samhälleliga förhållanden på ett 
framgångsrikt sätt och förbli expansiva under lång tid. Analogt kan man 
tänka sig att det finns städer som förblir stagnerande över lång tid och 
inte lyckas anpassa sig till ändrade villkor.

Teorin om ojämn urbanutveckling är således även den utbyggbar. Till 
vad som ovan sagts kan fogas den tidigare diskuterade geografiska ni
vågrupperingen av verksamheter men även spridningseffekterna från 
gjorda investeringar. Resultatet blir då en ganska komplicerad och i 
praktiken kanske svårhanterlig modell, som dock täcker ett vidare fält 
än exportbasteorin.

Nätverkens roll för urbanutvecklingen behandlas inte särskilt kon
kret inom ramen för den ojämna urbanutvecklingens teori, vilken istäl
let fokuserar uppmärksamheten mot näringsstrukturen och dess föränd
ringar. I de fall transportsektorn eller delar av densamma utgjort en ex
pansiv verksamhet av någorlunda stort format har den givetvis verkat 
på exakt samma sätt som andra expansiva näringar. Generellt kommer 
dock transportapparaten in mer indirekt i teorin och på en annan nivå 
än näringsstrukturen. Kommunikationsväsendet och infrastrukturen i 
allmänhet är en av flera faktorer som kan antas påverka näringslivets 
strukturella förskjutningar och därmed indirekt även tätortsutveck- 
lingen. Infrastrukturelia förändringar kan i sin tur antas, åtminstone i 
viss utsträckning vara en frukt av näringslivets växlingar. Ett visst sam
spel mellan distribution och produktion skulle således kunna antas vara 
för handen.

En tydlig skillnad mellan nätverksmodellen och teorin om ojämn ur
banutveckling finns i synen på den faktiska tätortstillväxten. Enligt nät
verksmodellen råder en proportionell jämn rumslig tillväxt så länge som 
utvecklingen försiggår inom samma primärnät. Det är först i samband 
med så kallade logistiska revolutioner och kreativa perioder som avgö
rande förändringar därvidlag inträffar. Som framgår av namnet utgår 
teorin om ojämn urbanutveckling frän att tätortstillväxten inte är någon 
rumsligt jämn process utan att det kontinuerligt existerar mer än margi
nella tillväxtskillnader mellan tätorter och mellan regioner. Vissa orter 
och vissa regioner antas således växa klart snabbare än andra. Oenighe
ten på den punkten borde vara lätt att empiriskt pröva.



Teorin om den ojämna urbanutvecklingen syftar liksom exportbasteorin 
och nätverksmodellen till att förklara skillnader i tillväxt inom det ur
bana systemet samt till att analysera en enskild stads historiska utveck
ling. Centralortsteorin och lokaliseringsteorin vill förklara varför olika 
verksamheter lokaliseras på ett bestämt sätt. Dessa lokaliseringar bidrar 
i sin tur till etableringen av ett visst bebyggelse- och bosättningsmönster. 
De berörda teorierna har sina givna begränsningar eller "verksamhets
områden" och de räcker, enligt min mening, inte helt till för att analy
sera det totala urbaniseringsförloppet, dvs den ändrade urban-rurala re
lationen. Faktorer som åstadkommer stark tillväxt i en enskild stad be
höver inte nödvändigtvis också medföra att rikets urbaniseringsgrad 
vidgas. Avgörande därvidlag är hur hela det urbana systemet utvecklas 
visavi landsbygden.

Stadstillväxten regleras inte bara av resursförskjutningar mellan stad 
och land utan även genom omfördelningar mellan städer. Den senare 
typen av omfördelningar är ej urbaniserande, men kan däremot verka 
polariserande (tillväxtskiljande) inom stadsväsendet.

Den moderna urbaniseringsprocessen förknippas ofta med stark in
dustriell tillväxt, men det finns också belagt att den svenska industriali
seringen under slutet av 1800-talet i hög grad ägde rum på landsbygden 
nära råvaror och energi.3UTeoretiskt kan man därför tänka sig att indu
strialiseringen resulterade i en polarisering inom stadsväsendet utan att 
bidra särskilt mycket till urbaniseringen. Det som genererat urbanise
ring i den tänkta modellen kan istället ha varit verksamheter som växt i 
måttlig omfattning, men relativt homogent inom stadsväsendet och 
framförallt väsentligt snabbare än på landsbygden. Analogt kan man 
teoretiskt föreställa sig att migrationen skapat polarisering inom stads- 
systemet utan att ge så stort bidrag till urbaniseringen, medan andra 
demografiska variabler verkat mer homogent och mer urbaniserande.

För att analysera urbaniseringsprocesssen är det därför inte tillräck
ligt att gradera näringar efter tillväxttakt och geografiska nivåer (verk
samhetsområden). Man måste också identifiera tillväxtskillnader mel
lan stad och land för olika verksamheter. De verksamheter som ökar 
starkare inom stadsväsendet än utanför detsamma kan kallas för urbani- 
seringsledande verksamheter, då det är dessa som i första hand bidrar till 
att höja rikets urbaniseringsgrad.

Som jag ser det borde det vara möjligt att tillföra teorin om den



ojämna urbanutvecklingen ytterligare en dimension, nämligen en urba
niseringsdimension av ovan antytt slag. Om man utgår ifrån att urbani- 
seringsförloppet inte varit linjärt utan istället beskrivit en vågformig rö
relse, där perioder av accelererande urbanisering varvats med perioder 
med avtagande och/eller konstant urbanisering kan följande hypoteser 
formuleras.
• Urbaniseringen accelererar när de urbaniseringsledande verksamhe

terna också tillhör de mest expansiva delarna av den urbana ekono
min. 1 varje fall måste de urbaniseringsledande verksamheterna växa 
minst i samma takt som övriga verksamheter. Resonemanget förut
sätter också att de urbaniseringsledande verksamheterna är av någor
lunda kvantitativ betydenhet.

• Urbaniseringen sker i avtagande takt när de urbaniseringsledande 
verksamheterna (av någorlunda betydenhet) tillväxer långsammare 
än övriga verksamheter. Urbaniseringen sker dessutom i avtagande 
takt om det finns stora deurbaniserande inslag i den urbana ekono
min.

• Urbaniseringen sker med konstant styrka när verksamheterna (av nå
gorlunda betydenhet) uppträder relativt likformigt såväl vad gäller 
tillväxt inom stadsväsendet som i den urban-rurala relationen.

1 praktiken blir förhållandena ofta mer komplexa än vad som antyds i de 
här idealfallen. Urbaniseringsledande och tillväxtledande verksamheter 
kan tänkas blandas på ett sätt som urbaniseringsmässigt kan verka i 
olika riktningar, varför totaleffekten kan bli svår att precisera.

Efter denna komplettering kan teorin om ojämn urbanutveckling sä
gas innehålla två inslag. För det första hypoteser om ojämn stadstillväxt 
och för det andra hypoteser om ojämn urbanisering. 1 en urbaniserings- 
analys är det emellertid väsentligt att dessutom beakta demografiska 
olikheter mellan stad och land, till exempel vad gäller nativitet, mortali
tet, födelsenetto och migration. Därför behövs även ett komplement till 
den ojämna urbaniseringsteorin, nämligen den urbana transitionsmodel
len, vilken tar fasta på särskildheter i den urbana demografin och anger 
vilka implikationer detta kan ha för urbaniseringsförloppet.

Transitionsmodellen

Den urbana transitionen brukar anses bestå av två förlopp. För det 
första en demografisk transition, dvs övergång från höga till låga nativi
tets- respektive mortalitetstal. För det andra en mobilitetstransition,



som innebär en övergång från låga till höga migrationstal. Ur Jan de 
Vries version framgår det emellertid att mobilitetstransitionen inte är 
någon nödvändig betingelse. De Vries förutsätter enbart en demo
grafisk transition och arbetar med variablerna urban nativitet, urban 
mortalitet, rural nativitet samt rural mortalitet.31 Jag tror modellen blir 
än tydligare om variabeluppsättningen ändras till att omfatta urban nati
vitet, urban mortalitet, urbant födelsenetto samt ruralt födelsenetto.

Bestämmande för urbaniseringen blir i denna modell hur nettoeffek
terna av den så kallade naturliga befolkningstillväxten och migrationen 
utvecklas dels inom stadsväsendet i sig och dels i städerna visavi lands
bygden. Två lägen i den urbana transitionsmodellen framstår därvidlag 
som särskilt intressanta. För det första den punkt där städernas födelse
tal överstiger deras mortalitetstal. Städerna är då inte helt beroende av 
inflyttning för att kunna växa, utan även födelsenettot bidrar till städer
nas befolkningsökning. För det andra den punkt där städernas naturliga 
befolkningsökning är minst lika stark som landsbygdens. Städerna är då 
inte beroende av nettoinflyttning för att kunna höja rikets urbanise
ringsgrad, utan denna höjs även via det urbana födelsenettot. Urbanise
ringen kan i denna situation sägas vara autonom. Städerna har med 
andra ord den demografiska kapaciteten att åstadkomma urbanisering 
oberoende av migration. Schematiskt kan förloppet tänkas se ut som i 
nedanstående högst hypotetiska figur.

FIGUR 1.1: Schematiserad bild av den urbana transitionsmodellen

Nativitet, stad 
Mortalitet, stad

Födelsenetto, stad 
Födelsenetto, land

1 2



När urbaniseringen en gång väl blivit autonom och punkt 2 i ovanstånde 
figur passerats, behöver den givetvis inte för all framtid förbli så, utan 
en återgång till ett icke-autonomt läge är fullt möjlig. På motsvarande 
sätt kan städerna återvända till en situation där dödstalen överstiger fö
delsesiffrorna även efter att punkterna 1 och 2 i figuren ovan passerats.

I transitionsmodellen regleras stadstillväxten och urbaniseringen av 
samspelet mellan nativitet, mortalitet och migration. I det fall städernas 
befolkningsökning huvudsakligen åstadkoms via inflyttning av lands
bygdsbefolkning till städerna kan man tala om en migrationsledd till
växt. När förhållandet är det motsatta, dvs tillväxten alstras främst via 
födelseöverskottet (den så kallade naturliga folkökningen) kan man på 
motsvarande sätt tala om en naturligt ledd tillväxt.

Urbaniseringens utseende kan liksom dess effekter variera bland an
nat beroende på om tillväxten är migrationsledd eller naturligt ledd. En 
migrationsledd tillväxt ger till exempel under i övrigt likartade omstän
digheter en högre styrka i urbaniseringen än en naturligt styrd befolk
ningsökning, då den förra innebär att befolkningen på landsbygden 
minskar samtidigt som stadsbefolkningen växer. Vid fallet med naturligt 
ledd tillväxt ökar antalet stadsinnevånare utan någon motsvarande för
lust för landsbygdens del. Urbaniseringens slutliga styrka blir beroende 
av såväl den urbana befolkningstillväxtens interna sammansättning som 
hur städernas demografiska variabler utvecklas jämfört med landsbyg
den. För att höja styrkan i urbaniseringen krävs att åtminstone någon 
demografisk variabel utvecklas gynnsammare i städerna än på landsbyg
den. En naturligt ledd tillväxt kan vidare bland annat ge andra effekter 
på städernas köns- och ålderssammansättningar än en migrationsledd 
befolkningsökning.

1.4 Forskningsansatsen

Min analys av den svenska urbaniseringen tar utgångspunkt i transi
tionsmodellen och teorin om den ojämna urbaniseringen, vilka enligt 
min mening kompletterar varandra och söker förklara urbaniseringens 
variationer på skilda analysnivåer. Transitionsmodellen befinner sig på 
nivån närmast själva urbaniseringen. I nämnda modell är det samspelet 
mellan städernas nativitets- och mortalitetsutveckling visavi landsbyg
den samt inflyttningen av landsbygdsbor till städerna som reglerar urba
niseringsgradens förändringar och urbaniseringens variationer. Meka
nismerna i detta växelspel kan i sin tur i hög grad antas vara påverkade



av arbetsmarknaden och dess förändringar. Det är här, i nästa analys
steg, som teorin om den ojämna urbaniseringen kommer in. Min analys 
av näringslivets växlingar syftar därvidlag till att finna ut vilka verksam
heter som varit expansiva respektive stagnerande och vilka som varit 
urbaniseringsledande under olika delar av transitionen.

Teorin om den ojämna urbanutvecklingen (stadstillväxt) har bildat 
en utgångspunkt för min undersökning av den urbana tillväxtens villkor. 
Skillnaderna i befolkningstillväxt mellan olika städer antas dessutom 
regleras av samspelet mellan nativitet, mortalitet och migration. Av skäl 
som strax kommer att redovisas närmare har det inte varit möjligt att 
varken verifiera eller falsifiera den ojämna urbanutvecklingsteorin.

Jag vill inte hävda att de variabler som bildar kärnan i min undersök
ning-nativitet, mortalitet, migration, näringsliv-innehåller den defini
tiva förklaringen till varför Sverige blev urbant och varför olika städer 
växt i olika takt. Bakom förändringar i födelsesiffror, dödstal, netto- 
migration och näringsstruktur gömmer sig naturligtvis en rad andra fak
torer som också, men på en annan analysnivå, kan sägas förklara urba
niseringen. Mitt angreppssätt är dock, som jag ser det, ett nödvändigt 
första steg vid en analys av urbaniseringen ur ett brett, samhälleligt per
spektiv. Det är först efter att man ringat in demografins och näringsli
vets roller som man på ett fruktbart sätt kan gå vidare och analysera 
orsaker på djupare liggande nivåer. Den praktiserade ansatsen erbjuder 
möjligheter till en mycket systematisk analys av urbaniseringen, där 
man startar uppifrån och successivt arbetar sig ned djupare och djupare 
i processen. Det innebär dock inte att man på djupare nivåer kan de
savouera iakttagelser, tolkningar och resonemang från högre nivåer.

1 en urbaniseringsanalys är det nödvändigt att anlägga ett makro- 
och/eller mesoperspektiv, eftersom urbaniseringen är ett uttryck för en 
ändrad rural-urban relation. Det innebär att själva urbaniseringen inte 
kan förklaras på mikronivån, med vilket jag menar studier av förhållan
den i enskilda stadssamhällen. Mesonivån är en nivå mellan makro och 
mikro. Den kan innefatta studiet av regionala urbaniseringsförlopp, 
men även komparationer mellan städer. Det är till dessa makro- och me- 
sonivåer min undersökning av urbanisering, stadstillväxt och lokala till
växtskillnader är förlagd. Några egentliga djupdykningar ned i enskilda 
städer kommer inte att genomföras även om talrika exempel kommer 
att anföras.

De hypoteser som teorin om ojämn urbanisering och transitionsmo
dellen föranleder kan tämligen väl prövas på makro- och mesonivån.



Teorin om den ojämna urbanutvecklingen (stadstillväxt) kräver där
emot prövning på flera nivåer och inte minst mikronivån. Det innebär 
följaktligen att min analys av den urbana tillväxtens villkor inte kan in
nebära någon mer omfattande prövning av denna tillväxtteoris giltighet.

1.5 Tätorter sammanförda i en tätortshistorisk databas

När man vill undersöka den historiska tätortsutvecklingen i Sverige från 
tidigt 1800-tal till 1980-tal är det inte möjligt att arbeta med ett helt en
hetligt tätortsbegrepp. Vid periodens början utgjordes tätorterna före
trädesvis av privilegieförsedda städer, men även av fri- och lydköpingar. 
Idag är tätorterna avgränsade efter befolkningens storlek och bebyggel
sens täthet. Däremellan (1862-1970) har det funnits stadskommuner, 
köpingskommuner och municipalsamhällen. Dessa tre brukar samman
föras under beteckningen administrativa (formella) tätorter, bland an
nat för att skilja dem från en parallellt förekommande registrering av 
andra tätortsbildningar, så kallade icke-administrativa (informella) tät
orter, avgränsade efter ovannämnda tätortskriterier.

Städerna var ofta stora och tätbebyggda orter, men det var inte detta 
förhållande i sig utan istället behovet av administrativ reglering, som av
gjorde om en tätort skulle få stadsrättigheter eller ej. Likartat var för
hållandet vad gäller köpingar och municipalsamhällen. Det nuvarande 
tätortsbegreppet är, enligt min mening, ur urbaniseringsaspekt ett mer 
relevant begrepp än de administrativa begreppen. Det är dock först från 
och med 1950 som hela tätortsbeståndet är avgränsat efter bebyggelse
täthet och befolkningsstorlek bortsett från administrativ gränsdragning.

Totalt har det funnits sju olika tätortsformer under den aktuella pe
rioden. Vissa av dessa har existerat samtidigt, medan andra tillkommit 
efter hand och avlöst äldre tätortsformer. På vilket sätt detta gått till och 
varför äldre tätortsformer övergivits och utbytts mot nya har jag funnit 
av så stort intresse, att jag ägnat ett särskilt kapitel åt den problemati
ken.

Städernas folkmängdstal finns sedan tidigare publicerade i Historisk 
Statistik (1969) för vart tionde år mellan 1800 och 1960. Någon motsva
rande rapportering för övriga tätortsformer föreligger däremot ej. På 
den punkten blir man hänvisad till den officiella statistikens övriga pub
likationer, som ger befolkningssiffror för enskilda år. Folkmängdsan- 
givelserna i Historisk Statistik är dock inte helt perfekta för mina syften, 
då bland annat omfattningen av och storleken på administrativa gräns-



förändringar ej explicit anges. De krav jag i utgångsläget ställde på den 
historiska tätortsstatistiken var:
1. Den skall omfatta alla former av tätortsbildningar.
2. Den skall vara jämförbar över tid. Det innebär att man till exempel 

vid tillväxtberäkningar skall kunna eliminera effekter från administ
rativa gränsregleringar liksom från nybildning respektive avveckling 
av tätorter.

3. Den skall i görligaste mån skilja ut förorter från det övriga tätortsbe- 
ståndet.

För att så långt som möjligt tillgodose dessa krav har det varit nödvän
digt för mig att bygga upp en egen tätortshistorisk databas. De meto
diska principer som reglerar databasens uppbyggnad finns närmare re
dovisade i kapitel 3. Där försöker jag också bestämma vilka resultat ett 
användande av min databas och mina metoder ger jämfört med mer 
konventionella tillvägagångssätt.

1.6 Bokens uppläggning

Tre problemområden står i fokus för denna undersökning. De kan kort 
formuleras som:
1. Det moderna tätortsnätets framväxt.
2. Urbaniseringen och dess drivkrafter.
3. Tätortstillväxtens regionala och lokala ojämnheter.

Problemen behandlas till viss del kors och tvärs mellan de olika de
larna och kapitlen. 1 huvudsak ägnas dock varje del åt vart och ett av de 
nämnda problemen i tur och ordning. Den första delen, ”Vägen till det 
stadslösa samhället”, tar således upp det första området. I kapitel två 
behandlas problematiken kring de skilda tätortskategoriernas historiska 
tillkomst och avveckling, vilket jag ser i relation till andra samhällsför
ändringar och till urbaniseringsförloppet. Kapitel tre ägnas åt den histo
riska tätortsstatistiken och de problem som är knutna till denna. Där 
analyseras bland annat inkorporeringarnas och nybildningarnas fre
kvens, karaktär och effekter. Även här knyter jag an till andra drag i 
samhällsutvecklingen och urbaniseringen.

I nästa del - "Den urbana transitionen” - beskrivs och analyseras det 
aggregerade urbaniseringsförloppet, dvs frågan om hur Sverige blev ur
bant. 1 kapitel fyra periodiseras den svenska urbaniseringen och i de två 
följande kapitlen försöker jag med hjälp av transitionsmodellen och teo
rin om ojämn urbanisering finna orsaker till urbaniseringsförloppets ge-



stakning. Resultatet blir ett försök till omtolkning av den gängse före
ställningen av den svenska urbaniseringen. I det sjunde kapitlet försö
ker jag kort sätta in den svenska urbaniseringen i ett vidare europeiskt 
sammanhang.

I del tre - ”Det urbana systemet” - riktas intresset mot delströmmar i 
det nationella aggregatet och skillnader i tillväxttakt mellan tätorter och 
mellan regioner. Kapitel åtta tar upp tätortsnätets sammansättning och 
storlek på regional nivå. Det nionde respektive tionde kapitlet ägnas åt 
skillnader i tillväxttakt mellan olika städer/tätorter. I kapitel nio tar jag 
bland annat upp frågan, på vilket sätt de demografiska variablerna bi
dragit till att skapa lokala tillväxtskillnader och i det tionde kapitlet ana
lyseras olika näringars lokala tillväxtskiljande egenskaper över tid. 
Dessutom diskuteras i dessa två kapitel förhållandet mellan urbanise
ringens villkor och de mekanismer som reglerat städers tillväxt.



DEL 1: VAGEN TILL DET STADSLOSA 
SAMHÄLLET





2. Tätorternas samhälleliga ställning

2.1 Städerna
2.1.1 Städerna i det svenska samhället före kommunallagarna

Vid ingången till 1800-talet fanns i Sverige 82 orter försedda med sär
skilda privilegier, vilka garanterade orterna ifråga ställning och status 
som städer. Deras sammanlagda folkmängd uppgick till omkring 
230000 personer, vilket utgjorde ungefär 10 procent av Sveriges totala 
befolkning. Variationerna i storlek mellan enskilda städer var bety
dande. Störst var Stockholm med 72652 innevånare år 1805 och minst 
var Östersund med en befolkning om 177 personer. De flesta städerna 
var små. Av de 82 städerna hade 34 en folkmängd understigande 1 000 
innevånare och nio städer hade mindre än 500 innevånare (tabell 2.1).

Med tillkomstår som indelningskriterium kan man gruppera städerna 
i två kategorier. För det första städer av medeltida ursprung och för det 
andra anlagda städer, var med avses städer grundade mellan cirka 1580 
och 1680.' Städerna med medeltida anor var vid 1800-talets början i ma
joritet bäde vad gäller antal och folkmängd. Deras antal uppgick till 52 
(63 %) i jämförelse med 30 (37 %) anlagda städer. Bortsett från Stock
holm. som intog en så dominerande plats i stadssystemet, så var folk
mängden fördelad mellan medeltida och anlagda städer på ungefär 
samma sätt som antalet städer. Av den totala stadsbefolkningen levde

TABELL 2.1: Städerna och stadsbefolkningen fördelad p& medeltida och 
anlagda städer år l805

Storleks-
grupp N

Medeltida
städer
Folkmängd N

Anlagda
städer

Folkmängd

Anlagda i procent av 
samtliga utom Stockholm

N Folkmängd

2000- 17 135 915 7 38 748 30 38
1000-1999 13 17 460 11 15 O80 46 46
500- 999 15 11 545 10 7 753 40 40

0- 500 7 3 039 2 607 22 17

Summa 52 167 959 30 62 188 37 39

Referenser: SHD, Tätortshistorisk databas.
Historisk statistik för Sverige, del 1 (I969).



således 39 % i anlagda städer och 61 % i medeltida städer. De anlagda 
städerna var särskilt frekventa i storleksintervallet 1000-1999 innevå
nare, medan de var underrepresenterade bland städer med mindre än 
500 innevånare (tabell 2.1).

Oavsett om de hade ett medeltida ursprung eller om de var anlagda 
så var städerna ännu vid 1800-talets början mycket exklusiva samhälls
bildningar. De var orter dit statsmakten i fiskalt syfte ville lokalisera 
handel, hantverk, manufakturer med mera. Städernas exklusivitet i 
nämnda avseenden sökte staten skydda och garantera genom ett system 
av privilegier, lagar och förordningar. Städerna hade emellertid andra 
särdrag än de näringsmässiga och ekonomiska. Förvaltningsmässigt 
skulle de skötas på ett sätt som avvek från förhållandena på landsbyg
den. Vidare var rättsväsendet annorlunda utformat i städerna, vilka bil
dade egna jurisdiktionsområden.

Magistraten var städernas viktigaste och mäktigaste organ i såväl för
valtningsmässigt som juridiskt avseende. Den fungerade både som 
stadsstyrelse och domstol. Den fullgjorde uppgifter som statlig myndig
het samtidigt som den var den viktigaste kommunala myndigheten. Ma
gistraten var sammansatt av borgmästare och rådmän. Det var Kunglig 
Majestät som tillsatte borgmästare efter att förslag inkommit från sta
dens borgerskap. Vid sidan av magistraten fanns en institution benämnd 
borgerskapets äldste, vilken bestod av företrädare för borgerskapet. De 
äldstes befogenheter skiftade från stad till stad liksom dess sammansätt
ning och rekrytering. När så ansågs påkallat kunde dessutom borgerska
pet kallas till sammanträde in pleno på allmän rådstuga. I Stockholm 
liksom i bergsstäderna Falun och Sala var stadsstyrelsen organiserad på 
ett sätt som delvis avvek från de allmänna förhållandena.2

Före kommunallagarnas tid var således städerna orter försedda med 
speciella privilegier. De utgjorde dessutom särskilda förvaltningsenhe
ter med en mer sammanträngd befolkning och bebyggelse än vad som 
vanligen förekom på andra orter i riket. Stadssystemet ingick som en 
viktig komponent i dåtidens regleringsekonomi. Till städerna ville sta
ten lokalisera all näringsverksamhet utöver den agrara. Inom stadssy
stemet skedde vidare en differentiering i bland annat stapelstäder och 
uppstäder, där de förra till skillnad från de senare ägde rätt att driva 
utrikeshandel. Näringsregleringarna och det med dem nära förbundna 
stadsväsendet var ett viktigt medel för staten att skaffa sig inkomster.



Den näringsmässiga särställning som städerna tidigare intog i det 
svenska samhället upplöstes successivt alltifrån 1700-talets senare de
cennier och framöver genom en serie av reformer. Några viktiga etapper 
på den vägen var spannmålshandelns frigivande 1775,3 marknadsrefor- 
men 1788,4 friköpingsbildandet mellan 1770-talet och 1860-talet samt 
den fria etableringsratten i efter 1770 nygrundade städer.5 Vid 1809/1810 
års riksdag beslöts att lilla tullen, den fiskala mur som skilde stad från 
landsbygd, ej längre skulle uppbäras. Samtidigt avskaffades de så kal
lade husbehovsacciserna, vilka var avgifter på hushållen för bröd, kött 
och öl.6 År 1815 frisläpptes viktualiehandeln och under 1830-talet upp
hävdes åtminstone i vissa städer saluacciserna på bröd, kött och öl.7 Pe
rioden 1824—36 innebar i sin helhet vidgade arbetsfriheter inom hantver
ket, men även ökade möjligheter till ernående av manufakturrättig
heter.8 Alla dessa åtgärder bidrog till att underlätta varuutbytet mellan 
stad och land.

1 slutet av år 1846 utfärdade Kunglig Majestät ny hantverks- och fab
riksordning samt en ny handelsordning. Genom dessa nya förordningar 
underlättades möjligheterna att etablera sig som näringsidkare i såväl 
stad som på landsbygd. De gamla hantverksämbetena och hallrätterna 
upplöstes, istället blev det obligatoriskt för städerna att inrätta hant
verks- och fabriksföreningar samt handelsföreningar. Handelsord
ningen av år 1846 upphävde dessutom de sekelgamla förbuden mot 
landsköp. Bönderna behövde inte längre föra sina varor till städerna, 
hantverkarna fick rätt att avyttra sina produkter på landsbygden och 
inom ett avstånd av tre mil från närmsta stad blev det tillåtet att uppföra 
handelsbodar.9

Förordningarna från år 1846 ersattes 1864 av en enda lag nämligen 
en handels-, fabriks- och hantverksordning, vilken bekräftade de frihe
ter som vunnits 1846 och ytterligare befästs genom 1862 års kommunal
lagar. Alla i staden boende fick nu rätt att driva vad som i äldre tider 
kallades borgerlig näring, burskapssystemet avskaffades till fullo. Ge
nom 1864 års förordning blev hantverks-, fabriks- och handelsför
eningar ej längre obligatoriska. Den gamla tremilsspärren för etableran
det av handelsbodar på landsbygden upphävdes likaså.10

Genom en serie av reformer alltifrån 1770-talet fram till 1864 hade 
således full näringsfrihet införts i Sverige och städernas privilegium att 
ensamma driva så kallad borgerlig näring var brutet. Därmed var också



den bas undanryckt som tidigare garanterat städerna deras samhälleliga 
ställning. Att vara stad var inte längre detsamma som förut även om stä
derna fortfarande i administrativt och judiciellt avseende var organise
rade på sätt som avvek från förhållandena på landsbygden.

Kommunallagarna av år 1862 gav Sverige en ny administrativ struk
tur. Riket indelades i tre typer av primärkommuner benämnda städer, 
köpingar och landskommuner (socknar). Städerna hade i förhållande 
till de övriga kommuntyperna vissa förvaltningsmässiga och judiciella 
särdrag. De bildade liksom före 1862 egna jurisdiktionsområden och så
väl rättsväsendet som polisväsendet bekostades med stadens egna me
del. Köpingar och landskommuner däremot ingick i häradsrätternas ju
risdiktioner. Städerna utgjorde vidare bland annat egna väghållnings- 
distrikt och stapelstadsrätten fanns fortfarande kvar, men der. hade inte 
längre samma innebörd som tidigare.

Den viktigaste skillnaden mellan stad och landsbygd fanns dock på 
det förvaltningsmässiga planet. För städernas vidkommande gällde sär
skilda föreskrifter för ordningens upprätthållande, för brandskyddets 
och hälsovårdens ordnande samt för bebyggelsens utformning och re
glering. Föreskrifterna ifråga fanns samlade i de så kallade stadsstad- 
gorna, som till antalet var fyra nämligen byggnads-, brand-, ordnings- 
och hälsovårdsstadga. Obligatoriskt gällande i städerna blev naturligt 
nog även den stadsplanelag som instiftades år 1907.

Det var sådana administrativa och judiciella olikheter som skilde stad 
från landsbygd i industrialismens samhälle och gav städerna deras sär
ställning i samhället fram till stadssystemets formella upplösande år 
1971. De förvaltningsmässiga olikheterna mellan stad och landsbygd 
hade bland annat sin grund i skilda bebyggelse- och boendeformer. Stä
dernas större folkmängd och högre boendetäthet krävde andra former 
av samverkan mellan stadens innevånare, än vad förhållandena på 
landsbygden gjorde, för att lösa en rad praktiska problem i syfte att 
säkra samhällets fortbestånd. Stadsstadgorna var nödvändiga för att de 
större och mer tätbebyggda orterna skulle bestå som orter och livet i 
dem fungera tillfredsställande.

Stadsstadgor var dock inte enbart förbehållna städerna utan de ägde 
åtminstone delvis även tillämpning i köpingar och municipalsamhällen. 
Mera härom senare. För landskommunernas del fanns en särskild hälso
vårdsstadga, medan det för deras vidkommande i övrigt helt saknades 
föreskrifter jämförbara med vad stadsstadgorna krävde. Med tiden 
skedde emellertid en utjämning mellan städer och övriga kommuntyper.



De städer som bildades efter 1904 lades alla under landsrätt och erhöll 
därmed ej vare sig magistrat eller rådhusrätt, istället utrustades de med 
kommunalborgmästare. 1 de mindre städerna avvecklades samtidigt 
rådhusrätterna, varigenom även dessa städer kom att lyda under lands
rätt. De judiciella olikheterna mellan städer och övriga kommuner av
vecklades således successivt under 1900-talet och även i förvaltnings- 
mässigt avseende kom en utjämning till stånd.

2.1.3 Den kommunala sektorn vidgas

Städernas byggnation, ordningsväsende, hälsovård och brandförsvar 
var redan före kommunallagarnas tid underkastade särskilda föreskrif
ter och regler framkallade av städernas större och tätare bebyggelse och 
bosättning. Enhetliga och för hela riket gällande bestämmelser sakna
des dock. Alla föreskrifter var lokala och deras innehåll kunde skifta 
mellan olika städer. Med kommunallagarnas tillkomst blev det nödvän
digt med revision av tidigare lokala bestämmelser och att försöka åstad
komma likformiga regler för alla rikets städer. En ordningsstadga utfär
dades år 1868 och den följdes 1874 av brand-, byggnads-, och hälso- 
vårdsstadgor. Här är inte platsen att gå in på stadgornas innehåll och hur 
de nya bestämmelserna avvek från tidigare föreskrifter. Det intressanta 
är istället slutsumman av förändringarna, vilken blev växande kommu
nala skyldigheter vad gäller brandskydd, hälsovård, ordning och bygg
nation.

De kommunala uppgifterna var i tillväxt redan under 1800-talets 
förra hälft, bland annat kom de att utökas till följd av den nationella 
lagstiftningen på det sociala området. Ar 1842 fick Sverige sin första 
folkskolestadga, men redan tidigare hade man på olika sätt försökt 
stödja skolor för läs-, skriv- och räkneundervisning. Folkskolan och dess 
föregångare skulle i huvudsak finansieras med kommunala medel och 
kommunala skolstyrelser skulle tillsättas. En ny skolstadga följde 1849 
vilken sammanförde de äldre skolformerna för den högre undervis
ningen (gymnasier, trivialskolor med flera) till en ny skolform kallad 
elementarläroverk. Skolreformerna krävde fler lärartjänster än tidigare 
jämte ökade krav på byggnader och lokaler, och det ålåg i första hand 
städerna och på landsbygden socknarna att svara därför.11

Fattigvården var en annan viktig angelägenhet för städerna. Redan i 
hospitalsordningarna från åren 1763 och 1766 föreskrevs att det ålåg 
varje enskild stad att försörja sina fattiga och på ett tidigt stadium inrät



tades i städerna särskilda fattigvårdsdirektioner och senare fattigvårds- 
styrelser. Ar 1847 utfärdades en ny, nationell fattigvårdsförordning, vil
ken lade ökade förpliktelser på städerna och socknarna. Så var även fal
let med den året innan - 1846 - utfärdade försvarslöshetsstadgan, som 
placerade ansvaret för de försvarslösa hos respektive stad och lands- 
bygdssocken. Enligt fattigvårdsförordningen skulle varje stad utgöra ett 
fattigvårdssamhälle och en särskild lokal fattigvårdsstyrelse skulle inrät
tas. Fattigvård var således en kommunal och inte en enskild angelägen
het. Rätt till hjälp hade alla med hemortsrätt i staden/socknen och hem
ortsrätt hade alla som bott minst tre år på orten utan att tidigare ha tagit 
emot någon fattighjälp.12

Städernas växande samhälleliga åtaganden kan även exemplifieras 
från gatu- och vägväsendet. Nya gator och vägar skulle byggas, gamla 
förbättras kanske även stensättas och belysas. Gator, torg och vägar 
skulle hållas rena.13 Stadsförvaltningens traditionella uppgifter vidgades 
således och nya uppgifter kom till. Allt detta ställde krav på den kom
munala organisationen och förvaltningsapparaten. Uppgifterna krävde 
ocksä pengar för att kunna genomföras.

I den privilegieförsedda staden var det borgarna, dvs de med burskap 
utrustade stadsborna, som var den egentliga stadsbefolkningen. Det var 
borgarna som genom privilegiegivningen åtnjöt stadsrättigheterna, det 
var borgarna som fattade beslut över de kommunala angelägenheterna, 
det var också borgarna som stod för finansieringen av de kommunala 
skyldigheterna. Den tillväxt av stadsbefolkningen som ägde rum från 
1700-talets mitt och framåt innebar bland annat att andelen borgare i 
den totala stadsbefolkningen minskade. Det var således framförallt de 
icke-burskapsägande grupperna som ökade i antal. En krympande an
del borgare hade att svara för växande kommunala utskylder. För bor- 
gerskapet bör det således ha tett sig angeläget att få fler grupper att an
svara för de kommunala utgifterna, men det innebar samtidigt att bor- 
gerskapets inflytande över stadsförvaltningen minskade.

Redan under 1700-talet började fler grupper dras in i finansieringen 
av städernas utgifter. I utgifterna för väghållping, brandskydd, skjuts- 
ning. kyrka och prästgård samt fattig- och sjukvård deltog samtliga fas
tighetsägare i staden oavsett om de hade burskap eller ej. Dessa uppgif
ter ansågs nämligen vara alla fastighetsägares angelägenhet ej enbart 
borgerskapets. Följden blev att när beslut skulle fattas som berörde 
dessa frågor så kallades alla stadens fastighetsägare till allmän rådstuga. 
Inom förvaltningarna i vissa städer växte det under 1800-talet dessutom



fram ett representantskap för de icke-burskapsägande husägarna, 
stundom kallat ”husägares deputerade”, som var en motinstans till bor- 
gerskapets äldste och som magistraten inhämtade yttranden från innan 
beslut skulle fattas.14

Borgerskapet försökte dock värna om sina gamla intressen inom 
stadsförvaltningen. De drätselkamrar eller drätselkommissioner som in
rättades i några städer under 1700-talet och som blev allt vanligare un
der 1800-talet var ursprungligen borgerskapets eget organ, som skulle 
skydda deras intressen. Drätselkamrarna var uppbördsorgan, vilka 
dessutom hade medelsförvaltande uppgifter men även inflytande över 
medlens användning, varigenom de gjorde intrång på magistratens 
verksamhetsområde. Med tiden miste dock borgarna sitt inflytande 
även i dessa församlingar. I 1862 års kommunallagar gjordes drätsel
kamrarna till huvudorganet för städernas finansförvaltning, vilken kan
ske var den mest centrala delen i städernas självstyrelse.15

Allt fler grupper drogs under 1800-talet in i städernas styrelser och 
förvaltningar. Till en början var det, som ovan framgått, endast fastig
hetsägare som kunde tänkas komma ifråga. Det fanns dock en försam
ling där samtliga stadsinnevånare hade rätt att delta oavsett burskaps- 
eller fastighetsinnehav och det var sockenstämman. Sockenstämmor 
förekom i städerna redan under 1600-talet, men blev något vanligare 
först mot 1700-talets slut. Allmänna rikstäckande bestämmelser sakna
des långt in pä 1800-talet, varför sockenstämmorna utvecklades efter 
olika mönster i de olika städer där de förekom. De ärenden som be
handlades gällde vanligen kyrkliga angelägenheter jämte fattigvårdsfrå- 
gor men även andra gemensamma spörsmål kunde behandlas. Genom 
1843 års förordning om sockenstämmor och sockennämnder blev sock
enstämman obligatorisk såväl i städer som på landsbygd. Rösträtt hade 
alla hemmansägare, företagare, hantverkare och andra näringsidkare 
samt alla löntagare oavsett kön, som var myndiga och erlade minst 2 1/2 
riksdaler banco i bevillning till staten. Antalet röster fixerades efter 
statsskattens storlek.16

Efter kommunallagarnas genomförande var städerna inte längre pri- 
vilegieskyddade orter utan istället orter där stadsstadgorna ägde till- 
lämpning fullt ut. Den högsta beslutande myndigheten i staden utgjor
des enligt dessa förordningar av stadsfullmäktige, vars ledamöter utsågs 
genom kommunala val. Även ordföranden i stadsfullmäktige valdes, då 
naturligtvis bland fullmäktigeledamöterna, medan sockenstämmans 
ordförande varit kyrkoherden i egenskap av sitt ämbete. Vid de kom



munala valen tillämpades en graderad röstskala, där antalet röster stod 
i relation till den skatt den röstberättigade erlade till staden. För att få 
rösta skulle också den kommunala bevillningen ha erlagts. Alla stadens 
innevånare skulle efter förmåga bidra till stadens gemensamma utgifter 
och de fick inflytande efter storleken på detta bidrag. Nu gjordes inte 
längre någon skillnad på borgare och icke-borgare, istället blev det in
komst och förmögenhet som bestämde storleken på en individs kommu
nala inflytande och skyldighet.17

Stockholms styrelse och förvaltning reglerades, liksom tidigare, av en 
speciallagstiftning, som tillkom året efter kommunallagarna, dvs 1863. 
Till särarterna i denna lagstiftning hörde att överståthållaren (statens re
presentant) var självskriven som stadsfullmäktiges ordförande. Detta 
förhållande bestod ännu fram till 1904.18

Förändringarna i den kommunala styrelsen och förvaltningen, nä- 
ringslagstiftningen liksom representationsreformen av år 1864, dvs 
ståndsriksdagens ersättande med en tvåkammarriksdag, var alla utslag 
av och viktiga inslag i den modernisering och demokratisering av det 
svenska samhället som ägde rum under 1800-talet och som bars upp 
av en borgerlig liberal ideologi. Genom 1862 års kommunallagar hade 
Sverige definitivt fått en ny form av stad. En stad som var bättre lämpad, 
än vad den gamla varit, att möta det industrisamhälle som höll på att 
växa fram. Det var en industrialismens stad som nu administrativt och 
juridiskt funnit sin form.

Den stadskommunala lagstiftningen från år 1862 kan således ses som 
framsprungen ur ändrade materiella villkor och utgöra en nödvändig 
anpassning av det juridiska regelverket till den förändrade samhälleliga 
situationen. En likartad syn på den landskommunala lagstiftningens 
framväxt finns redovisad hos Torkel Jansson.19Även Fiarald Gustafsson 
betonar sambandet mellan samhällsförändringar och sockenreformer, 
men också att det i Sverige redan fanns en väl fungerande sockensjälv
styrelse med kompetens att hantera de växande kommunala uppgif
terna. I linje med en äldre svensk forskningstradition menar Gustafs
son, att kommunalreformen av 1862 skall ses som cn bricka i ett större 
spel, där det gällde att få igenom en representationsreform. Kommunala 
reformer ”låg i tiden” - genomfördes runt om i Europa - och i Sverige 
kände man sig närmast tvungen till en reform oavsett det faktiska 
behovet.20 Varken Gustafsson eller Jansson behandlar dock städerna, 
där förhållandena kunde vara väsentligt annorlunda än på landsbygden.



Det svenska stadsväsendet genomgick, vad gäller antalet städer, inga 
större förändringar under 1800-talet. De 82 städer som fanns vid 1800- 
talets ingång utökades med sex nya orter fram till kommunallagarnas 
tillkomst 1862. De nya städerna utgjordes av Borgholm (1816), Filipstad 
(1835), Sölvesborg (1835), Haparanda (1842), Skellefteå (1845) samt 
Oskarshamn (1856).211 två fall - Borgholm och Skellefteå-var det fråga 
om att anlägga nya städer på platser, som dittills saknat förtätad bebygg
else och bosättning. Staden Borgholm kan dock möjligen ses som en 
fortsättning pa den gamla lydköpingen Borgahamn, vilken anlades un
der 1600-talet. Lydköpingen var dock i det närmaste utdöd vid 1800- 
talets början och staden anlades på ny av kronan donerad mark.22 Det 
bildande av nya städer som ägde rum under 1800-talets första del bör 
ses i relation till den samtida tillkomsten av flera så kallade fria köpingar 
och de ingår i en "tredje våg” av stads- eller tätortsgrundningar.23 Jag 
återkommer därtill i det nedan följande avsnittet om köpingar.

Filipstad och Sölvesborg hade båda två tidigare erfarenheter av vad 
det innebar att åtnjuta stadsrättigheter. Sölvesborg hade varit stad i 
Danmark fram till Skånes, Blekinges och Hallands införlivande med 
Sverige 1658. Då drogs emellertid stadsrättigheterna in. Filipstad erhöll 
sina stadsprivilegier 1611 och ingick således i den stora anläggningsvå- 
gen mellan cirka 1580 och 1680. Ar 1695 drogs stadsrättigheterna in för 
Filipstad. men viss återupprättelse fick man 1720 då friköpingen Filip
stad bildades. Efter drygt hundra år som friköping blev Filipstad stad 
på nytt år 1835. Fria köpingsrättigheter innehade även Haparanda när 
stadsprivilegier tillföll orten 1842. Haparandas köpingstillstånd var dock 
av senare datum. Köpingen hade anlagts i Nedertorneå socken år 1821, 
men den kan också ses som en fortsättning på den Karl Johans stad som 
statsmakten försökte anlägga i Nedertorneå 1812, men där aldrig någon 
bebyggelse kom till stånd.24 Befolkningsrikast av de nya städer som 
grundades mellan 1800 och 1860 var Oskarshamn, som vid tidpunkten 
för privilegieutdelningcn (1856) hade mer än 2000 innevånare. Oskars
hamn var liktydigt med den forna lydköpingen Döderhultsvik, vilken 
hade anlagts under 1600-talet.

I och med Borgholm och Skellefteås tillkomst under 1800-talets 
första hälft upphörde staten med att anlägga nya städer, istället började 
man utdela stadsprivilegier till redan befintliga tätorter (fri- eller lydkö
pingar). Nybildningsverksamheten var låg även under 1800-talets se-



nare del. Endast fyra nya orter försågs med stadsrättigheter. Det gällde 
Trelleborg (1867), Motala (1881), Ronneby (1882) och Örnsköldsvik 
( 1894). Trelleborg och Ronneby hade liksom Sölvesborg en gång i tiden 
varit städer i Danmark. För Trelleborgs del drogs privilegierna tillbaka 
1619 och för Ronnebys del omkring 1680. Ronneby kom istället att in
rättas som lydköping under Karlskrona. Trelleborg fick fria köpingspri- 
vilegier på 1840-talet, då även friköpingen Örnsköldsvik anlades. Mo
tala var också en anlagd friköping (anlagd 1823), som bildade stad under 
1800-talets senare del.

Sammanlagt grundades det tio nya städer under 1800-talet, varför det 
totala antalet orter med stadsrättigheter uppgick till 92 vid sekelskiftet 
1900. Efter en försiktig inledning på det nya seklet med en enda nybild
ning under 1900-talets första årtionde - Lysekil 1903 - sköt nybildnings- 
verksamheten stark fart under 1910-talet. Mellan 1910 och 1920 utdela
des stadsrättigheter till inte mindre än 17 orter. Det var därmed fler or
ter som blev städer under detta årtionde än under 1700- och 1800-talen 
tillsammans. Inte sedan perioden 1580-1680 hade en så omfattande ny
bildning av städer ägt rum.

Efter att Mjölby, Vetlanda och Värnamo fått sina stadsrättigheter år 
1920 sjönk nybildningstakten högst betydligt. Under 1920-talet bildades 
endast tre nya städer och lika många tillkom under 1930-talet. En ny och 
sista uppgång i stadsgrundandet kom på 1940-talet. Perioden 1940-1951 
innehåller lika många nyutdelade stadsrättigheter som 1910-talet, dvs 
inte mindre än 17 stycken.

Till de nya städer som bildades under 1940-talet hör Karlskoga, som 
erhöll sina rättigheter år 1940. I Karlskoga kommun hade ett municipal- 
samhälle bildats 1885 och vid sidan därav fanns inom den arealmässigt 
stora kommunen två icke-reglerade tätortsbildningar i anslutning till 
bruken vid Bofors och Degerfors. Kommunen innehöll dessutom stora 
landsbygdsområden med gles bebyggelse och bosättning. Frågan om 
Karlskogas administrativa ställning var uppe till diskussion och utred
ningar under åtskilliga decennier innan frågan löstes under 1930-talet på 
så sätt att hela kommunen kom i åtnjutande av stadsrättigheter. Att på 
detta sätt bilda stad av en hel kommun med stora inslag av glesbygd var 
på den tiden ett helt nytt och radikalt grepp. Det var också ett sätt att 
lösa inom-kommunala stridigheter mellan municipalsamhällets företrä
dare och bolagsledningen vid Bofors bruk.25 Samma metod kom på nytt 
till användning senare under 1940-talet, när hela Gudmundrå kommun 
år 1947 bildade stad under namnet Kramfors. I Gudmundrå fanns ett



municipalsamhälle (Kramfors), dessutom flera oreglerade tätortsbild- 
ningar samt glesbygd. Där fanns också starka inom-kommunala mot
sättningar, som stadsbildningen var ett försök att överbrygga.26När Ki
runa blev stad 1948 var det på nytt en hel kommun med mycket gles
bygd - Jukkasjärvi - som tilldelades rättigheterna. Sverige fick som be
kant genom denna stadsbildning världens till ytan sett största stad.

De stadsrättigheter som utdelades under 1900-talet tillföll alla redan 
uppvuxna tätorter, i regel utgick man vid grundandet också ifrån en ort 
med administrativ ställning som köping eller municipalsamhälle. Det 
enda undantaget är Nacka som var landskomun helt i avsaknad av muni- 
cipalbildningar när stadsrättigheterna kom 1949. Därmed inte sagt att 
tät bebyggelse skulle saknats i Nacka kommun. Tvärtom, hela kommu
nen var i huvudsak tätbebyggd men innehöll ingen administrativ tätort.

Efter att Säffle kommit i åtnjutande av stadsrättigheter år 1951 hade 
sammanlagt 41 orter försetts med sådana rättigheter under 1900-talet. 
Det svenska stadsväsendet bestod därmed av 133 orter och några ytterli
gare städer bildades ej därefter. Det blev under 1950- och 1960-talen 
däremot allt vanligare att till städerna inkorporera stora landsbygdsom
råden. Städerna fick därigenom inte samma homogena struktur som ti
digare och stadsförvaltningarna fick ta sig an att lösa såväl tätortspro- 
blem som glesbygdsfrågor.

De kommunala uppgifterna ändrade ordentligt karaktär i industria
lismens samhälle. Gamla skyldigheter för städerna som till exempel 
skjutsning och inkvartering var inte längre aktuella. Andra äldre kom
munala uppgifter vidgades väsentligt och fick med tiden ett helt annat 
innehåll till exempel vad gällde skötsel av gator och vägar, renhållning 
och vattenförsörjning. Främst var det dock på det sociala området och 
inom skolväsendet som de kommunala resurserna byggdes ut och stärk
tes. De växande kommunala uppgifterna ställde krav på styrelser och 
förvaltningar, vilka behövde förstärkas och omorganiseras för att kunna 
fungera på ett effektivt sätt. En rad nya nämnder och verksamhetsgre
nar växte fram med tiden och inte minst en kommunal byråkrati. Samti
digt som den rent kommunala verksamheten expanderade restes också 
önskemålet att integrera kommunerna allt hårdare i den övergripande 
samhällsplaneringen. Det började framstå som alltmer nödvändigt och 
önskvärt att bilda en enhetlig kommuntyp och avskaffa den gamla upp
delningen i städer, köpingar och landskommuner. Jag återkommer ne
dan i avsnitt 2.5 till frågan om den kommunala verksamhetens tillväxt 
och förändring.



Ett steg i riktningen mot en enhetlig kommuntyp var 1955 års kom
munallag, vilken var gemensam för stad och landsbygd. Genom denna 
lag förlorade magistraten all befattning med stadens styrelse och dess
utom avskaffades den allmänna rådstugan. Både magistrat och allmän 
rådstuga var institutioner med rötter ända ned i det medeltida stadsvä
sendet. Enligt den nya lagen av år 1955 skulle man ej heller längre utse 
kommunalborgmästare. Denna befattning fanns i städer som saknade 
egna jurisdiktioner och låg under landsrätt. Drätselkammaren var det 
organ som den nya kommunallagen tilldelade en förstärkt position.27

Den enhetliga kommuntyp, som 1955 års kommunallag siktade mot 
infördes den 1 januari 1971 och formellt sett blev Sverige då ett land 
utan städer. De gamla rådhusrätterna avvecklades och ersattes av tings
rätter. Borgmästare och rådmän var rådhusrätternas främste befatt
ningshavare och de var stadens egna ämbetsmän. Ämbetena var liksom 
den institution de emanerade ur (magistraten) av medeltida ursprung. I 
de nya statliga tingsrätterna blev borgmästare och rådmän statstjänste
män och de gamla titlarna försvann.28 Ett nytt samhälle - ett service
samhälle - hade växt fram och ersatt industrialismens samhälle och i 
detta nya samhälle hade den gamla staden och dess förvaltningsstruktur 
inte längre någon funktion att fylla.

2.2 Köpingarna
2.2.1 Köpingsväsendet före kommunallagarna

Den svenska köpingsinstitutionen tillkom på 1600-talet, då statsmakten 
i syfte att hindra handels och hantverks idkande på landsbygden inrät
tade under städerna lydande köpingar. Begreppet hade dessförinnan 
betraktats närmast som synonymt med stad, men fick således under 
1600-talet ett nytt innehåll.1 Lydköpingarna var ett slags annex till de 
dåvarande städerna, där vissa städers borgare hade rätt att driva handel 
året om och ej enbart vid marknadstidpunkterna. De nya köpingarna 
lokaliserades till relativt befolkningsrika bygder, där det var långt mel
lan städerna och landsköpenskapen därför särskilt livaktig. Speciellt tal
rika blev lydköpingarna utmed smålandskusten, där också stadssyste- 
met var relativt svagt utvecklat. Under Kalmar stad inrättades lydkö
pingarna Döderhultsvik (Oskarshamn), Mönsterås, Pataholm och Påsk- 
allavik. Bergkvara delades mellan Kalmar och Karlskrona, medan bor- 
gerskapet i Kalmar och Västervik delade på handeln i Figeholm.2



Vid sidan av lydköpingarna tillkom efterhand friköpingar, som var 
från städerna oberoende orter med fria handelsrättigheter och fria från 
skråtvånget. I administrativt och juridiskt avseende lydde de under läns
förvaltning, häradsrätt och socken. En av de tidigast anlagda friköping
arna är Malmköping i Södermanlands län. Malmköping anlades år 1784 
som servicesamhälle åt Södermanlands regemente. De ursprungliga 
planerna gällde att anlägga en ny stad med namnet Gustavs stad. Inten
tionerna ändrades så småningom, kanske under påverkan av erfarenhe
terna från den år 1771 tillkomna Eskilstuna fristad, där hantverkare 
ägde rätt att driva näring fria från skråbestämmelser. Redan 1667 hade 
emellertid friköpingsinstitutionen prövats, då Strömstad tilldelades fria 
och obundna köpingsrättigheter. Försöket föll så väl ut att Strömstad 
redan fem år senare (1672) erhöll stadsprivilegier.3 En annan tidig frikö- 
pingsbildning är, som ovan framgått, den gamla staden Filipstad som er
höll sitt köpingstillstånd 1720.

Anläggandet av friköpingen Malmköping (1784) bör ses i relation till 
tillkomsten av Eskilstuna fristad (1771) och Östersund (1786) men även 
den finska fristaden Tammerfors (1779) i dåvarande Sverige.4 Fristaden 
var ett tidigt experiment med näringsfrihet och även Malmköping ställ
des utanför handelstvång och skråväsende. Istället för att anlägga en 
priviligierad stad så valde man i Malmköpings fall en enklare lösning 
och bildade en köping under så kallad landsrätt och med en annan för
valtningsstruktur än städerna. Östersund gavs också en enklare admi
nistrativ och judiciell form än vad som gällde för övriga städer. Jag me
nar att man kan se tillkomsten av Eskilstuna fristad, Malmköping och 
Östersund som upptakten till en ny period - ”en tredje våg” - av admi
nistrativt tätortsbildande. I regel var det friköpingar som anlades, i 
några fall enklare former av städer. Att man valde just dessa lösningar 
bottnar i en ändrad syn på stadsväsendet, en ändrad stadspolitik från 
statens sida.5

Denna ”tredje våg” började således på 1770-talet med tillkomsten av 
Eskilstuna fristad och följdes under 1780-talet av Malmköpings och Ös
tersunds anläggande. Under 1800-talet bildades flera nya friköpingar. I 
tur och ordning tillkom fram till 1840-talets mitt följande köpingar Ar
vika (1811, 1821), Mörbylånga (1820), Haparanda (1821), Motala 
(1823), Ljungby (1828), Lysekil (1834), Örnsköldsvik (1842) och Trelle
borg (1843).h I samtliga fall utom beträffande Lysekil och Trelleborg 
var det fråga om reguljära nyanläggningar på platser som dittills saknat 
förtätad bebyggelse. I Lysekil fanns redan ett fiskesamhälle, som tillde-



lades fria köpingsrättigheter år 1834 i konkurrens med Fiskebäckskil 
och Fjällbacka. Detta fiskesamhälle hade haft sin blomstring under det 
stora sillfisket vid 1700-talets slut och nått en storlek på 536 personer år 
1790. Vid tiden strax före köpingsbildningen hade folkmängden sjunkit 
till 462 personer (1830).7 Trelleborg hade, som ovan framkommit, en 
gång i tiden varit stad i Danmark, men senare (1619) mist sina privile
gier.

Till det tidiga 1800-talets stads- eller tätortsgrundande hör också an
läggandet av städerna Borgholm och Skellefteå åren 1816 respektive 
1845. 1 båda dessa fall valde man till en början den enklare formen med 
städer under landsrätt och en mindre komplicerad förvaltningsform. 
Skellefteå ingick således som en del av Skellefteå socken och bildade 
egen kommun först 1881. Köpingarna Arvika och Haparanda planera
des som städer under namnen Oscars stad respektive Karl Johans stad.8 
Arvika anlades som friköping 1811, blev stad år 1812, men ombildades 
några år senare (1821) till friköping. Stadsrättigheter tillföll Arvika på 
nytt år 1911. Haparanda anlades som friköping 1821 efter att projektet 
Karl Johans stad havererat, och erhöll stadsprivilegier tjugo år senare 
(1842). Under 1830-talet återfick också Sölvesborg och Filipstad de 
stadsrättigheter som de gått förlustiga under 1600-talet.

Efter tillkomsten av Skellefteå anlades inga flera städer i Sverige och 
ej heller några köpingar. Nybildningen tog andra former. Det var inte 
längre fråga om att anlägga nya tätorter utan att förse redan uppväxta 
tätorter med ny kommunaladministrativ form. Så var fallet när lydkö
pingen Döderhultsvik (Oskarshamn) och friköpingen Trelleborg fick 
stadsprivilegier 1856 respektive 1865/67. Även de sist tillkomna frikö
pingarna Värnamo (1859) och Nybro (1865) var etablerade tätorter vid 
tiden för köpingsbildandet. Vid den tiden hade statsmakten dessutom 
upphört med att tillhandahålla mark för stads- respektive köpings
bildandet.9

Värnamo och Nybro bildades på traditionellt sätt som friköpingar. 
Jag har därför fört dem till samma epok som övriga friköpingsbild- 
ningar, även om tillkomsten av dessa friköpingar innehåller inslag som 
pekar fram mot ett nytt system för administrativ tätortsbildning. 
Oskarshamn och Trelleborg försågs på liknande sätt med traditionella 
stadsprivilegier och har därför även de förts till perioden 1770-1865. 
Steget över till det nya systemet togs definitivt med tillkomsten av Es
lövs köping 1875, då kommunallagarnas regler för bildandet av köpings- 
kommuner tillämpades fullt ut.10



Stads- och friköpingsbildandet 1770-1865 kan kanske inte mäta sig 
med det stora stadsgrundningsskedet 1580-1680. Det var färre orter 
som anlades och deras befolkningsnumerär var åtminstone ännu vid 
1800-talets mitt inte särskilt betydande. De kunde i varje fall ur den 
aspekten klart jämställas med de mindre städerna.11 Det var vanligen 
också livskraftiga orter med stor utvecklingspotential och många av dem 
har med tiden blivit rätt betydande tätorter. Alla friköpingar outbilda
des med stöd av kommunallagarna till minst köpingskommuner under 
1800-talets senare del. Förutom Malmköping och Mörbylånga fick 
också samtliga friköpingar förr eller senare stadsrättigheter. Lydköping
arna har inte haft samma växtkraft som friköpingarna och många åter
finns inte som administrativa tätorter vid slutet av 1800-talet. Dock kan 
man notera att samtliga lydköpingar som anlades mellan 1640-talet och 
1720-talet återfinns i kretsen av städer, köpingar och municipalsamhäl- 
len år 1900. Flertalet var municipalsamhällen av ringa storlek och bety
delse.

Stads- och köpingsgrundningarna 1770-1865 bildar en distinkt period 
i svensk stadsbildning med klart urskiljbara kännetecken som profilerar 
den gentemot andra perioder i samma process. Den har dock rönt föga 
uppmärksamhet i tidigare svensk stadshistorisk forskning. Geografen 
Lennart Améen är egentligen den ende som ordentligt uppmärksammat 
denna epok i svensk stadsbildning och det i ett arbete som egentligen 
handlar om något annat än ortssystemet, nämligen domänstrukturens 
betydelse för urbaniseringen och stadsbyggandet. Lennart Améen talar 
om "i liberalistisk anda grundade städer under 1800-talets första del” till 
skillnad från de ”spontanorter” som tog gestalt under 1800-talets senare 
hälft.12

Anledningen till att denna epok - ”den tredje vågen” - i stort sett 
förbigåtts tror jag har att göra med att man inte tagit in hela tätortssyste- 
met i undersökningarna utan koncentrerat sig på och stannat vid stä
derna och stadsgrundandet. Såväl lydköpingarna som friköpingarna är 
ett slags urbana anläggningar - kanske kan de betecknas som proto-ur- 
bana - som också måste beaktas för att fånga in, analysera och förstå 
hela den urbana utvecklingen i Sverige under 1600-, 1700- och 1800-ta- 
len. Ett mer systematiskt forskande kring lyd- och friköpingsväsendet 
synes mig vara en angelägen uppgift för den urbanhistoriska forsk
ningen.



Lydköpingar och friköpingar var, var och en på sitt sätt, orter försedda 
med särskilda privilegier. För de sistnämnda gällde privilegiet fri nä
ringsverksamhet. Med 1862 års kommunallagar fick köpingsbegreppet 
på nytt en ändrad innebörd och med 1864 års näringsfrihetsförordning 
bortföll betydelsen av ekonomiska privilegier. Köpingarna fick genom 
kommunallagarna rätten att bilda egna kommuner där byggnadsstad
gans och brandstadgans bestämmelser för stad var obligatoriskt gäl
lande. Ordnings- och hälsovårdsstadgornas bestämmelser för stad 
kunde också göras giltiga i köpingar, men det var inte obligatoriskt. Ju- 
diciellt lydde köpingarna under landsrätt och den kommunala organisa
tionen var i stort densamma som för landskommunerna. Det enda skälet 
till köpingsbildning blev efter 1862 möjligheterna att uppnå kommunal 
självständighet och senare föreskrevs att alla nytillkomna köpingar var 
tvungna att bilda egna kommuner.13

Under 1800-talets senare del bestod således det svenska köpingsvä
sendet av tre kategorier av orter av skilda ursprung. Där fanns orter som 
erhållit köpingsrättigheter enligt föreskrifterna i 1862 års kommunalla
gar. Där fanns vidare sådana orter som inrättats som lydköpingar under 
1600-talet och sådana som erhållit fria köpingsrättigheter under 1700- 
och 1800-talen. Antalet köpingar med rötter i fri- och lydköpingsinstitu- 
tionerna uppgick i början av 1860-talet till 20. Vissa av nämnda köpingar 
anhöll, med stöd av kommunallagen, om att få bilda egen kommun och 
tilldelades också kommunal självständighet. Andra kvarstod fortfa
rande vid 1800-talets slut som särskilda enheter inom moderkommuner
nas administration. De liknade därmed åtminstone i det avseendet mer 
municipalsamhällen än vad de liknade de kommunalt självständiga 
köpingarna.14

De särskilda stadganden som köpingarna var underkastade hade, lik
som vad gäller städerna, sin grund i att köpingarna hade en större och 
mer sammanträngd bebyggelse och bosättning än vad som vanligen 
förekom på andra orter i riket bortsett från städerna.

2.2.3 Köpingsväsendets omfattning 1860-1970

Det svenska köpingsbeståndet behölls tämligen intakt från 1860-talet 
fram till sekelskiftet 1900. Efter att Värnamo och Nybro tilldelats kö
pingsrättigheter 1859 respektive 1865 tillkom, med stöd av kommunalla-



garna som nya köpingar Eslöv (1875), Säffle (1882), Tranås (1882), 
Sundbyberg (1888), Vara (1894), Tidaholm (1895), Borlänge (1898), 
Hörby (1900) och Grästorp (1900).15 Totalt utdelades således köpings- 
rättigheter till nio nya orter mellan 1875 och 1900. Genom att fem äldre 
köpingar samtidigt avvecklades uppgick det sammanlagda köpingsbe- 
ståndet vid sekelskiftet 1900 till 24 orter. Trelleborg, Motala, Ronneby 
och Örnsköldsvik hade alla "upphöjts” till städer, medan den gamla lyd
köpingen Bergkvara ej längre räknades till köpingarnas krets.

Under det första decenniet av 1900-talet ägde en omfattande nybild
ning av köpingar rum. Antalet nya köpingar uppgick till 18 och i ungefär 
hälften av fallen var det tidigare municipalsamhällen som ombildades 
till köpingar och blev egna självständiga kommuner. Nästa höjdpunkt i 
köpingsbildandet nåddes under 1940-talet. då 38 orter tilldelades kö- 
pingsrättigheter. Liksom tidigare var det i regel municipalsamhällen 
som bytte kommunal form och blev köpingar. Den från 1940-talet höga 
takten i köpingsbildandet bestod några år in på 1950-talet. Under in
fluens av 1952 års kommunreform ombildades åren 1951-1952 elva mu
nicipalsamhällen till köpingar. Därefter har endast ett fåtal nya kö
pingar bildats. Till de senaste hör Almundsryd i Kronobergs län och 
Asele i Norrbottens län, vilka bildade köpingar 1958 respektive 1959. 
Som den sist tillkomna köpingen kan man möjligen räkna Ljusnarsberg 
i Västmanlands län, som fick sina rättigheter år 1962, men man kan lika 
gärna se Ljusnarsberg som en fortsättning på gamla Kopparbergs kö
ping, som bildade köping redan 1908.

Sin största omfattning, åtminstone vad gäller antalet orter, nådde kö- 
pingsväsendet åren 1960 och 1965, då antalet köpingar uppgick till 95. 
Under 1960-talets slut skedde en viss reducering av antalet köpingar ge
nom att tre stycken inkorporerades med andra orter. När köpingsväsen- 
det avvecklades och den enhetliga kommuntypen infördes den 1 januari 
1971 var det därför 92 köpingar som försvann ur historien.

Att vara köping kunde vara ett mycket kort inslag i en kommuns ut
veckling, medan det i andra fall blev den permanenta kommunala for
men, som bestod oförändrad trots skiftande yttre förutsättningar. 
Malmköping behöll således sitt köpingstillstånd oförändrat från köping
ens tillkomst som friköping 1784 fram till köpingsväsendets upphörande 
1971. Valdemarsvik, Mönsterås och Figeholm anlades alla tre som lyd
köpingar under 1600-talet och kvarstod även de som köpingar fram till 
att den enhetliga kommuntypen infördes 1971. Huskvarna däremot om
bildades nästan omedelbart efter köpingsbildningen (1907) till stad



(1911). Av de elva köpingar som bildades mellan 1859 och 1900 om
vandlades alla utom tre (Vara, Hörby och Grästorp) till städer under 
1900-talet. Stadsbildning var för övrigt det enda egentliga skälet till att 
en köping upphörde. Endast i några få fall ägde en direkt upplösning 
rum, vilken innebar att köpingen omvandlades till landskommun. Så 
skedde beträffande några mindre köpingar direkt i anslutning till 1952 
års kommunreform.

De flesta köpingar som bildades efter 1900 hade ett förflutet som mu- 
nicipalsamhälle. Så var fallet vid 76 köpingsbildningar, medan övriga 30 
köpingar tillkom utan föregående municipalbildning. Det var då hela 
landskommuner, som fick ändrad kommunal form. I den gruppen ingår 
några av de större köpingarna bland andra Sandviken (köping 1927), 
Finspång (1942), Bromölla (1942) och Hallstahammar (1943).

Köpingstillståndet kunde således ha kortare eller längre varaktighet. 
Totalt har det funnits lika många orter som vid något tillfälle efter 1860 
varit köpingar som det funnits städer nämligen 133 stycken. De befolk- 
ningsrikaste köpingarna var ofta förorter till någon större stad. Stock
holmsförorterna Lidingö och Sundbyberg tillhörde således de större kö
pingarna innan de bildade städer 1926 respektive 1927. Limhamn var 
en annan stor köping under 1900-talets början, vilken införlivades med 
Malmö 1915. Från 1940-talet och fram till 1970 hörde stockholmsföror
terna Sollentuna och Täby regelbundet till de större köpingarna i riket 
med folkmängder på 18000 respektive 13000 personer år 1950 och 
37000-38000 innevånare vardera år 1970.

Bland huvudorterna framstår Motala och Ronneby som de befolk- 
ningsrikaste, innan de bildade städer på 1880-talet. Som köpingar hade 
de när de var som störst omkring 2000 innevånare, vilket var mer än 
vad många städer kunde prestera vid den tiden. Andra större köpingar 
vid 1800-talets slut var Lysekil, Eslöv, Tidaholm, Tranås och Arvika. De 
hade folkmängder uppgående till mellan 1600 och 3 200 personer och 
alla fem orterna omvandlades till städer under 1900-talets första decen
nier. Vid 1800-talets slut fanns det också kvar en del riktigt små köpingar 
med befolkningar långt under 200 innevånare. Dit hörde Mörbylånga, 
Pataholm och Kristianopel.

Spännvidden i köpingsväsendet var således stor redan under 1800- 
talet och fortsatte att vara så under 1900-talet. På 1940-talet hörde Sol
lentuna, Sandviken och Finspång till de större köpingarna och hade 
mellan 12 000 och 15 000 innevånare. Mot dem kan ställas de minsta kö



pingarna Figeholm, Mörby långa och Grebbestad med 600-800 innevå
nare.

År 1970 hette de största köpingarna Täby och Sollentuna med om
kring 38000 innevånare. Alla då befintliga köpingar hade mer än 2000 
innevånare. De minsta var Båstad, Vinslöv och Slite med 2200 till 2400 
innevånare. Det är givet att dessa skillnader i befolkningsstorlekar 
bland annat resulterade i att de uppgifter förvaltningarna i respektive 
köpingskommun hade att lösa var väsentligt olikartade och att struktu
ren på köpingarna var starkt skiftande.

2.3 Municipalsamhällena

2.3.1 Municipalsamhällena före 1900

En eller flera av de så kallade stadsstadgorna kunde genom Kunglig Be- 
fallningshavandes förordnande och med Kunglig Majestäts godkän
nande även göras gällande i andra mer tätbebyggda och tätbefolkade 
områden än städer och köpingar till exempel hamnar, fiskelägen och sta
tionssamhällen. Första gången denna möjlighet nyttjades var år 1875, 
då Kunglig Befallningshavande i Malmöhus län med Kunglig Majestäts 
gillande beslöt att hälsovårdsstadgan skulle gälla inom hela dåvarande 
Flöganäs bruks kommun. Flöganäs bruk blev därmed rikets första muni- 
cipalsamhälle. Under resten av 1870-talet tillkom ytterligare tre munici- 
palsamhällesbildningar, nämligen år 1876 Dalarö i Stockholms län, år 
1877 Råå fiskeläge utanför Helsingborg i Malmöhus län samt är 1879 
Torekovs fiskeläge i Kristianstads län.' De tre senare fick den för muni- 
cipalsamhället karaktäristiska formen, dvs municipalområdet utgjorde 
en avgränsad del av kommunen och ej som fallet var beträffande Höga
näs bruk hela kommunen.

Under 1880-talet intensifierades takten i nybildningen av municipal- 
samhällen. Totalt bildades det inte mindre än 57 nya samhällen mellan 
1880 och 1889. Särskilt livlig var nybildningsverksamheten åren 1886 
och 1887. Under vart och ett av dessa två år tillkom hela tolv nya munici- 
palsamhällen. I regionalt avseende var de 57 orterna ingalunda jämnt 
fördelade över riket. De flesta var belägna i Kristianstads samt i Göte
borgs och Bohus län. Kristianstads län fick under 1880-talet 13 nya mu- 
nicipalsamhällen, varav åtta tillkom år 1887. I de allra flesta fal! var det 
byggnadsstadgans och brandstadgans föreskrifter som påbjöds. I Göte
borgs och Bohus län utfärdades de första förordningarna angående mu-



nicipalsamhällesbildning år 1884. Sammanlagt bildades det 14 sådana 
samhällen i länet under 1880-talet, varav nio år 1886. Här var det vanli
gen hälsovårdsstadgans föreskrifter för stad som ansågs behöva påkal
las.

Bland de municipalsamhällen som bildades under 1880-talet och se
nare kom att bilda städer kan nämnas Nässjö (municipala rättigheter 
och skyldigheter år 1881), Trollhättan (1881), Sävsjö (1882), Katrine
holm (1883), Kumia (1884), Lycksele (1884), Karlskoga (1885), Sollef
teå (1885), Vetlanda (1887), Bollnäs (1888) och Avesta (1889). Nässjö 
var det första municipalsamhället där samtliga fyra stadsstadgor ome
delbart ägde giltighet och i det avseendet var således Nässjö jämförbar 
med vilken stad som helst. Även i Katrineholm och Avesta trädde samt
liga stadsstadgor i kraft i och med municipalsamhällenas tillkomst åren 
1883 respektive 1889.2

Under 1890-talet bildades ytterligare 46 municipalsamhällen, varför 
antalet municipalsamhällen vid århundradets slut uppgick till 107. De 
municipalsamhällen som tillkom under 1890-talet var företrädesvis lo
kaliserade till Malmöhus län samt till Göteborgs och Bohus län. I det 
sistnämnda länet var det såväl under 1880-talet som under 1890-talet i 
de många fiskelägena som en samhällelig reglering ansågs vara påkallad 
och i de flesta fall förordnades det om att hälsovårdsstadgans föreskrif
ter för stad skulle äga tillämpning. Övriga stadsstadgors tillämpning på
kallades mer sällan i Göteborgs och Bohus län. Exempel på nybildade 
municipalsamhällen under 1890-talet utgör Boden (1896), Oxelösund 
(1899), Mjölby (1899) och Kramfors (1899). Samtliga fyra kom under 
1900-talet att ombildas till städer.

Municipalsamhällena bildade till skillnad från städer och köpingar ej 
egna kommuner utan ingick som särskilda enheter inom landskommu
nerna och tillhörde desamma i bland annat administrativt, judiciellt och 
ecklesiastiskt avseende. Municipalsamhällena bildade vad som brukar 
kallas specialkommuner, ibland brukar de karaktäriseras som en kom
mun i kommunen. 1 några fall föranstaltades det om stadsstadgors till- 
lämpning i hela kommuner. Det gällde under 1800-talet förutom Höga
näs bruks kommun även i kommunerna Grundsund och Fiskebäckskil, 
båda belägna i Göteborgs och Bohus län. Inom en och samma kommun 
var det möjligt att bilda flera municipalsamhällen. Så var under 1800- 
talets slut bland annat fallet i Örgrytes och Sköns konmuner utanför 
Göteborg respektive Sundsvall samt i Stenkyrkas och Kungshamns 
kommuner i Göteborgs och Bohus län. I såväl Örgryte som Skön fanns



det tre municipalsamhällen och i vardera av Stenkyrka och Kungshamn 
inte mindre än fyra. Kungshamns kommun var för övrigt nästan helt 
uppdelad mellan de fyra municipalsamhällena Smögen, Gravarne och 
Bäckevik, Hasselösund samt Tången.3 Flera municipalsamhällen kunde 
alltså finnas inom en och samma kommun, men det inträffade också att 
ett och samma ”municip” var beläget i mer än en kommun. Så var under 
1800-talets slut förhållandet vad gällde bland annat municipalsamhäl
lena Sävsjö, Limhamn och Hallsberg.4 Även om municipalsamhällena i 
administrativt och andra avseenden tillhörde en landskommun så var 
det inte ovanligt att man inom ett municipalsamhälle tillsatte en särskild 
styrelse som skulle tillse att stadgans eller stadgornas föreskrifter följ
des. I andra fall sköttes dessa uppgifter inom ramen för den ordinarie 
kommunala förvaltningen.

Allteftersom antalet municipalsamhällen växte under 1880- och 1890- 
talen och folkmängden i dem ökade, växte också behovet av att fastare 
organisera dessa samhällen samt att ordna deras beskattningsförhållan- 
den. Frågan var vem som skulle bekosta stadsstadgornas upprätthål
lande i ett municipalsamhälle. Var det en uppgift för samtliga kommun
innevånare eller skulle den begränsas till att gälla enbart de inom muni- 
cipalområdet bosatta personerna? Frågan avgjordes på 1898 års riks
dag, där en lag antogs vilken kompletterade 1862 års förordning om 
kommunalstyrelse på landet med en ny paragraf, som reglerade munici- 
palsamhällenas samhälleliga ställning. Enligt dessa kompletterande 
föreskrifter utgjorde municipalområdena särskilda samhällen inom 
landskommunerna, som oberoende av kommunen i övrigt hade att 
vårda de angelägenheter och utföra de uppgifter, vilka blev en konse
kvens av stadsstadgors tillämpning inom området. Municipalsamhällena 
skulle själva bestrida kostnaderna för de utgifter som uppkom vid stad
gornas tillämpning och de gavs rätt att självständigt beskatta de inom 
municipalområdet bosatta personerna. De myndigheter som skulle bil
das för att tillvarata municipalsamhällets rättigheter och fullgöra dess 
skyldigheter fick benämningarna municipalstämma, municipalfullmäk- 
tige och municipalnämnd.

Municipalsamhällena utgjordes således av kommundelar med i vissa 
avseenden egna kommunala förvaltningsorgan och egen beskattnings
rätt. I de få fall där stadsstadgornas efterlevnad var påbjuden inom hela 
landskommuner behövdes givetvis ingen särskild beskattningsrätt ut
över den gängse kommunala beskattningsrätten och ej heller några för
valtningsorgan på kommundelsnivå. Sådana landskommuner brukar



därför ej räknas till municipalsamhällena dä de ej omfattas av 1898 års 
lagstiftning, vilken trädde ikraft vid ingången av det nya seklet, dvs den 
1 januari 1900.

2.3.2 Municipalsamhällena under 1900-talet

Vid ingången till 1900-talet hade Sverige således fått en särskild lagstift
ning som reglerade förhållandena i de cirka 100 municipalsamhällen 
som då fanns. Nybildningen av municipalsamhällen fortsatte i rask takt 
under 1900-talet och den var särskilt intensiv under 1910- och 1920-talen 
då 114 nya samhällen bildades, där efterlevnaden av en eller flera av 
stadsstadgorna påbjöds. Därefter minskade takten i nybildningen av 
municipalsamhällen och under 1940-talet inträffade för första gången 
den situationen att antalet nybildade municipalsamhällen var färre än 
antalet avvecklade. Det totala vid en och samma tidpunkt befintliga be
ståndet av municipalsamhällen reducerades därmed efter att ha nått en 
topp år 1940 pä 225 samhällen.3

Avvecklingen av befintliga municipalsamhällen påbörjades redan un
der 1900-talets första decennier, då 18 av de under 1800-talet bildade 
municipalsamhällena upphörde. Avvecklingen antog i huvudsak två for
mer. Antingen införlivades municipalsamhällena med städer genom in
korporeringar eller också ombildades de till köpingar och blev egna 
självständiga kommuner. Ombildning till köping var genomgående fram 
till 1950 den viktigaste anledningen till att ett municipalsamhälle upp
hörde att finnas till. Något mindre än hälften av de 140 municipalsam
hällen som avvecklades mellan 1900 och 1950 "upphöjdes” till köpingar. 
Den näst vanligaste orsaken till avveckling var att municipalsamhällena 
inkorporerades med andra kommuner och då vanligen med städer. I en 
hel del fall tilldelades municipalsamhällena egna stadsrättigheter och 
bildade således själva städer. Av de municipalsamhällen som avveckla
des före 1950 var det ungefär lika många som omvandlades till eller in
korporerades med städer som de som ombildades till köpingar. Endast 
i några få fall var det fråga om en direkt upplösning av ett municipalsam
hälle.

Totalt bildades det 222 nya municipalsamhällen under 1900-talet. Det 
sista som tillkom var Ruda beläget i Högsby och Långemåla kommuner 
i Kalmar län. Ruda erhöll sina municipala rättigheter år 1949. Därefter 
har inga nya municipalsamhällen bildats, istället påbörjades under 1950- 
talet en definitiv avveckling av befintliga samhällen. Den omedelbara



anledningen till denna avveckling står att söka i ändrade rättsregler. 
Dessa ändrade lagbestämmelser kan i sin tur återföras på mer generella 
samhällsförändringar som avskaffade behovet av specialkommuner av 
den typ som municipalsamhällena representerade.

År 1956 beslöt riksdagen att med verkan från den 1 januari 1958 in
föra en allmän, för hela riket gällande, ordningsstadga. Den speciella 
ordningsstadga som dittills varit obligatoriskt gällande i alla städer och 
dessutom påbjudits i vissa köpingar och municipalsamhällen upphörde 
samtidigt att gälla. Denna åtgärd följdes år 1958 av beslut om en allmän 
hälsovårdsstadga, vilken trädde ikraft den 1 januari 1960. Vid 1962 års 
riksdag kom beslutet att från den 1 januari 1963 införa en allmän 
brandstadga. Ytterligare två av de gamla så kallade stadsstadgorna upp
hörde således att gälla genom dessa två senare beslut. De municipalsam
hällen som bildats för att vårda enbart sådana angelägenheter som spe
cificerades i ordningsstadgan, hälsovårdsstadgan eller brandstadgan 
kom genom dessa åtgärder att stå utan arbetsuppgifter. Följden blev att 
de automatiskt upplöstes. Möjligheter fanns dock fortfarande att med 
hjälp av byggnadslagens och byggnadsstadgans bestämmelser bilda och 
bevara municipalsamhällen. Även ordningsstadgan innehöll fortfa
rande vissa möjligheter till nybildning, men de var mer begränsade än 
tidigare. De möjligheter till att bilda municipalsamhällen som bygg
nadstadgan och ordningsstadgan gav kom dock aldrig till användning.6

Förutsättningarna för och möjligheterna till en avveckling av munici- 
palsamhällesinstitutet hade diskuterats av den under 1940-talets början 
verksamma kommunindelningskommittén. Utredarna konstaterade 
bland annat att en utjämning av skillnader i bebyggelsestrukturen mel
lan stad och land ägt och ägde rum. Många städer hade till följd av in
korporeringar och kommunsammanläggningar kommit att innehålla 
icke obetydliga landsbygdsområden. Inom flera landskommuner hade 
samtidigt tätortsbildningar växt fram som ej var underkastade samhälle
lig reglering enligt stadgornas föreskrifter. Flera kommunala förvalt
ningar sysslade därför redan med såväl tätortsproblem som landsbygds- 
frågor. Utredarna menade att det borde vara fullt möjligt att överföra 
de uppgifter som de municipala förvaltningarna handlade till moder
kommunerna. Någon avveckling av existerande municipalsamhällen fö
reslogs dock ej.7 Vad man ville åstadkomma var troligen en mer restrik
tiv hållning vad gällde nybildningen av municipalsamhällen. Så blev 
också fallet och efter 1949 upphörde nybildningen helt.

Även den under 1940-talets slut verksamma kommunallagskommit-



tén diskuterade municipalsamhällenas vara eller icke-vara. I princip an
slöt man sig till kommunalindelningskommitténs synpunkter, men ej 
heller kommunallagsutredarna ville föreslå en direkt avveckling av be
stående municipalsamhällen. Först tyckte man att effekterna av 1952 års 
kommunreform borde avvaktas.8

Ett resultat av kommunreformen av år 1952 blev att 55 municipal
samhällen avvecklades mellan 1952 och 1955. Tretton av dessa 55 sam
hällen ombildades till köpingar, i vilka dessutom minst hela moderkom
munen ingick. I tre fall ägde inkorporering till stad rum. De resterande 
30 municipalsamhällena upplöstes och deras förvaltningsuppgifter över
gick till moderkommunerna. Under 1950-talets slut intensifierades av
vecklingen inte minst till följd av det ovan nämnda införandet av all
männa ordnings- och hälsovårdsstadgor. Inte mindre än 90 municipal
samhällen upplöstes mellan 1956 och I960, dessutom ombildades fyra 
till köpingar. Dessa åtgärder resulterade i att det år 1960 endast återstod 
54 av de 203 municipalsamhällen som funnits 1950.

Avvecklingen av befintliga municipalsamhällen fortsatte under 1960- 
talet, så att antalet år 1967, när kommunalrättskommittén avgav sitt 
tionde betänkande var nere vid siffran 5.9 Kommunalrättskommittén 
hade till sin primära uppgift att reglera de rättsregler som hindrade infö
randet av en enhetlig kommuntyp. Till dessa regler hörde bland annat 
möjligheterna att bilda municipalsamhällen. Utredarna kunde inte se 
några hinder för att även de återstående municipalsamhällenas förvalt
ningsuppgifter skulle kunna överföras till moderkommunerna och utar
betade erforderliga ändringar i de lagtexter, som reglerade municipal
samhällenas existens.10 Enligt riksdagsbeslutet år 1969 skulle den första 
etappen av 1962 års kommunblocksreforms obligatoriska verkställighet 
vara slutgenomförd senast den 1 januari 1971 och vid samma tidpunkt 
infördes den enhetliga kommuntyp som reformen eftersträvat. Därige
nom var municipalsamhällenas saga all. Det var inte längre möjligt att 
bilda vare sig municipalsamhällen, köpingar eller städer.

Det har funnits åtskilliga orter som någon gång i tiden bildat munici
palsamhällen. Det sammanlagda antalet ligger mellan 300 och 350. Det 
finns därmed fler orter som vid något tillfälle varit municipalsamhälle 
än vad det finns orter som någon gång varit köpingar och städer. Den 
tid som orterna ifråga existerat som municipalsamhälle varierar kraftigt. 
För vissa var det en kommunal form som existerade endast i några få 
år innan orterna tilldelades annan kommunal form eller inkorporerades 
med städer. I andra fall ägde municipalbildningen bestånd ända fram till



samhällenas upplösning. Nyland i Ytterlännäs kommun, Västernorr- 
lands län är en representant för den senare kategorin. Nylands munici- 
palsamhälle bildades 1885 och upplöstes först i och med den enhetliga 
kommuntypens införande 1971. Av samtliga municipalsamhällen är det 
Nyland som i oförändrad kommunal form ägt bestånd allra längst. Näs
tan lika lång livslängd har Mollösunds municipalsamhälle i Mollösunds 
kommun, Göteborgs och Bohus län. Mollösund bildades 1886 och upp
löstes samtidigt som Nyland. Åtskilliga av de municipalsamhällen som 
bildades i Göteborgs och Bohus län år 1886 ägde för övrigt bestånd ända 
fram till 1960, då de automatiskt upplöstes genom den allmänna hälso
vårdsstadgans tillkomst.

Variationerna i livslängd är således betydande mellan olika munici
palsamhällen. Betydande är också variationerna i befolkningsstorlek. 
Några hade folkmängder under såväl 200 som 100 personer, medan 
andra nådde upp i storleken övér 10000 innevånare. Dessa senare orter 
var därmed väl så stora och ”stadslika” som flera av de mindre städerna. 
Det befolkningsmässigt sett minsta municipalsamhälle som någonsin ex
isterat är Tingstad i Backa kommun utanför Göteborg. Folkmängden i 
Tingstad uppgick som mest till 52 personer (1920). Till de befolknings
mässigt riktigt små ”municipen” hör också Kristianopel i Blekinge län 
och Flatholmen i Stenkyrka kommun, Göteborgs och Bohus län. Dessa 
två orter hade kring 100 personer och ofta därunder.11

De befolkningsrikaste municipalsamhällena var ofta förorter till nå
gon av rikets större städer. Dit hör bland andra stockholmsförorterna 
Liljeholmen i Brännkyrkr kommun. Hagalund, Huvudsta och Råsunda 
i Solna kommun. Dit hör också göteborgsförorterna Lundby i Lundby 
kommun, Gårda, Lunda och Krokslätt i Örgryte kommun, Mölndal i 
Fässbergs kommun samt Alvsborg i Västra Frölunda kommun. Dit kan 
också föras bland andra Nyfors i Fors kommun utanför Eskilstuna, 
Norrköpings norra förstad i Östra Eneby kommun, Skönsmon och 
Skönsberg i Sköns kommun utanför Sundsvall, Almby i Almby kom
mun utanför Örebro sam: Nyhem i Snöstorps kommun utanför Halm
stad. De största av dessa nunicipalsamhällen hade när de var som störst 
folkmängder på 8 000-9 000 innevånare. De flesta har endast existerat 
en kortare tid som municipalsamhälle innan de införlivades med stä
derna. Flera av dessa orter har troligen också tillkommit som ett alterna
tiv till inkorporering. Om en stad motsatte sig inkorporering av ett tät
bebyggt, icke-reglerat samhälle i en till staden angränsande kommun



kunde lösningen istället bli att reglera förhållandena i orten genom mu- 
nicipalbildning.

Vid seklets mitt var stockholmsförorten Huddinge det överlägset be- 
folkningsrikaste municipalsamhället med 13 200 innevånare år 1950. 
Huddinge municipalsamhälle hade ombildats år 1947 och uppnått sin 
storlek genom att fyra äldre municipalsamhällen lagts samman till en ny 
enhet. Huddinge ägde som municipalsamhälle bestånd fram till den 1 
januari 1953, då det upplöstes och dess uppgifter överfördes till kommu
nen.

Bland huvudorterna hör Kiruna genomgående till de största munici- 
palsamhällena med en folkmängd på cirka 10000 innevånare. Andra 
mer framträdande huvudorter bland municipalsamhällena är Höganäs, 
Boden, Katrineholm, Mjölby, Malmberget, Kumia, Holmsund, Åtvida
berg och Oxelösund. Nämnda orter hade runt 4000 innevånare när de 
var som störst. De flesta av dem har endast existerat som municipalsam
hälle under en kortare tid och ombildats till köping eller stad före 1950. 
Det är ofta ur monografier över sådana städer som tidigare varit munici
palsamhällen som kunskaper om dessa orters tillblivelse, skötsel av 
kommunala angelägenheter, inre konflikter, relationer till moderkom
munen, bebyggelseutveckling, befolkningsförhållanden, sociala struk
turer med mera kan utvinnas. Systematiska och komparativa undersök
ningar över olika municipalsamhällens utveckling såväl vad gäller rela
tioner till omvärlden som inre förhållanden saknas ännu liksom en sam
lad framställning över municipalsamhällesinstitutet som företeelse.

2.4 Icke-administrativa tätorter

2.4.1 Den oreglerade tätortsbebyggelsen före 1920

Städer, köpingar och municipalsamhällen utgjorde vad som brukar kal
las för administrativa tätorter. De var tätorter som, om än i olika former, 
var underkastade samhällelig reglering. De olika formerna av reglering 
skilde orterna ifrån varandra även om deras tätortskaraktäristika (be
folkningsstorlek och husavstånd) kunde vara tämligen likartade. Dessa 
orter var administrativt avgränsade och hade ett klart angivet geogra
fiskt område inom vilket en eller flera stadsstadgor skulle tillämpas. En 
följd av stadgornas tillämpning var att dessa områden fick en särskild 
kommunal förvaltningsstruktur.

Vid sidan av dessa administrativt reglerade tätorter fanns dessutom



andra orter med tätortskaraktäristika som i åtskilliga fall gott och väl 
motsvarade vad de administrativa tätorterna kunde uppvisa. Dessa tät
orter ansågs dock ej behöva underkastas samhällets kontroll som den 
var specificerad i stadsstadgorna. De åtgärder som erfordrades för att 
dessa orter skulle kunna existera under ordnade förhållanden tillgodo
sågs på annat sätt än genom föreskrifter om stadsstadgors tillämpning.

De flesta av dessa icke-administrativa tätorter var vid 1900-talets bör
jan bruksorter eller industriorter i någon form. Det var således inte 
jordbruket utan sekundärnäringarna som dominerade och som hade ge
nererat orternas tillblivelse. Ofta var orterna uppbyggda kring ett enda 
företag, de var tillkomna och styrda i patriarkalisk anda. I dessa bruks
orter var det företagen själva och inte den offentliga sektorn som hade 
att övervaka och vårda brandskyddet, ordningens upprätthållande, 
byggnadsregleringen och hälsotillståndet, men även en del andra kom
munala angelägenheter. Sådan var bakgrunden för de flesta större orter 
som vid 1900-talets början tillhörde kategorin icke-administrativa tätor
ter. I administrativt och judiciellt avseende löd de formellt under läns
styrelse, landskommun och häradsrätt.

Med tiden minskade det patriarkaliska inslaget och kommunerna tog 
helt över skötseln av de angelägenheter företagen tidigare svarat för. En 
hel del av de icke-administrativa tätorter som fanns vid 1900-talets inled
ning ombildades senare till administrativa tätorter (stad, köping, muni- 
cipalsamhälle), men det stora flertalet kom ändå att kvarstå som icke- 
administrativa tätorter under hela den tid som det i Sverige fanns olika 
kommuntyper, dvs fram till 1971.

Omfattningen och storleken på de icke-administrativa tätorterna är 
dåligt känd före år 1900. Ett försök gjordes att upprätta en officiell för
teckning över dem i samband med 1890 års folkräkning. Grundmateria
let till folkräkningen - husförhörslängderna - var dock inte i sådant 
skick att det på ett rimligt sätt gick att avgränsa tätorterna ifråga. Även 
vid den närmast följande folkräkningen, den som ägde rum år 1900, var 
det stora problem förbundna med den icke-administrativa tätortsredo- 
visningen och även med att i husförhörslängderna identifiera alla muni- 
cipalsamhällen, vilka ju också utgjorde delar av kommuner. Vid 1900 
års folkräkning upprättades dock en första officiell förteckning över 
icke-administrativa tätorter. Den publicerades emellertid inte i själva 
folkräkningsrapporten utan istället i Statistisk Tidskrift, vilket även var 
fallet med den förteckning som upprättades i samband med 1910 års 
folkräkning.1



Förteckningen från år 1900 omfattar alla agglomeradt bebyggelser 
och bosättningar med minst 1 000 innevånare, vidare allaorter där be
slut fanns om att de skulle inrättas som municipalsamhäll ei samt för det 
tredje alla andra orter, som ”genom sitt läge eller eljest kunna vara före
mål för ett allmännare intresse”.2 Förteckningen omfattar 138 orter, 
varav tio hade mer än 2 000 innevånare och 62 hade mer än 1000 innevå
nare. De största icke-administrativa tätorterna år 1900 vai enligt denna 
statistik Sandviken (6074 innevånare), Malmberget (5 320) och Dom- 
narvet (4 229). I samma storlek (5 850) hamnar också Skjtskär om de 
tre i förteckningen åtskilda tätorterna Skutskär, Härnäs och Bodarne 
betraktas som en enda agglomeration. Flera av de icke-administrativa 
tätorterna var således befolkningsmässigt betydande orter och deras tät- 
ortskaraktäristika var fullt jämförbara med städernas.

Avgränsningen av de icke-administrativa tätorterna skedde vid folk
räkningen år 1910 efter samma, ganska godtyckliga princper, som till- 
lämpats år 1900. Särskild uppmärksamhet ägnade man denna gång åt 
Stockholms län, där många så kallade villasamhällen vä>:t fram under 
1900-talets första decennium.3 Totalt omfattar denna förteckning 186 
agglomerationer. Av dessa fanns 87 stycken med i 1900 års lista, medan 
99 nya orter hade tillkommit. Av de orter som fanns upotagna i 1900 
års förteckning hade elva avförts som ej längre varande tåtorter och 40 
stycken hade omvandlats till att bli eller åtminstone ingå bland administ
rativa tätorter.

Bland de orter som finns upptagna i 1910 års förteckning, men ej in
går i statistiken år 1900, finns tre med över 2 000 innevånare nämligen 
Trollhättan (12275 innevånare), Grängesberg (4011) och Korsnäs 
(2 595). Denna grupp innehåller dessutom 29 orter med 1000 innevå
nare eller mer. Det finns således åtskilliga befolkningsrika orter, som 
träder fram i statistiken först år 1910. De är av sådan storlek att de inte 
kan ha växt fram under ett årtionde utan funnits med tidigare fast de ej 
registrerats. Trollhättan räknades dock år 1900 till municipalsamhäl- 
lena. Hela kommunen var tätbebyggd men municipalsamhället var ej 
organiserat som municipalsamhällen i allmänhet, varför det år 1910 för
des upp bland icke-administrativa tätorter.4 Några år senare (1916) er
höll Trollhättan stadsrättigheter.

Av de 186 orter som är upptagna i 1910 års statistik ö\er ”vissa tätbe
byggda orter å den svenska landsbygden” hade 13 mer än 2000 innevå
nare och 85 överträffade nivån 1 000 innevånare eller mer. Befolknings
mässigt stora var förutom de ovannämnda Sandviken (7 824 innevå-



nare). Skutskär (5 517), Motala verkstad (5 378), Mölndal (4809) och 
Domnarvet (4 438). Det är uppenbart att den svenska urbaniseringen 
under 1800-talets slut och under 1900-talet inte kan studeras utan att 
beakta den oreglerade tätortsbebyggelsen.

Geografen William William-Olsson genomförde år 1938 ett försök att 
för hela riket bestämma omfattningen av det icke-administrativa tätorts- 
boendet under folkräkningsår, som helt saknar eller har ofullständiga 
uppgifter över dessa orter."’ William-Olsson använde därvidlag samma 
metod, som han något år tidigare nyttjat för att fastställa utsträckningen 
av Stockholms förortsområde.6 Metoden går ut på att diagrammatiskt 
jämföra befolkningsutvecklingen mellan olika kommuner. När en kom
mun får en befolkningsutveckling som plötsligt och radikalt avviker från 
den utveckling som samtidigt äger rum i omkringliggande kommuner, 
menar William-Olsson, att man kan misstänka att en eller flera tätorter 
bildats i kommunen. Misstanken finner han starkt styrkt om den offi
ciella statistiken senare börjar redovisa tätortsbefolkning i berörd kom
mun. Saknas däremot tätortsbefolkning vill William-Olsson söka anled
ningen till befolkningsutvecklingen på annat håll, som exempel anger 
han sjösänkning, kolonisering samt uppkomsten av lokal produktion 
utan åtföljande tätortsbildning.7 När William-Olsson finner det styrkt 
att en eller flera tätorter finns i kommunen beräknar han den icke-admi- 
nistrativa tätortsbefolkningens storlek som skillnaden mellan kommu
nens faktiska folkmängd och den ”normala” dvs den befolkningsstorlek 
som kommunen skulle ha haft om tätortsbildning ej ägt rum.

Som Olof Jonasson påpekat är William-Olssons tillvägagångssätt ej 
helt klart redovisat. Har han gått igenom hela den svenska befolknings- 
statistiken kommun för kommun och konsekvent jämfört varje kom
mun med intilliggande kommuner för att fastställa den ”normala” be
folkningsutvecklingen eller har han använt sig av tre typkommuner (en 
för Götaland och Svealand, två för Norrland) som jämförelsenorm.8 
William-Olssons undersökning är under alla omständigheter det enda 
försök som hittills gjorts för att på riksnivå bestämma storleken på den 
icke-administrativa tätortsbefolkningen under den tid som den officiella 
statistiken över dessa orter är ofullständig. Hans beräkningar omfattar 
åren 1880, 1900, 1910, 1920, 1930 och 1935. Jag får anledning att senare 
återkomma därtill.

En annan geograf, Olof Jonasson, har ur ett regionalt perspektiv sökt 
bestämma befolkningsnumerären i icke-administrativa tätorter år 1865. 
Den metod Jonasson använt sig av är helt väsensskild från den av Wil



liam-Olsson nyttjade. Jonasson har använt sig av strödda uppgifter ur 
samtida tryck främst Handelskalendern och Historiskt-geografiskt och 
statistiskt lexikon. Vidare har han genom pastorsämbetenas försorg in
samlat uppgifter om tätortsboendet ur husförhörslängderna. I andra fall 
har han gjort uppskattningar av tätortsbosättningen i kommuner med 
bruksrörelse utifrån bergmästarrelationer och andra relationer rörande 
järnindustrin. Därutöver har topografiska kartor kommit till använd
ning. Jonasson medger att uppskattningen har en stor osäkerhetsmargi
nal och han har därför angivet tätortsbefolkningen så grovt som i jämna 
200-tal (200, 400, 600, 800 etc.).9 Hans undersökning berör åtta mellan
svenska län och jag får anledning att återkomma även därtill i senare 
kapitel.

Utöver dessa geografiskt sett något bredare försök att för 1800-talets 
slut och 1900-talets början fastställa omfattningen av den oreglerade tät
ortsbosättningen finns en del lokala uppskattningar. Så har till exempel 
Otto Sjögren sökt bestämma tätortsbefolkningens storlek i upplands
kommunerna Dannemora och Film år 1863. Enligt Sjögrens uppfattning 
fanns vid den tiden en befolkningsagglomeration vid Österby bruk på 
cirka 500 personer och en annan kring Dannemora gruva på ungefär 260 
personer. I Dannemora kommun har han dessutom identifierat ytterli
gare tre mindre agglomerationer.10 Ett annat exempel på oreglerat tät- 
ortsboende under 1800-talets senare del, som aldrig fångats upp i den 
officiella statistiken är fabrikssamhället Åker utanför Nässjö municipal- 
samhälle i Nässjö kommun. Åker började växa fram som tätort under 
1880-talet och hade vid sekelskiftet 764 innevånare. Planer fanns på att 
bilda ett municipalsamhälle av Åker, men de förverkligades aldrig då 
Nässjö municipalsamhälle motsatte sig en sådan åtgärd. Tätorten Åker 
kom istället att ingå i Nässjö stad när den bildades år 1914.11

Med dessa exempel har jag velat illustrera att det redan under 1800- 
talets senare del fanns en tätortsbosättning, som aldrig förts upp i den 
officiella statistiken. Talrikast var dessa agglomerationer kanske utmed 
norrlandskusten, där sågverksindustrins expansion skapade utrymme 
för tätortsbosättning i helt annan skala än tidigare. Frågan är hur stor 
var denna tätortsbosättning och hur påverkar dess utelämnande ur sta
tistiken vår uppfattning om urbaniseringsförloppet och tätortsutveck- 
lingen? Den problematiken behandlas i kapitel 4.4 nedan samt i bilaga 
1.



2.4.2 Icke-alministrativa tätorter 1920-1950

Vid folkräkiingstillfället år 1920 gjordes de dittills mest systematiska 
ansträngnin;arna för att i den officiella statistiken fånga in det totala 
tätortsboemet. Kriterierna på vilka orter som skulle betraktas som 
icke-admini:trativa skärptes ordentligt och registreringen blev mindre 
godtycklig äi tidigare. Alla befolkningsagglomerationer med minst 250 
innevånare >ch med ett övervägande icke-agrart näringsliv skulle för
tecknas. Avjränsningsarbetet utfördes från centralt håll av Statistiska 
Centralbyråi med hjälp av i första hand kartmaterial och församlings- 
böcker. Befdkningssiffrorna avrundades till närmsta 50-tal och de pu
blicerades m för första gången i själva folkräkningsrapporten.12 Det är 
givet att de rtvidgade regler för tätortsbestämning som infördes 1920 
resulterade en kraftig ökning av antalet icke-administrativa tätorter. 
Folkräkningm 1920 innehåller inte mindre än 805 ”stadslika eller tätbe
byggda orteipå landsbygden” att jämföras med 186 respektive 138 orter 
åren 1910 οώ 1900 (tabell 2.2).

De allra festa av de tätorter som år 1920 för första gången upptas i 
den officiell; statistiken var små och kan mycket väl ha en ganska kort 
tid bakom si; som tätort innan de dyker upp i statistiken. I några fall är 
det däremotrelativt befolkningsrika orter som år 1920 för första gången

TABELL 2.2: totalet icke-administrativa tätorter
cnnämnda i officiell statistik 1900-1950

År
Tctala
aitalet

därav
tillfälliga

Tillfälliga i 
% av samtliga

1900 138 11 8,0
1910 186 6 3,2
1920 305 130 16,1
1930 /79 12 1,5
1935 910 24 2,6
1960 1129 36 3.2
1995 1222 20 1,6
1950 it39 20 1,4

Anm. Tillfälliga tätorter = tätorter som i 
folkräkningarna rapporteras blott vid ett enstaka 
tillfälle eller vid två eller flera tillfällen 
men med långi mellanrum.

Referenser: Ü Arosenius 1903. 19H·
>0S, Folkräkningarna 1920-1950.



påträffas som tätorter. Av de nya tätorterna hade således 39 mer än 
1000 innevånare och 3 stycken nådde över 2000 innevånare.

Registreringen år 1920 var i flera avseenden generösare än tidigare. 
Flera av de orter som denna gång fördes upp i förteckningen kom att ha 
en betydligt kortare varaktighet som tätort än vad fallet varit tidigare 
och skulle bli senare. Antalet tillfälliga tätorter - dvs sådana som regi
streras blott vid ett enstaka tillfälle eller två tillfällen med långt mellan
rum - steg från omkring 10 åren 1900 och 1910 till inte mindre än 130 år 
1920. Av samtliga förtecknade tätorter var 8 % tillfälliga år 1900 och 3 % 
år 1910, vilket kan jämföras med 1920 års siffra på 16 % tillfälliga tätor
ter (tabell 2.2).

År 1930 infördes vissa smärre modifieringar av den metod som an
vänts vid föregående folkräkningstillfälle. Alla orter med minst 200 in
nevånare skulle registreras denna gång mot 250 innevånare 1920. Ett 
annat krav var att andelen jordbruksbefolkning i tätorten fick uppgå till 
högst 40%, om den var större fördes orten ifråga ej upp i listan över 
”befolkningsagglomerationer av stadslik eller tätbebyggd karaktär på 
landsbygden”. Avgränsningsarbetet decentraliserades år 1930 och ut
fördes av respektive forsamlingspastor under noggranna anvisningar 
och omfattande kontroller från Statistiska Centralbyråns sida. Den me
tod som introducerades 1930 kom därefter att behållas i huvudsak oför
ändrad fram till 1950.13

Den modifiering av tätortsbegreppet som infördes år 1930 borde ha 
lett till en utökning av antalet icke-administrativa tätorter. Så blev dock 
inte fallet. Tvärtom så minskade antalet befolkningsagglomerationer 
något, närmare bestämt från 805 år 1920 till 779 år 1930 (tabell 2.2). Det 
finns säkert flera faktorer som bidrog till denna utveckling. En orsak 
är att vissa befolkningsagglomerationer ombildades till administrativa 
tätorter. Det är dock långt ifrån den viktigaste förklaringen. Det ligger 
naturligtvis nära till hands att i likhet med Maxwell Overton och Wil- 
liam-Olsson tolka uppgifterna över tätorternas antal och befolknings
storlek år 1930 som för lågt angivna.14 Jag tror dock att det snarare är 
1920 års siffror som är för höga och anledningen därtill står att söka i 
avgränsningsarbetet. Som ovan framgått saknas i 1930 års registrering 
åtskilliga (120 stycken) av de befolkningsagglomerationer som togs upp 
år 1920 och dessa orter återkommer vanligen ej heller senare. Man hade 
en mer generös avgränsningsmetod år 1920 som resulterade i en hög fre
kvens av tillfälliga (ej återkommande) tätorter. Det tror jag är den vikti
gaste anledningen till nedgången i antalet icke-administrativa tätorter



mellan 1920 och 1930. För en bestämning av urbaniseringsförloppet bör 
man dirför eliminera effekterna av de tillfälliga tätorterna och endast 
räkna ned de bestående tätorterna, dvs de tätorter som återkommer 
mellan två på varandra följande mättillfällen. Antalet bestående icke- 
adminiitrativa tätorter ökade från 169 under perioden 1910-1920 till 704 
mellanåren 1920 och 1930 och vidare till 834 under perioden 1930-1935.

Vid olkräkningarna 1930, 1935, 1940 och 1945 hade man åtminstone 
formelt sett identiska tätortsdefinitioner och ett tämligen likartat tillvä
gagångssätt vid avgränsningen. Antalet icke-administrativa tätorter 
ökade nellan varje mättillfälle. Det var dessutom ordentliga ökningar 
av antalet identifierade orter, nettotillskottet uppgick vanligen till minst 
ett 100 tal. Då en del icke-administrativa tätorter samtidigt gavs admi
nistrate status och kanske några upphörde blir bruttotillskottet än 
högre. År 1935 förtecknades 910 icke-administrativa tätorter, år 1940 
var siff-an upp i 1 129 och 1945 uppgick beståndet till 1 222 orter (tabell
2.2).

Det är givet att åtskilliga, antagligen majoriteten, av de nya tätorter 
som fö des in i statistiken verkligen var nya tätorter i den bemärkelsen 
att de ej tidigare uppfyllt folkräkningens tätortsdefinition. I andra fall 
är det ika uppenbart att tätorter tidigare undgått uppmärksamhet och 
registrering i den officiella statistiken. Detta kan illustreras genom att 
titta på antalet nytillkomna orter (orter som för första gången förs in i 
statistiken) med minst 1000 innevånare. År 1930 fanns bland de orter 
som då för första gången togs in i statistiken fyra stycken med 1 000 inne
vånare eller mer, år 1935 fanns det bara en sådan ort. Bland de nytill
komna icke-administrativa tätorterna i 1940 års folkräkning ingår sju 
stycker med minst 1 000 innevånare, störst var Hole/Idbäck i Malungs 
kommun, Kopparbergs län med 1 513 innevånare. År 1945 finns det åter 
igen erdast en tidigare oregistrerad tätort med minst 1000 innevånare.

Uncer perioden 1930-1945 hade man sålunda ett tämligen enhetligt 
system för identifiering och registrering av icke-administrativa tätorter. 
Men v:sst fanns det allvarliga brister i systemet. Som jag försökt visa 
ovan kunde det dröja innan en tätort uppmärksammades och fördes in 
i statistiken. I andra fall saknas plötsligt under ett år en tätort som fun
nits med vid tidigare folkräkningar och även återkommer i de följande. 
Så är till exempel fallet vad gäller Motala verkstad, som på sin tid var en 
av de riktigt stora icke-administrativa tätorterna. År 1920 finns Motala 
verkstad med i statistiken över befolkningsagglomerationer på lands
bygden och har då 6100 innevånare, år 1930 saknas orten helt för att



1935 återkomma med 7 027 innevånare. I ytterligare andra fall kan stor 
skillnad föreligga i folkmängdsuppgiften för en och samma tätort mellan 
två mättillfällen, varefter orten vid nästa folkräkning återgår till den 
första nivån. Det är uppenbart att man i sådana fall avgränsat tätorten 
på skilda sätt vid olika tillfällen. Problemet med att tätorterna uppfattats 
på skilda sätt vid olika tillfällen finns antagligen för relativt många orter 
och det är svårt att upptäcka det förhållandet när det ej uppenbart fram
går genom jämförelser av folkmängdsuppgifterna mellan olika folkräk
ningsår. Ett annat problem är att en och samma tätort kan framträda 
under olika namn vid olika folkräkningar och vidare att tätorter kombi
neras med varandra i skilda former av agglomerationer vid olika tid
punkter.

Under perioden 1930-1945 angavs liksom tidigare för varje icke-ad- 
ministrativ tätort förutom namn, läge (kommun) och folkmängd även 
dess "beskaffenhet” varmed avsågs den näringsverksamhet som domi
nerade på orten och gav den dess karaktär. Det var angivelser av typen 
by, brukssamhälle, träindustriort, stationssamhälle, fiskeläge, villasam
hälle. Ibland kunde det vara svårt att finna den lämpligaste beteck
ningen på en tätort och klassificeringen kännetecknades av en ganska 
hög grad av godtycklighet. År 1950 slutade man därför med dessa note
ringar och istället byggdes statistiken över yrkes- och eäringsgrensför- 
delningar i tätorter ut.15 Åren 1960 och 1965 åsattes varje tätort en nä- 
ringsgrad, som visade ortens relativa inslag av förvärvsarbetande inom 
jordbruk, industri och handel. Näringsgrader hade alltsedan 1930, om

TABELL 2.3: Antalet tätorter 1950~1980

År
Totala
antalet

därav
tillfälliga

Tillfälliga i 
% av samtliga

1950 2056 122 5,9
i960 1821 17 0,9
1965 1819 10 0,5
1970 1775 5 0,3
1975
1980

1782
1820

3 0,2

Anmärkning: se tabell 2.2.

Referenser: SOS, Folkräkningarna 1950-1960.
SOS, Folk- och bostadsräkningarna 1965-190.



än med skiftande metoder och skalor tilldelats varje landskommun och 
från 1950 även stads- och köpingskommuner.

I tabell 2.4 har jag gjort e n sammanställning över de icke-administra- 
tiva tätorternas beskaffenhet 1900-1945 som den framgår ur officiell sta
tistik. Under 1900-talets inledande decennier är det produktionsorterna 
(bruks- och industrisamhällen i olika former) som klart dominerar och 
utgör omkring 60 % av alla i statistiken upptagna orter. Effekterna av 
det vidgade tätortsbegrepp som infördes 1920 framträder i denna stati
stik först 1930, eftersom be skaffenhet år 1920 endast åsattes de större 
tätorterna. Av de 805 oreglerade befolkningsagglomerationersom ingår 
i 1920 års folkräkning har 378 (47 %) klassificerats efter beskaffenhet, 
medan övriga tätorter saknar sådana uppgifter. De mindre tätorter, som 
kommer med i statistiken från och med 1920 var i högre grad än de 
större orterna stationssamhällen eller en kombination av stations- och 
industrisamhällen. Andelen produktionsorter sjunker således från om
kring 60 % åren 1900-1920 till cirka 40 % år 1930 och andelen fortsätter 
därefter att falla perioden ut. Istället ökar inslaget av stationsorter samt 
det kombinerade stations- och industrisamhället. År 1945 var stations
orter till och med den vanligast förekommande kategorin i denna klassi
ficering. En annan typ av icke-administrativa tätorter som ökade i antal 
och andel under perioden 1900-1945 är villasamhällen. Vid seklets bör
jan var de relativt få och främst lokaliserade till Stockholms län. Med 
tiden ökade deras geografiska spridning liksom deras antal och relativa 
betydenhet (tabell 2.4).

TABELL 2.4: De icke-administrativa tätorterna procentuellt fördelade 
efter beskaffenhet 1900-19^5

Karaktär 1900 I9IO 1920 1930 1935 1940 1945

Produk tionsorter 63 60 62 42 36 28 27
Stationsorter - Ί 2 21 20 28 27
Kombinerade stations- 12 14och produktionsorter - J 6 9 11 11 11
Villasamhällen 4 8 3 5 9 16 16
Övriga 21 19 27 23 24 17 19

Summa 100 101 100 100 100 100 100
Antal tätorter 138 186 378 779 910 1129 1222

Referenser: E Arosenius 1903. 1911·
SOS, Folkräkningarna 1920-19^5·



Kategorin icke-administrativa tätorter innehåller åtskilligt fler tätor
ter än vad gruppen administrativa tätorter (städer, köpingar, municipal- 
samhällen) gör. De varierar avsevärt med avseende på livslängd och be
folkningsstorlek precis som förhållandet är vad gäller administrativa tät
orter. Vissa av de icke-administrativa orterna tilldelades relativt snabbt 
en egen administrativ ställning som köping eller municipalsamhälle. 
Andra fick lika snabbt en administrativ ställning genom att de inkorpo
rerades med stad eller köping. Ytterligare andra erhöll aldrig någon ad
ministrativ särställning utan kvarstod hela tiden som icke-administrativa 
tätorter. Det gäller bland annat så stora tätorter som Skutskär, Hofors, 
Karlsborg,Grängesberg och Surahammar. De hade fram till 1950 folk
mängder om 4000 till 8000 innevånare när de var som störst. Andra be- 
folkningsrika icke-administrativa tätorter som kom att bilda städer, kö
pingar eller municipalsamhällen under perioden är Finspång (köping 
1942), Sandviken (köping 1927), Fagersta (stad 1944), Malmberget 
(municipalsamhälle 1908), Huskvarna (köping 1907, stad 1911), Hag
fors (municipalsamhälle 1940, stad 1950) samt Hammarö/Skoghall (kö
ping 1950). Nämnda tätorter återfanns också, när de var som störst, i 
intervallet 4000-8000 innevånare.

De allra största oreglerade befolkningsagglomerationerna fanns 
dock bland förorterna. Där kan man bland andra finna Domnarvet 
utanför Borlänge och Motala verkstad utanför Motala, vilka båda som 
mest hade över 10000 innevånare. Strax under den nivån låg Tureberg 
i Sollentuna kommun utanför Stockholm innan Sollentuna kommun bil
dade köping 1944. Under 1940-talet inkorporerades Motala verkstad 
med Motala stad och Domnarvet lades samman med Borlänge köping i 
samband med att Borlänge tilldelades stadsrättigheter år 1944.

Det är helt klart att de icke-administrativa tätorterna är så många och 
så stora att det är omöjligt att analysera Sveriges urbana utveckling utan 
att beakta dem. Det minsta man kan göra är att ta in de icke-administra
tiva tätorter som registreras i statistiken och utföra vissa komplette
ringar och revideringar till vilka jag återkommer i nästa kapitel. Dess
utom, menar jag, att man bör eliminera tillfälliga tätorter och endast 
beakta de bestående tätorterna, dvs de som återkommer mellan två på 
varandra följande mätningar.



Att det fanns problem med statistiken över icke-administrativa tätorter 
var uppenbart även för samtiden och kontinuerliga ansträngningar gjor
des för att förbättra kvaliteten pä uppgifterna. Ar 1950 infördes en ny 
tätortsdefinition och en ny teknik för att avgränsa tätorter. Som tätort 
betraktades liksom tidigare alla hussamlingar om minst 200 innevånare. 
Däremot avlägsnades den tidigare bestämmelsen angående andelen ag
rar befolkning i icke-administrativa tätorter. En nyhet var husavstånds- 
kriteriet. En förtätad bebyggelse ansågs 1950 föreligga när avståndet 
mellan bostadshusen uppgick till 130-150 meter eller mindre. Då togs 
också indelningen i administrativa och icke-administrativa tätorter bort 
och alla tätorter avgränsades på ett enhetligt sätt, där man helt bortsåg 
från den administrativa gränsdragningen och rättade sig efter den fak
tiska bebyggelsen.16 Inom en stad liksom inom en köping kunde det där
för finnas flera tätorter än en. I flera städer avgränsades år 1950 fem 
tätorter eller fler, i Uppsala och Eskilstuna till exempel hela elva 
stycken.

Den nya metoden för tätortsavgränsning och den nya definitionen på 
tätort gör att man inte direkt kan jämföra vare sig antalet tätorter eller 
tätorternas folkmängd år 1950 med förhållandena dessförinnan. Totalt 
förtecknades år 1950 2056 tätorter (tabell 2.3). Av dessa låg 521 helt och 
hållet inom administrativa tätorter (städer, köpingar, municipalsamhäl- 
len). De tätorter som år 1950 bäst kan jämföras med de icke-administra
tiva tätorterna 1945 är de som helt och hållet var belägna i landskommu
ner. Deras antal uppgick till 1 437, resterande 98 tätorter var delade 
mellan en administrativ tätortskommun och en landskommun.

Antalet icke-administrativa tätorter ökade således från 1222 år 1945 
till minst 1 437 år 1950. Det är en i och för sig stark ökning som åtmin
stone delvis kan vara framkallad av ändrad definition och avgränsnings- 
nretod. Ökningen var dock lika stark mellan 1935 och 1940, då både de
finition och metod var relativt likartad. Det finns ej heller bland de icke- 
administrativa tätorterna någon riktigt stor tätort som för första gången 
tas in i statistiken år 1950.

När man år 1920 införde ett nytt tätortsbegrepp och ny metod för 
identifiering av oreglerade bebyggelseagglomerationer resulterade det 
bland annat i en kraftig ökning av antalet tillfälliga tätorter. Samma fe
nomen uppträdde 1950. Antalet tillfälliga tätorter, som legat mycket 
lågt alltsedan 1930 års folkräkning, steg plötsligt från 36 år 1940 och 20



1945 till 122. 1 procent räknat från cirka 1,5 till 6 (tabell 2.3). Efter 1950 
gick antalet tillfälliga tätorter på nytt tillbaka till en lägre nivå. De har 
därefter uppgått till högst 10-20 och utgjort mindre än 1 % av samtliga 
tätorter. Anledningen till denna uppgång i antalet och andelen tillfälliga 
tätorter år 1950 kan sökas på flera håll. En orsak kan vara att bebyggel
sens omfattning och utseende ändrat karaktär och/eller att innevånaran
talet sjunkit under 200 personer. En annan anledning kan sökas i det 
förhållandet att man år 1960 modifierade tätortsbegreppet på nytt.

År 1960 definierades tätort som ”alla hussamlingar med minst 200 in
nevånare, såvida avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 
meter".17 Denna definition antogs samma år som nordisk standard. Ar
betet med att praktiskt avgränsa tätorterna från glesbygden utfördes un
der perioden 1930-1950 på lokal nivå av pastorsämbetena under över
vakning och kontroll från Statistiska Centralbyrån och med bistånd från 
överlantmätarna i respektive län. År 1960 utfördes arbetet på central 
nivå av geografisk expertis knuten till Statistiska Centralbyrån, varefter 
materialet underställdes länsmyndigheter och kommuner för kontroll 
och granskning.18 Den ändrade tätortsdefinitionen och det ändrade till
vägagångssättet vid avgränsningsarbetet har bidragit till att tätorter 
sammanförts, uppdelats och avgränsats på olika sätt åren 1950 och 1960. 
Ett resultat blev att antalet tätorter minskade från 2 056 år 1950 till 1 821 
år 1960 (tabell 2.3). Således en nettoförlust på 235 orter.

Ungefär halva nettoförlusten av tätorter mellan 1950 och 1960 står 
att söka hos de tillfälliga tätorterna. Andra tätorter försvann ur statisti
ken år 1960 till följd av att de växt samman med annan tätort eller i varje 
fall uppfattades de tidigare som skilda tätorter. Sådan sammanväxt av 
tätorter var relativt vanlig inom städer där flera tätortsbildningar före
kommit 1950. Inom Uppsala stad sjönk till exempel antalet tätorter från 
11 år 1950 till 4 år 1960 och inom Eskilstuna stad från 11 till 7 under 
samma period. En annan anledning till att tätorter försvinner ur statisti
ken är att de faktiskt upphör att existera.

Den tätortsdefinition och den avgränsningsmetod som infördes 1960 
har blivit bestående och på nytt kommit till användning vid folk- och 
bostadsräkningarna 1965,1970, 1975 och 1980. Det innebär att man från 
och med 1960 har goda möjligheter till jämförelser. Antalet tätorter som 
reducerades kraftigt mellan 1950 och 1960 förblev konstant mellan räk
ningarna 1960 och 1965, varefter antalet sjönk med ett 40-tal orter för 
att 1980 återta 1965 års nivå. År 1980 fanns därmed i Sverige 1820 tätor
ter med minst 200 innevånare (tabell 2.3).



Statistiken iver de icke-administrativa tätorterna har, som framgått 
ur ovanståench, genomgått många förändringar under årens lopp, vilket 
i hög grad förvårar jämförbarheten mellan olika folkräkningar. Det är 
uppenbart att man före 1920 långt ifrån fångar in alla tätorter med 200 
innevånare eker flera. Revisionerna 1920 och 1930 medförde klara för
bättringar i stitistiken, men brister kvarstod och det är först från och 
med 1960 son statistiken tillgodoser höga krav på jämförbarhet.

De kontroler som gjorts av utvecklingen inom en och samma tätort 
mellan två fokräkningstidpunkter har utfallit med helt olika resultat. 
Gunnar Norliig har ansett att förändringarna i begrepp och metod mel
lan 1950 och 1160 resulterade i en överskattning av urbaniseringens om
fattning. I en mdersökning av 26 mindre tätorter i Gävleborgs län fann 
Norling att 8( % av befolkningsökningen kunde tillskrivas ändringar i 
avgränsningsa'betet.19 Arne Jakobsson däremot kom till rakt motsatt 
slutsats när hm studerade åtta småländska tätorters utveckling mellan 
1940 och 1960 De officiella siffrorna, menar Jakobsson, visar snarast på 
en underskattning av tillväxtens styrka på 1950-talet, däremot en viss 
överskattning för 1940-talet i berörda orter.20

Maxwell O/erton har också ifrågasatt jämförbarheten på lokal nivå 
mellan två follräkningar i en undersökning av icke-administrativa tätor
ter i Skåne 1930-1935. Overton menade dock att det var möjligt att för
bättra statistiken över icke-administrativa tätorter genom att konsultera 
församlingsböeker och jordeböcker i kombination med användandet av 
kartmaterial cch genomförandet av fältstudier.21 Det är en synnerligen 
arbetskrävance metod, som mig veterligt ingen annan än Overton själv 
prövat på. Me oden är kanske möjlig vid lokala och regionala undersök
ningar, men knappast vid rikstäckande studier. William William-Olsson 
har däremot kommit till den uppfattningen att man i allmänhet har rik
tiga uppgifter över varje enskild tätort mellan 1920 och 1935, och hans 
egen metod kompletterar felande uppgifter. Ett viktigt undantag gäller 
dock, menar tan, för åtskilliga norrländska industriorter.22 Gösta Ahl
berg har påpecat att statistikens kontinuerliga förbättringar kan ha fått 
till följd att jämförelserna av utvecklingen år för år inom samma tätort 
haltar något.21 Även vad gäller tiden efter 1960 har vissa inadvertenser 
i tätortsstatistiken påvisats, de anses dock inte fullt så störande som tidi
gare oregelbundenheten24

Alla som försökt nyttja statistiken över icke-administrativa tätorter 
har kommit ti l den uppfattningen att den i tämligen obearbetat skick 
kan användas åtminstone för att grovt fånga in urbaniseringsförloppet



på riksplanet, i varje fall har de använt de statistiska uppgifterna till det 
ändamålet. På spörsmålet om statistiken före 1960 också kan användas 
för jämförelser över tid för en och samma tätort divergerar uppfattning
arna, som jag försökt visa ovan. En försiktig slutsats blir då försök kom
plettera statistikens brister så gott det sig göra låter och använd befint
liga uppgifter med sans och måtta.

2.5 Vägen till det stadslösa samhället

Kommunallagarna av år 1862 skapade de administrativa och juridiska 
förutsättningarna för industrialismens stad. Då gjordes inte längre skill
nad på borgare och icke-borgare. Istället blev det ekonomiska resurser 
som bestämde en individs inflytande i samhället. Det skulle dröja ytter
ligare ett drygt halvsekel innan alla fick allmän och lika rösträtt såväl vid 
kommunala val som riksdagsval. Industrialismens stad ersatte en privi- 
legieskyddad stad, som utgjort en viktig länk i den tidigare reglerings- 
ekonomin bland annat när det gällde att förse staten med inkomster. 
Privilegiesystemet befann sig emellertid i upplösning under 1800-talets 
förra del och med kommunallagarna och näringsfrihetsförordningarna i 
början av 1860-talet fick den gamla staden definitivt lämna plats för den 
nya.

Med 1862 års kommunallagar infördes begreppet kommun i Sveriges 
administrativa indelning. Till grund för den kommunala indelningen av 
riket lades de gamla socknarna. Redan under utredningsarbetets gång 
riktades kritik däremot. Många av socknarna ansågs befolkningsmässigt 
vara alltför små enheter för att klara de kommunala åliggandena.1 Det 
skulle snart visa sig att kritiken var befogad.

De stora samhällsförändringar som ägde rum under 1800-talets se
nare del, och därefter fortsatt under 1900-talet, innebar bland annat en 
omfördelning av befolkningen från landsbygd till städer och andra tät
bebyggda orter. För många av de redan i utgångsläget små och svaga 
kommunerna medförde denna utveckling en ytterligare försvagning ge
nom avtappning på både befolkning och skatteunderlag. Samtidigt 
växte de kommunala uppgifterna både genom att nya åtaganden tillkom 
och genom att de redan existerande verksamheterna vidgades. De me
del som användes för att komma tillrätta med de många små kommuner
nas problem var främst statsbidrag, interkommunal skatteutjämning, 
interkommunal samverkan samt ändringar i kostnads- och uppgiftsför



delningarna mellan stat och kommun. Ingen av lösningarna visade sig 
särskilt framgångsrik och småkommunproblematiken levde vidare. Den 
kommunala självständigheten, som den framgick ur kommunallagarna, 
ville man inte gärna ge avkall på även om det var en princip som bidrog 
till att hindra en sammanläggning av landskommuner till större, ratio
nellare och mer bärkraftiga enheter.2 Det skulle dröja ända in på 1940- 
talet innan riksdagen beslöt om en ny indelning av Sveriges landskom
muner.

Den statliga utredning (nybildningskommittén) som tillsattes år 1913 
för att behandla kommunala indelningsfrågor utmynnade främst i för
slag till åtgärder för att underlätta inkorporeringar av landsbygdsområ
den till städerna samt bildandet av köpingar. Ett resultat av kommitténs 
arbete blev 1919 års lag om ändring i kommunal och ecklesiastisk indel
ning. Med denna lag fick staten rätt att fritt överföra områden från till 
exempel landskommun till stad, köping eller annan landskommun. Ett 
annat resultat av kommitténs verksamhet var 1919 års lag om kommu
nalförbund, genom vilken de juridiska möjligheterna för kommunalt 
samarbete underlättades. Lagen var inte tvingande utan all interkom
munal samverkan skulle bygga på frivillighetens grund.3

De många små kommunernas problem underlättades dock inte 
nämnvärt genom dessa åtgärder. För många av dem förvärrades proble
men ytterligare genom fortsatt avfolkning och minskningar i skatteun
derlaget i kombination med växande kommunala åtaganden. Kommu
nerna tilldelades allt fler uppgifter i samhällsbyggandet och integrerades 
allt hårdare i den övergripande samhällsplaneringen. Utrymmet för 
kommunalt självstyre i traditionell mening blev allt mindre. Samtidigt 
växte kommuninnevånarnas önskemål om och krav på kommunal ser
vice. För att klara verksamheten tvingades många av de små kommu
nerna ta emot betydande statsbidrag och den kommunala självstyrelsen 
framstod för dessa som tämligen illusorisk.4

Ar 1943 tillsattes en ny statlig utredning (kommunalindelningskom- 
mittén) för att granska den kommunala problematiken. Denna gång var 
det landskommunerna och framförallt de små landskommunerna som 
stod i förgrunden, medan städerna och köpingarna berördes mer peri
fert. Kommittén ville med sitt arbete skapa en rationell kommunindel
ning, som bättre än den gamla från 1862, skulle tillgodose samhällsut
vecklingens krav. Det gällde inte minst att förse Sverige med kommuner 
som skulle vara lämpliga enheter för de under 1950-talet förväntade re
formerna inom skolväsendet och socialvården. Folkmängd och skatte



underlag ansågs vara huvudfaktorerna för att åstadkomma denna ratio
nellare samhällsorganisation. Utredningen gjorde beräkningar av det 
befolkningsunderlag som olika skolformer samt skilda typer av social
vårdande uppgifter krävde. En kommunstorlek på omkring 5 000 inne
vånare skulle vara lämpligt, menade utredarna, för att kommunerna 
skulle kunna klara sina uppgifter och samtidigt vara effektiva länkar i 
det totala samhälleliga förvaltningssystemet. Kommunerna borde åt
minstone inte, enligt kommitténs mening, ha en folkmängd understi
gande 2 000-3 500 innevånare. Vidare ansåg man det önskvärt att anpas
sa den kommunala indelningen till befolkningens rörelsemönster. Kom
munerna borde byggas upp runt en i servicehänseende dominerande tät
ort och så många näringar som möjligt borde vara representerade.5

Den nya kommunindelningen trädde ikraft den 1 januari 1952. Nyin
delningen innebar att flera små, äldre landskommuner lades samman till 
en ny kommunal enhet. Förslag till hur detta skulle ske utarbetades av 
länsstyrelserna under 1940-talets senare del, varefter Kunglig Majestät 
beslutade om nyindelningen. Antalet landskommuner minskade genom 
reformen från omkring 2300 till 821. Det var dock endast 182 (22%) 
av de nya kommunerna, kallade storkommuner, som hade över 5 000 
innevånare, dvs den av utredningen rekommenderade kommunstorle
ken. Vid den slutliga indelningen inriktade man sig istället på att skapa 
kommuner utifrån den av utredningen föreslagna miniminivån vad 
gällde befolkning och skatteunderlag. Flertalet (70 %) av landskommu
nerna hade efter reformens genomförande en folkmängd mellan 2 000 
och 5 000 innevånare, 64 landskommuner (8 %) hade en folkmängd un
derstigande 2000 innevånare.6 Det var dock en väsentlig förändring 
gentemot tidigare, då (1943) drygt hälften av alla landskommuner hade 
mindre än 1000 innevånare och de minsta under 100 innevånare.7 Det 
fanns även flera stadskommuner av relativt ringa storlek. Av de 133 stä
derna år 1950 hade 8 stycken (6%) en befolkning på mindre än 2000 
innevånare.

Kommunreformen av år 1952 utsattes omgående, redan under sitt ge
nomförande, för samma kritik som riktades mot 1862 års kommunala 
indelning. Den ansågs otillräcklig. De kommunala förvaltningsuppgif
terna fortsatte att växa och kommunerna togs i allt högre grad i anspråk 
inom den rikstäckande samhällsplaneringen och inom regionalpoliti
ken. Befolkningsomflyttningar medförde, liksom tidigare, att många 
kommuner avtappades på befolkning och skattekraft, varför svårigheter 
uppstod för dem när det gällde att fullgöra de kommunala uppgifterna.



Mer än 1/3 av landskommunerna hade år 1961 en folkmängd under 3000 
innevånare, dvs de låg under den nivå som av 1943 års indelningskom- 
mitté angavs som kommunal minimifolkmångd. Befolkningens rörelse
mönster påverkades och förändrades genom den starkt tilltagande pri
vatbilismen. Detta medförde bland annat att en dålig korrespondens 
uppstod mellan kommuninnevånarnas faktiska aktivitetsmonster och 
den administrativa strukturen, vilket i sin tur bland annat försvårade 
kommunernas planmässiga agerande. Möjligheterna att bilda kommu
nalförbund för att lösa de mindre kommunernas problem utnyttjades 
fortfarande blott sporadiskt och med mindre framgång.8

Redan vid 1950-talets slut tillsattes en ny grupp sakkunniga för att 
ånyo utreda de kommunala indelningsfrågorna. Denna gång gick man 
vetenskapligt tillväga. Geograferna Torsten Hägerstrand och Sven God
lund anlitades som vetenskapliga experter och utifrån en centralortsteo- 
retisk syn utarbetades förslaget till ny kommunindelning. Ett viktigt mål 
var att återupprätta den rumsliga överenstämmelsen mellan befolkning
ens spontana rörelsemönster och den kommunaladministrativa indel
ningen. De nya kommunerna, menade man, borde vara näringsgeogra- 
fiskt och helst också demografiskt homogena områden. De borde byg
gas upp runt en centralort av viss dignitet och innefatta centralorten 
ifråga jämte dess omland. Utredarna lät genomföra en rad mätningar 
av olika orters centralitet, dvs ortens förmåga att kommersiellt betjäna 
områden utanför densamma. Man gjorde också omlandsbestämningar, 
dvs beräkningar av vilka områden en viss ort betjänade med varor och 
service av skilda slag.9

Aven i denna utredning genomfördes beräkningar av de befolknings
underlag som krävdes för att olika offentliga verksamheter skulle kunna 
drivas på ett så effektivt sätt som möjligt. Man fann till exempel att en- 
hetsskolans genomförande skulle kräva ett befolkningsunderlag på 
6 500-8500 personer.10 Kommunerna skulle nu också integreras i arbets
marknadspolitiken, enligt Arbetsmarknadsstyrelsens bedömningar 
krävdes ett underlag om minst 30000 personer för att skapa effektivt 
fungerande arbetsmarknadsområden.

Befolkningens storlek sågs även denna gång som ett avgörande krite
rium när det gällde att avgränsa de nya kommunala enheterna, som gavs 
namnet kommunblock. Siktet ställdes in på att bilda kommunblock om 
minst 8000 innevånare år 1975. Kommunblocken anpassades, liksom 
1952 års storkommuner, till de sekelgamla församlingsgränserna, men 
även till storkommunindelningen. Vidare försökte man så långt möjligt



anpassa kommunblocken till de spontant uppkomna regioner som fram
kom genom centralitets- och omlandsmätningar.11

Ar 1962 - hundra år efter de första kommunallagarnas tillkomst - be
slöt riksdagen om en ny kommunal indelning av riket. Den nya indel
ningen skulle i huvudsak genomföras efter de principiella riktlinjer som 
de indelningssakkunniga utarbetat. Varje kommun skulle således byg
gas upp kring en centralort av viss storlek och innefatta förutom själva 
centralorten även dess omland. Målet blev att inrätta 282 kommun
block, där varje kommun skulle bestå av såväl tät som gles bebyggelse. 
Så var för övrigt redan förhållandet i många av de kommuner som fanns 
före 1962. Genom inkorporeringar och kommunsammanläggningar 
hade flera städer, men även köpingar, kommit att omfatta avsevärda 
landsbygdsområden. Samtidigt hade den fortgående urbaniseringen lett 
till att tätorter växt fram i kommuner som tidigare helt saknade sådan 
bebyggelse. Många kommunala förvaltningar stod således redan inför 
uppgiften att ta sig an och lösa såväl specifika glesbygdsproblem som 
specifika tätortsproblem. Kommunreformen av år 1962 strävade vidare 
efter att skapa en enhetlig kommuntyp, där alla skillnader i till exempel 
befogenheter och status var eliminerade. Innan detta var möjligt att rea
lisera måste dock åtskilliga kommunalrättsliga frågor lösas bland annat 
var det nödvändigt att avskaffa municipalsamhällesinstitutet, därför 
kvarstod även efter 1962 den gamla uppdelningen i städer, köpingar och 
landskommuner.

Till de stadskommunala särskildheter som levde kvar ännu vid 1960- 
talets slut, och måste avskaffas innan det var möjligt att bilda rättsligt 
och administrativt sett jämställda kommuner, hörde också städernas 
auktionsmonopol och stapelstadsrätten, vilken fortfarande var av viss 
betydelse vad gällde behandlingen av tullpliktigt gods. Vidare offentligt 
notariat, stadsmäklare, handels- och sjöfartsnämnd samt förandet av 
handelsregister. Fastighetsbildningen i städer var också underkastad 
speciella regler som ej var tillämpbara i landskommuner. Mätningsvä- 
sendet, väghållningen och rusdrycksförsäljningen likaså. Inom hälso- 
och sjukvården samt veterinärväsendet skilde sig också rättsreglernas 
innehåll mellan olika primärkommuner. Andra områden som kommu- 
nalrättskommittén hade att behandla gällde kommunala donationer, 
torgavgifter, järnvräkeri samt vinnandet av burskap.12

Kommunblocksreformen var inte tvingande, det erforderliga sam
gåendet mellan olika kommuner skulle ske på frivillig väg. Åtskilliga 
kommunsammanläggningar ägde också rum under 1960-talet i enlighet



med intentionerna i 1962 års reform. Takten i samgåendet var dock inte 
den förväntade och stora variationer uppstod bland annat vad gällde 
kommunernas storlek, resurser och möjligheter att erbjuda kommunal 
service. Den ojämna kommunstorleken sågs också som ett hinder för 
kommunernas integrering i den övergripande samhällsplaneringen. 
Därför övergavs frivilliglinjen och år 1969 stiftade riksdagen en lag som 
gjorde det möjligt att tvångsvis sammanföra motsträviga kommuner i 
nya kommunala enheter. Detta skulle ske i två etapper, där den första 
skulle vara genomförd senast den 1 januari 1971 och den andra senast 
den 1 januari 1974. De kommunalrättsliga hinder som tidigare stoppat 
möjligheterna att införa en enhetlig kommuntyp hade helt avlägsnats år 
1969, varför riksdagen även kunde besluta om inrättandet av enhetlig 
kommuntyp från den 1 januari 1971.13 Då upphörde således den drygt 
hundra år gamla indelningen av Sveriges kommuner i städer, köpingar 
och landskommuner. Istället kallades alla kommuner för kommuner.

Kommunblocksreformen utsattes liksom sina föregångare för ome
delbar kritik, men nu var kritiken omvänd mot tidigare. De nya kommu
nerna ansågs för stora och för opersonliga. Genom sin storlek och ano
nymitet uppfattades de som ett hot mot den kommunala demokratin. 
De kommunala förvaltningarna expanderade starkt och samtidigt som 
de kommunala tjänstemännen blev fler och fler så minskade de politiskt 
valda kommunala förtroendemännen radikalt i antal.14 Nya grupper av 
sakkunniga tillsattes för att reda ut den kommunala självstyrelseproble
matiken.

Ar 1978 anslog riksdagen medel för en vetenskaplig undersökning av 
kommunreformens konsekvenser för den kommunala demokratin. 
Uppgiften anförtroddes den för ändamålet bildade kommunaldemokra
tiska kommittén och kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Fors
kargruppen fann bland annat att det under 1960- och 1970-talen ägde 
rum ett ”systemskifte” i svenskt samhällsliv. Den kommunala politiken 
hade dessförinnan varit inriktad på det gemensamma lösandet av prak
tiska problem och utförandet av gemensamma kommunala angelägen
heter. Breda samförståndslösningar över partigränser var den ”äldre” 
kommunalpolitikens främsta kännemärke. Under 1960- och 1970-talen 
förändrades detta förhållande. På det lokala planet ägde en partipoliti
sering rum av de kommunala angelägenheterna och en professionalise
ring av politiken. Kommunerna utvecklades mot att bli och fungera som 
miniatyrer av riket i sin helhet. Samtidigt ökade medborgarnas kommu
nalpolitiska aktivitet och deras kunskaper om såväl kommunalpoliti-



kens innehåll som partiställningen i kommunfullmäktige. Däremot vill 
forskargruppen ej hävda att detta systemskifte skulle ha något direkt 
samband med ändringarna i kommunal indelning. Om inte kommunre
formen genomförts hade andra lösningar och kanske kommunalt sett 
sämre lösningar blivit nödvändiga. Som exempel anger man bildandet 
av kommunalförbund samt överförandet av uppgifter från kommunerna 
till regionala, statliga organ (länsstyrelse och landsting).15

Den kommunaldemokratiska forskningsgruppen finner det överhu
vudtaget svårt att påvisa några direkta samband mellan indelningsänd- 
ringar och andra kommunala förändringar utöver de självklara som 
minskningen i antalet kommunalt förtroendevalda och en förändrad 
kommunal organisation. De viktigaste sambanden är, menar kommit
tén, av indirekt karaktär. Kommunblocksbildningen skapade bland an
nat ett gynnsamt klimat för den kommunala expansion som ägde rum 
under 1970-talet.16

Kommunblocksreformen lyckades med vad ingen av dess föregång
are klarat av nämligen att bilda kommuner av sådan storlek och med en 
sådan skattekraft att de kunde fungera både som lokala förvaltningsen
heter och vara lämpliga enheter i den övergripande samhällsplane
ringen. Dock kvarstod en del besvärande variationer i kommunala re
surser och kommunal service.17 När man väl fått en i samtiden effektiv 
kommunindelning uppfattades den kommunala demokratin som hotad. 
Inrättandet av kommundelsorgan och decentralisering av kommunala 
förvaltningar är några metoder som prövats för att komma tillrätta med 
det som upplevts som kommunreformens avigsidor. Man försöker såle
des medvetet skapa småkommuner inom storkommunernas hägn.

Den administrativa struktur som Sverige fick genom 1862 års kom
munallagar blev i sina huvuddrag bestående långt in på 1960-talet. Sam
hället hade emellertid i grunden förändrats under den tiden. Ett service
samhälle hade etablerats med helt andra krav på kommunerna än de 
som rådde i industrialismens samhälle. Den kommunal-administrativa 
strukturen hade att anpassa sig till nya realiteter, samtidigt som den 
också genom denna anpassning kom att påverka samhällsutvecklingen. 
Formellt var det naturligtvis de olika kommunreformerna från 1952 
fram till 1971 som avskaffade städerna och de övriga administrativa tät
orterna. I realiteten hade de emellertid redan före reformernas tillbli
velse spelat ut sin historiska roll. Kommunreformen av år 1971 kan ses 
som en bekräftelse på detta och genom den skapades en kommunal-ad
ministrativ struktur som var bättre lämpad för servicesamhällets krav.



Städerna, köpingarna och municipalsamhällena utgjorde, som de 
framgick ur 1862 års kommunallagar, en anpassning av den kommunal
administrativa strukturen till industrisamhällets behov. Dessa orters 
kännetecken var stadsstadgors tillämpning, om än i olika former och ut
sträckning. I servicesamhället finns inget sådant behov av särskilda 
stadsstadgor. Där är det önskvärt med jämställda kommuner, styrda och 
formade efter enhetliga regler. Där är indelningen i tätbygd och gles
bygd mer relevant och intressant än industrisamhällets uppdelning av 
kommuner och kommundelar efter administrativa och judiciella krite
rier, dvs efter stadsstadgornas tillämpbarhet.



3. Den historiska tätortsstatistiken

3.1 Inledning

För att kunna genomföra den analys av det svenska tätortssystemets 
struktur och förändring som jag planerat har det varit nödvändigt att 
utarbeta en historisk tätortsstatistik. som fångar in alla förekommande 
kategorier av tätorter och dessutom eliminerar effekterna av områdes- 
regleringar samt andra yttre förändringar i den officiella statistikens rap
portering, vilka annars lätt skapar en fiktiv bild av tätortsutvecklingen 
och tätortsförhållandena. Den historiska tätortsstatistik jag utarbetat 
baseras på den officiella statistikens uppgifter över administrativa re
spektive icke-administrativa tätorter. De viktigaste serierna har varit Bi
drag till Sveriges officiella statistik serie A samt Sveriges officiella stati
stik och därur Folkräkningarna, Folk- och bostadsräkningarna samt 
Folkmängden inom administrativa områden. Den historiska tätortssta
tistiken begränsas således till att omfatta tätorter som finns omnämnda 
i officiell statistik och befolkningsuppgifter föreligger först från och med 
deras införande i densamma.

I detta kapitel kommer jag att redovisa huvudprinciperna för upp
byggnaden av den historiska tätortsstatistiken. Jag kommer också att ta 
upp frågan hur tätorternas befolkningstillväxt framgår ur min metod 
jämfört med resultat från tidigare forskning. Ytterligare aspekter som 
tas upp är områdesregleringarnas omfattning och karaktär samt över
ensstämmelsen mellan sammanhängande tätortsbebyggelse och admi
nistrativt område.

Den historiska tätortsstatistiken finns datorregistrerad hos Stock
holms Historiska Databas och en tryckt version planeras för publikation 
i Stadshistoriska Institutets skriftserie.

3.2 Tätorterna i den officiella statistiken

Det svenska tätortssystemet har, som jag försökt visa i föregående kapi
tel, under 1800- och 1900-talen bestått av flera skilda kategorier av or
ter. Dessa orter har bland annat haft olika karaktär, skillnader i histo
riskt ursprung och olikartade statistiska redovisningsformer. Detta för
hållande underlättar inte precis arbetet med att upprätta en historisk 
tätortsstatistik och ej heller arbetet med att analysera tätortssystemets



Struktur och rumsliga spridning samt urbaniseringens variationer i tid 
och rum.

1 det förindustriella samhället var städerna utan tvivel den viktigaste 
tätortskategorin. De är också tämligen väl dokumenterade i den offi
ciella statistiken. För alla städer finns folkmängdsuppgifter i tryckt sta
tistik från år 1800 och fram till 1970.1 För lydköpingarnas och friköping
arnas del är situationen sämre. Tryckta statistiska uppgifter föreligger 
endast för sådana köpingar, som bildade egna socknar och de var ganska 
få. De flesta köpingarna ingick som separata delar av landsbygdssock- 
nar. Av de 18 köpingar som fanns vid 1800-talets mitt var det endast 3 
som utgjorde egna självständiga socknar, vilka också redovisas i den 
tryckta officiella statistiken.2 De övriga köpingarna, däribland alla kvar
varande lydköpingar från 1600-talet, döljs inom landsbygdssocknarnas 
redovisning.

Det torde i de flesta fall vara möjligt att rekonstruera köpingarnas 
befolkningsstorlek i äldre tider med hjälp av kyrkoböcker och mantals- 
längder. 1 de senare är fri- och lydköpingarna särredovisade från försam
lingen i övrigt åtminstone från 1810-talet. Utifrån mantalslängdernas 
noteringar har jag gjort en sammanställning över köpingarnas folk
mängder 1815-1865.3

För köpingarnas del förbättras redovisningsformerna i och med till
komsten av 1862 års kommunallagar. Köpingsbegreppet fick då en ny 
innebörd och köpingarna tilldelades rätten (senare tvånget) att bilda 
egna kommuner. 1 och med att de bildade egna kommuner fångas de 
också upp i den officiella statistiken, men även sådana köpingar som 
inte utgjorde egna kommuner ingår där från och med år 1870 och 
framåt.

De första av de orter, som senare skulle bli municipalsamhällen inrät
tades på 1870-talet och fram till seklets slut hade ett hundratal sådana 
orter bildats (se kapitel 2.3). Det var först vid den tidpunkten och i sam
band med att municipalsamhällenas beskattningsförhållanden ordnades 
som de blev föremål för registrering hos Statistiska Centralbyrån. I den 
officiella statistiken inträder municipalsamhällena egentligen först 1909, 
men även för åren 1900 och 1905 har man systematiskt insamlat och re
dovisat folkmängdsuppgifter för samtliga municipalsamhällen.4

I stort kan man således konstatera att det finns en relativt god statis
tisk redovisning av de administrativa tätorterna, när de väl erhållit så
dan ställning, åtminstone vad gäller folkmängdens storlek. Sämre ställt 
är det med statistiken över den oreglerade tätortsbebyggelsen, de så kal-



lade icke-administrativa tätorterna. Den från och med sekelskiftet 1900 
föreliggande officiella statistiken över den icke-administrativa tätorts- 
bebyggelsen, som jag redovisat i föregående kapitel, är ändå det bästa 
material vi har för att bestämma omfattningen och utvecklingen av 
denna ortskategori. Precisionen i uppgifterna är dock i flera fall ganska 
låg. Att, som ofta varit fallet i tidigare forskning, bara summera folk- 
mängdsuppgifterna för icke-administrativa tätorter rakt ned och däref
ter okritiskt jämföra resultaten från två folkräkningar med varandra ger 
enbart en fiktiv bild av utvecklingen. Statistiken måste kompletteras och 
justeras innan den är fullt användbar för en analys av tätortsutveck- 
lingen.

Behovet av kompletteringar och justeringar förorsakas bland annat 
av att uppgifter saknas för enstaka folkräkningsår samt att vissa agglo- 
merationer uppenbarligen uppfattats och avgränsats på helt olika sätt 
vid olika mättillfällen. Jag har försökt komplettera saknade uppgifter 
och rätta till uppenbara ojämförbarheter genom att under en följd av år 
beräkna den berörda tätortens andel av folkmängden i den kommun, i 
vilken tätorten var belägen. Med ledning av andelsutvecklingen har jag 
tagit fram en sannolik befolkningssiffra för det år uppgift saknas eller är 
irrelevant. Motsvarande metod har jag i några fall använt för att få fram 
jämförbara folkmängdssiffror i samband med ombiidning respektive ny
bildning av administrativa tätorter. Denna typ av bearbetning av den 
officiella statistiken gäller för tiden fram till 1950. Från och med 1950 
förbättras situationen avsevärt genom det nya tätortsbegrepp, som ap
plicerades på alla typer av bebyggelse- och befolkningsförtätningar och 
genom att ett noggrannare redovisningssystem infördes.

Statistiken över de administrativa tätorterna är ej heller den helt 
oproblematisk. Ett problem, utöver de redan nämnda, gäller föränd
ringar av den administrativa ytan och ett annat frågan om i vilken mån 
urbanbygdens, den sammanhängande tätortsbebyggelsens, utbredning 
korresponderar med det administrativa områdets utseende. Dessa pro
blemområden kommer jag att ta upp i det följande. Först nybildningar 
och ombildningar av tätorter, där jag börjar med två exempel som visar 
hur det kunde gå till när administrativa tätorter bildades under 1800- 
talets slut. Den administrativa tätortsstatistikens innehåll bestäms helt 
och hållet av vilka orter som tilldelats en administrativ särställning och 
vilken typ av administrativ status som tilldelats ett område. Det kan där
för vara av intresse, menar jag, att försöka belysa vilka krafter som 
kunde finnas med och skapa de administrativa tätorterna. De två exem-



pel jag valt ut är båda hämtade från Västra Sallerups kommun i Malmö
hus län, där först en köping bildades och senare ett municipalsamhälle.

3.3 Nybildningar och ombildningar

3.3.1 Administrativt tätortsbildande under 1800-talets slut. Exemplen 
Eslöv och Västra Sallerups municipalsamhälle

Eslövs by i Västra Sallerups kommun var vid 1850-talets mitt en typisk 
jordbruksby med 460 innevånare.5 Det som i grunden skulle komma att 
förändra det lilla agrara samhällets karaktär och utveckling var järn- 
vägsbyggandet. Den svenska järnvägspolitiken gick, som känt är, ut på 
att dra stamnätet utanför de dåvarande centralbygderna och istället 
lägga ut spåren genom relativt glest bebyggda och befolkade trakter. 
Järnvägsstationerna var emellertid i hög grad tätortsbildande. De drog 
till sig en hel rad centrala funktioner, som bland annat köpenskap, pri
vat och offentlig service, nöjen men även industrier och bostadsbebyg
gelse. Järnvägsbyggandet fick därför som en viktig följdverkan upp
komsten av en rad nya tätorter av varierande storlek, innehåll och admi
nistrativ ställning.

En av de nya tätorter som växte fram i järnvägsbyggandets spår var 
alltså Eslöv i Västra Sallerups kommun, Malmöhus län. Den 14 septem
ber 1858 invigdes bandelen Örtofta-Eslöv-Höör, vilken sträcka ut
gjorde en del av södra stambanan och några veckor senare, den 4 okto
ber 1858, öppnades banan för trafik. Av stor vikt för framtiden blev det 
förhållandet att Eslöv dessutom fick ytterligare järnvägsförbindelser 
med skånska kuststäder i såväl väst som syd. Den 31 juli 1865 var det 
dags för nästa järnvägsinvigning i Eslöv, då sträckan Eslöv-Lands- 
krona-Helsingborg var iordningställd för trafik. Mindre än ett år se
nare, den 1 maj 1866, var det dags igen, då öppnades järnvägsförbindel
sen mellan Eslöv och Ystad. Eslöv utvecklades till en viktig knutpunkt 
i såväl det skånska som det nationella järnvägsnätet.

En av de rallare som deltog i arbetet med att bygga järnväg i och 
kring Eslöv hette Chr E Nilsson. Han gjorde en rask karriär inom järn
vägen, blev snart förman och senare banmästare. Uppenbarligen fanns 
det något, eller kanske någon, som tilltalade honom i Eslöv för han kom 
att bosätta sig där och spela en mycket viktig roll i Västra Sallerups 
framtida utveckling.

Stationssamhället på den skånska slätten växte snabbt till och fick nu



en övervägande urban karaktär. I början av âr 1870 uppgick antalet in
nevånare i Eslövs by till 1249. En följd av denna utveckling blev att det 
med tiden utkristalliserades vissa ordnings- och hushållningsangelägen- 
heter som endast berörde de personer som var bosatta inom den del av 
Eslövs by som kallades Eslövs stationsplats, medan kommunens innevå
nare i övrigt förhöll sig indifferenta till dessa angelägenheters skötsel.

Den som tidigt insåg behovet av en reglering av förhållandena i Eslöv 
var den ovannämnde förre banmästaren numera gästgivaren Chr E Nils
son. På hans initiativ beslöt Västra Sallerups kommunalstämma den 11 
juli 1869, att till Kunglig Majestät ingå med framställan om att Eslövs 
by och stationsplats skulle avskiljas från Västra Sallerups kommun och 
bilda egen kommun med egen förvaltning och ekonomi. Kunglig Befall- 
ningshavande i Malmöhus län tillstyrkte yrkandet, men Kunglig Maje
stät avslog. Skälet till avslag var mer av formell än reell natur. Eslöv 
hade ansökt om att bilda egen landskommun åtskild från Västra Salle
rups kommun. En sådan ansökan stod emellertid klart i strid med 1862 
års lag om kommunalstyrelse på landet. Enligt kommunallagen skulle 
varje socken på landsbygden själv eller i förbindelse med andra socknar 
eller stadskommuner utgöra en kommun. Att dela upp en socken på 
flera landskommuner var inte legalt, däremot var det både lagligt och 
möjligt att inom en landskommun bilda köping och bryta ut köpingen 
från landskommunen till en egen självständig kommun. Eslöv hade 
dock inte ansökt om att erhålla köpings fri- och rättigheter endast att 
bilda kommun.

Eslövs framställan hade alltså avslagits till följd av felaktigt yrkande, 
som i sin tur var en följd av bristande kommunalrättsliga insikter. En 
rättsligt riktig framställan skulle troligen accepteras av Kunglig Maje
stät. Kommunalstämman i Västra Sallerup beslöt därför att göra ett nytt 
försök och den 30 oktober 1871 ingick man med en ny framställan. 
Denna gång anhöll kommunen om att köpings fri- och rättigheter skulle 
tillfalla Eslöv och att köpingen skulle avsöndras från Västra Sallerups 
kommun till en egen köpingskommun. Kunglig Majestät accepterade 
som väntat denna framställan. Innan köpingsbildningen kunde komma 
till stånd måste dock köpingens område avskiljas från de hemman eller 
hemmansdelar det tidigare legat under, de avsöndrade lägenheterna 
måste få lagfart och anteckningar göras i jordeböckerna. Det var i fallet 
Eslöv en krånglig process som drog ut på tiden och köpingstillståndet 
kunde träda ikraft först 1875.

Initiativtagare och en drivande kraft vid bildandet av Eslövs köping



var Chr E Nilsson, alias eslövskungen. Han blev också den självklare 
ledaren för den nya köpingens förvaltning och fungerade bland annat 
som kommunalnämndens ordförande. Chr E Nilsson kallade sig vid den 
tiden för direktör och drev en lönande utskänknings- och utminuterings- 
verksamhet. År 1880 bildades emellertid ett kommunalt bolag för att 
sköta all spritförsäljning inom kommunens hank och stör, varför direk
tör Nilsson tvingades upphöra med sin verksamhet i kommunen. Det 
resulterade i att han lämnade alla sina kommunala förtroendeuppdrag 
och omlokaliserade sitt företag, så att det kom att ligga alldeles utanför 
köpingens gräns i Västra Sallerups kommun. Där kunde han obehindrat 
fortsätta med sin försäljning av brända och destillerade drycker. Natur
ligtvis utgjorde hans verksamhet en vagel i ögat på de dåvarande kom
munala makthavarna i Eslövs köping.

I gränsområdet mellan Eslöv och Västra Sallerup ägde under 1880- 
talet en förtätning rum av bebyggelsen och bosättningen. Samtidigt bör
jade köpingen bli ganska fullbyggd inom sin relativt snäva administra
tiva gräns. Köpingen stod snart i behov av att utvidga sitt territorium 
och närmast till hands låg att inkorporera angränsande delar av Västra 
Sallerups kommun. Men Chr E Nilsson ville annorlunda. En inkorpore
ring skulle nämligen för hans vidkommande innebära att han på nytt 
skulle tvingas upphöra med sin verksamhet. Chr E Nilsson tog därför 
initiativ till och drev igenom att en ny administrativ tätort bildades, 
nämligen Västra Sallerups municipalsamhälle, där ordnings-, byggnads- 
och brandstadgorna för rikets städer skulle tillämpas. Municipalområ- 
det var beläget i en krans runt nästan hela Eslövs köping och stoppade 
för en tid effektivt alla köpingens expansionsplaner. Till styresman i 
Västra Sallerups municipalsamhälle, som bildades 1894, utsågs ingen 
mindre än Chr E Nilsson.

Jag vill inte påstå att vare sig Eslöv eller Västra Sallerup utgör exem
pel på hur det i allmänhet gick till när det bildades köpingar och munici- 
palsamhällen i Sverige under 1800-talet. Exemplen ger dock en viss an
tydan om vilka krafter som kunde finnas med i sammanhanget och av
göra vilken administrativ ställning ett visst område skulle komma att få. 
Denna ställning blir i sin tur bestämmande för innehållet i den tätorts- 
statistik som framträder ur det officiella statistiska trycket.



3.3.2 Metodiskt-statistiska problem i samband med nybildningar och 
ombildningar av tätorter

Eslöv och Västra Sallerup var när de tilldelades sina administrativa tät- 
ortsställningar redan tätorter av viss storlek och betydenhet. Eslövs 
folkmängd uppgick år 1875 till 1 240 personer och i Västra Sallerups mu- 
nicipalsamhälle löd innevånarantalet år 1900 på 1 694 personer. Andra 
orter var än större när de erhöll sina köpingsrättigheter respektive mu
nicipal rättigheter. Detta förhållande, att köpingar och municipalsam- 
hällen, liksom städer, existerat som tätorter av annat slag en längre eller 
kortare tid innan rättigheterna ifråga tilldelades orterna, skapar vissa 
metodiska problem vid upprättandet av en historisk tätortsstatistik. 
Samma metodiska problem uppträder för övrigt när sådana icke-admi- 
nistrativa tätorter, som tidigare varit oregistrerade, fast de existerat som 
tätorter, börjar föras in i statistiken. Att plötsligt ett visst år tillföra sta
tistiken nya, ej tidigare registrerade eller tidigare i annan kategori upp
tagna, tätorter med kanske tillsammans åtskilliga tusentals innevånare 
skapar lätt fiktiva drag i utvecklingen. En jämförelse av exempelvis kö
pingarnas befolkningsutveckling blir således meningslös om man jämför 
tio köpingar under ett år med fem köpingar under ett tidigare år. Än 
värre blir situationen om det visar sig, vilket i princip ofta är fallet, att 
det under tiden emellan de två mättillfällena bildats åtta nya köpingar 
samt att tre av de äldre köpingarna avvecklats som köpingar och tillde
lats stadsrättigheter. Endast två köpingar äger i detta exempel bestånd 
över hela perioden.

Den metod jag använt för att komma tillrätta med dessa svårigheter 
består i att jag utgått ifrån de bestående tätorterna, de orter som existe
rat som tätorter mellan två på varandra följande mättillfällen. Utgångs
punkten har vidare varit att det i princip skall vara förhållandena vid 
periodens slut som bestämmer tätortsbeståndets innehåll, tätortsområ
dets utsträckning samt tätorternas administrativa ställning. I de fall en 
tätort bytt administrativ ställning under en period och i samband där
med tätortsområdets geografiska utsträckning ändrats har jag försökt 
beräkna folkmängden vid periodens början inom tätortsområdet vid pe
riodens slut. Detta har varit tämligen bekymmerslöst i de fall hela lands
kommuner försetts med stads- eller köpingsrättigheter och då har också 
beräkningarna en hög precision. Svårare är det i de fall då delar av 
landskommuner bildat municipalsamhälle, köping eller stad liksom i de 
fall när en tätort förändrat sin administrativa ställning och samtidigt ut



vidgat sitt territorium med del av landskommun. Då får man gå mer ap
proximativt tillväga, vilket också ger en lägre precision i uppgifterna. 
Med ledning av uppgifter om tätortens andel av kommunens folkmängd 
och genom beräkningar av andelsutvecklingen mellan olika år kan man 
ibland uppskatta de sökta befolkningssiffrorna. I andra fall vet man eller 
kan beräkna med hjälp av årliga folkmängdsuppgifter storleken av be- 
folkningstillskottet i samband med areell utvidgning och ändring i admi
nistrativ ställning.6 Utifrån dessa uppgifter kan så den felande uppgiften 
åtminstone ungefärligt bestämmas. I ytterligare andra fall är det helt 
omöjligt att ta fram en relevant folkmängdssiffra för periodens början 
och då återstår inget annat än att rucka på sina utgångsprinciper och gå 
mer praktiskt tillväga. Under sådana omständigheter har jag när det va
rit möjligt istället låtit förhållandena vid periodens början bestämma 
tätortens administrativa ställning och tätortsområdets omfattning. När 
ej heller detta varit möjligt har jag helt fått avstå från att räkna in ifråga
varande ort i den aktuella periodens tätortsstatistik.

Den tillämpade metoden medför bland annat att varje enskild tätort, 
liksom varje kategori eller annan grupp av tätorter, för varje år tilldelas 
två folkmängdsuppgifter. En första uppgift som används för jämförelser 
bakåt i tiden, med föregående år, och en andra uppgift som nyttjas vid 
jämförelser med påföljande år, alltså framåt i tiden. För en enskild tät
ort sammanfaller de tvä uppgifterna vanligen, men naturligtvis ej alltid. 
För tätortskategorierna som rikshelheter får man alltid anledning att 
hålla isär de två folkmängdsuppgifterna. Metoden får vidare som konse
kvens att man aldrig kan ange det exakta antalet tätorter av skilda kate
gorier, som funnits vid en viss tidpunkt. Metoden utelämnar bland annat 
alla tillfälliga tätorter. Med metodens hjälp kan man däremot ange anta
let under en viss period bestående tätorter av skilda kategorier. Detta 
antal kan skifta om man använder tioåriga intervaller respektive fem- 
åriga intervaller eller kanske andra årsintervaller. Metoden löser natur
ligtvis långt ifrån helt problemet att konstruera folkmängdssiffror för 
befintliga tätorter under de år som de saknas i officiell statistik.

3.4 Områdesregleringar

3.4.1 Bakgrund

När de administrativa tätorternas befolkningar under 1800-talets senare 
del började växa i dittills okänd skala, så inträffade samtidigt, eller åt



minstone snart därefter, på flera håll uppkomsten av nya tätortsbebyg- 
gelser i till städer och köpingar angränsande kommuner eller utanför 
municipalsamhällenas gränser. Ibland kunde sådana bosättningar vara 
en direkt fortsättning på den administrativa tätortens bebyggelse, me
dan agglomerationerna i andra fall var geografiskt sett mer åtskilda. När 
tätortsbosättningen i en landskommun utgör en funktionell fortsättning 
på den administrativa tätortens sammanhängande bebyggelse kan man 
använda begreppet utomgränsbebyggelse.7

Orsakerna till att dylika bebyggelser, vilka ofta är att betrakta som 
förorter till de administrativa tätorterna, växte fram och tog form vid 
denna tid var flera och av olika karaktär. Vissa städer och köpingar hade 
en snävt avgränsad administrativ yta, varför de snart var fullbyggda och 
hade en starkt reducerad kapacitet att ta emot stora inflyttningsström- 
mar. Bosättning i landskommuner utanför den administrativa tätortens 
gräns kunde då utgöra en naturlig fortsättning på stadens eller köping
ens tätortsbebyggelse. Andra städer respektive köpingar var mer vid
sträckta, ytmässigt sett, men hade kanske en oregelbunden administra
tiv gräns och den sammanhängande tätortsbebyggelsen kunde ligga pe
rifert inom det administrativa området.8 Det kunde då vara enklare och 
naturligare att tätortsbebyggelsen expanderade ut i grannkommunerna 
istället för att strikt hålla sig innanför den administrativa tätortsgränsen. 
Uppkomsten av tätortsbosättningar i städernas och köpingarnas grann
kommuner samt utanför municipalsamhällena kunde också vara be
tingad av att man där kom ifrån stadsstadgornas föreskrifter om hur 
byggnation, brandväsende och hälsovård skulle ordnas samt ordningen 
upprätthållas.

De första bosättningarna av denna art blev i avsaknad av fastare reg
ler för skötseln av tätortens gemensamma angelägenheter tämligen vild
vuxna samhällen. Det var inte de privilegierade, väletablerade och eko
nomiskt starka personerna som bosatte sig i sådana tätorter, som ej allt
för sällan tog formen av kåkstäder med inslag av slumbebyggelse. De 
välsituerades förortsbosättning skedde däremot i välplanerade och väl
skötta villasamhällen.9

De landskommuner som inrymde tätortsbosättningar av den mer 
vildvuxna arten var ofta, liksom tätortens innevånare, positiva till alla 
försök att få ifrågavarande områden införlivade med städerna och lands
kommunerna tog själva initiativ i den riktningen. Städerna däremot 
kunde ställa sig mer kallsinniga till sådana förslag. De såg en inkorpore
ring i första hand som en rent kommunalekonomisk fråga och ofta fruk



tade man att en inkorporering skulle kosta mer än den smakade. De 
aktuella inkorporeringsobjekten skulle när de lades under stadsförvalt
ning bland annat förses med vatten, avlopp, gator och vägar. Byggnatio
nen, brandväsendet, ordningen och hälsovården skulle formas och orga
niseras efter respektive stadsstadgas föreskrifter. Vidare befarade man 
på många håll att innevånarna i det ifrågasatta inkorporeringsområdet 
skulle komma att utgöra en svår belastning för stadens fattigvård. En 
inkorporering skulle därför kunna komma att dra med sig stora utgifter, 
men ge litet i ekonomiskt utbyte, då befolkningen i det aktuella området 
hade svag skattekraft. Stundom hänvisade städerna till municipalsam- 
hällesinstitutet som en lämplig kommunal form för vederbörande tät- 
ortsbildning. Mer positiva kunde städerna ställa sig till inkorporeringar 
av så kallade patricierförstäder, dvs de välsituerades förortsbosättning 
samt till inkorporeringar av områden med industriföretag, vilka ofta 
hade hög skatteförmåga.

Ett exempel på en tidig landskommunal tätortsbildning av förortska- 
raktär utgör Norra förstaden i Östra Eneby kommun utanför Norrkö
ping. Denna tätort växte fram på 1870-talet och inrättades som munici- 
palsamhälle 1885. Året därpå begärde municipalsamhället inkorpore
ring med Norrköping. Staden motsatte sig dock en sådan åtgärd och nå
gon inkorporering kom aldrig till stånd den gången. Frågan om Norra 
förstadens införlivande med Norrköping var dock fortfarande aktuell 
och parallellt därmed diskuterades även frågan om inkorporering av 
hela Östra Eneby landskommun jämte Sankt Johannes och Styrstad 
kommuner. Även en inkorporering av Borgs villastads municipalsam- 
hälle aktualiserades. Detta senare municipalsamhälle växte fram mot 
slutet av 1890-talet och fick sina första stadsstadgor år 1900. År 1904 
begärde Norra förstadens municipalsamhälle att få bilda egen köpings- 
kommun, men även denna framställan fann Kunglig Majestät anledning 
att avslå. År 1916 var det dock dags för inkorporering och då lades hela 
Östra Eneby kommun samman med Norrköpings stad.10

I Västra Skrävlinge kommun utanför Malmö började det tidigare 
obebodda Sofielundsområdet bebyggas år 1879. År 1896 bildades därav 
municipalsamhället Sofielundshusen med 1740 innevånare. Frågan om 
Sofielundsområdets inkorporering med Malmö var första gången uppe 
för prövning hos Kunglig Majestät år 1900 och vid det tillfället blev det 
avslag. Nästa gång biföll däremot Kunglig Majestät förslaget och år 
1911 införlivades municipalsamhället liksom Västra Skrävlinge kom
mun i övrigt med Malmö stad.11



I Brännkyrka och Bromma kommuner utanför Stockholm uppstod 
också tätortsbosättningar under 1800-talets senare decennier. I 
Bromma växte Sundbyberg fram och blev av sådan betydenhet, att man 
kunde bilda egen köpingskommun år 1888. I Brännkyrka skedde de 
första bebyggelseförtätningarna kring Liljeholmen och Årstadal. Av 
Liljeholmen bildades ett municipalsamhälle år 1898. Ett annat munici- 
palsamhälle i Brännkyrka var Örby som inrättades år 1903. Samma år 
(1903) väcktes i Stockholms stadsfullmäktige en motion om Brommas 
och Brännkyrkas införlivande med staden. Motionen avslogs. Frågan 
fick dock snart förnyad aktualitet och en kommitté tillsattes år 1905 för 
att utreda möjligheterna att införliva vissa landskommunala områden 
med Stockholm. År 1908 var utredningen klar och stadens fullmäktige 
beslöt på basis därav att försöka få till stånd en inkorporering till staden 
av Brännkyrka, Nacka, Lidingö, Solna och Bromma kommuner samt 
Sundbybergs köping. Däremot uteslöts Danderyds kommun och Djurs
holms köping, vilka tidigare varit aktuella i sammanhanget. I alla de be
rörda kommunerna - liksom i ytterligare andra till Stockholm närstå
ende kommuner bland annat Spånga - hade tätorter växt fram kring se
kelskiftet 1900 och i vissa fall tilldelats municipala rättigheter och skyl
digheter. Av de stora inkorporeringsplanerna blev det dock bara en liten 
del som kunde realiseras. År 1913 införlivades hela Brännkyrka kom
mun med Stockholms stad och tre år senare (1916) inkorporerades även 
Bromma inklusive det år 1909 därstädes bildade municipalsamhället 
Mariehäll.12

I Hälsingtuna kommun utanför Hudiksvall växte Åviksstaden fram 
under 1870-talet. Här begärde staden inkorporering 1881. Denna fram- 
ställan avslogs dock av Kunglig Majestät. Åvik inrättades istället som 
municipalsamhälle 1906 för att fyra år senare (1910) införlivas med Hu
diksvalls stad.13I Fors och Klosters kommuner utanför Eskilstuna bör
jade också förortsbosättningar ta form under 1880- och 1890-talen. Ny
fors municipalsamhälle bildades i Fors kommun år 1889 och år 1907 
sammanlades de båda kommunerna med Eskilstuna stad.141 Sankt Lars 
kommun utanför Linköping fanns i början av 1890-talet fyra mindre för- 
ortsbildningar som år 1894 sammanslogs till ett municipalsamhälle. År 
1911 inkorporerades hela kommunen med Linköpings stad.15

Slättenområdet i Lyse kommun utanför Lysekil fick sin första tätare 
bosättning av förortskaraktär mot 1800-talets slut. En framställan om 
att införliva denna del av Lyse kommun med den dåvarande köpingen 
Lysekil (stad 1903) avslogs av Kunglig Majestät år 1901. Efter att inkor-



poreringsförslaget fallit bildades efterhand municipalsamhället Slätten 
för att den vägen ordna de gemensamma hushållningsangelägenheterna 
i tätorten.16

Exempel har här givits på tätortsbosättningar som uppstått i form av 
icke-administrativa tätorter för att senare inrättas som municipalsam- 
hällen och i ett tredje steg inkorporeras med städer. Andra förortsbo- 
sättningar inkorporerades utan att några municipalbildningar först kom 
till stånd. I Säbrå kommun utanför Härnösand växte Gådeåstaden fram 
under 1860- och 1870-talen och införlivades med staden år 1892.17 Lut
hagen i Bondkyrka kommun utanför Uppsala började bebyggas på 
1860-talet och lades samman med staden år 1879.18 Trelleborgs stad 
växte på 1890-talet ut över sitt relativt snävt avgränsade stadsområde, 
så att den sammanhängande stadsbebyggelsen kom att omfatta större 
delen av landskommunen jämte del av Kyrkoköpinge kommun. Hela 
Trelleborgs landskommun jämte berörda delar av Kyrkoköpinge kom
mun inkorporerades med staden år 1908.19

De ovan anförda exemplen på områdesregleringar mellan administ
rativa tätorter och landskommuner under 1800-talets slut och 1900-ta- 
lets början har alla haft ett gemensamt drag. Det har primärt gällt att 
med städerna lägga samman förtätad bebyggelse i landskommuner. 
Denna bebyggelse har, liksom bosättningen däri, dessutom varit funk
tionellt starkt knuten till staden. Med användandet av Yngve Larssons 
terminologi kan man i dessa fall tala om förstadsinkorporeringar. En an
nan typ av inkorporeringar kallar Yngve Larsson för kolonisatoriska. 
Det primära syftet med sådana inkorporeringar är att förse den admi
nistrativa tätorten med mark för framtida expansion.20 En inkorporering 
kan naturligtvis samtidigt innehålla inslag av båda dessa former. Jag 
skall nu ge ett exempel på vad som utvecklades till en tämligen renodlad 
kolonisatorisk inkorporering från att ha initierats som raka motsatsen, 
dvs en ren forstadsinkorporering. Exemplet berör Motala och visar klart 
hur kommunalekonomi och kommunalpolitik styrt inkorporeringsverk- 
samheten.

Motala var, till ytan sett, under 1800-talets slut och 1900-talets början 
Sveriges minsta stad och all expansion måste ske utanför stadens 
gränser.211 Motala socken fanns redan under 1800-talets förra hälft, när 
köpingen Motala nyligen anlagts, en betydande tätortsbosättning i an
slutning till Motala verkstad Denna befolkningsagglomeration var un
der hela 1800-talet befolkningsrikare än köpingen Motala. Verkstads- 
området hade år 1830 en folkmängd på 533 personer mot 75 i köpingen.



År 1850 var verkstadsområdet bebott av 1285 personer och i köpingen 
fanns mindre än hälften därav eller 503 personer. År 1880, strax innan 
Motala köping erhöll sina stadsrättigheter, hade Motala 2015 innevå
nare, i den icke-administrativa tätorten Motala Verkstad fanns samtidigt 
ungefär 3 200 innevånare. Vid denna tid fanns dessutom ytterligare 
några förtätningar i till Motala angränsande kommuner, nämligen Göta 
kanalområdet och Holm. Såväl Motala verkstad som Göta kanalområ
det och Holm är att betrakta som förorter till Motala och de utgjorde 
tillsammans med staden åtminstone vid sekelskiftet en enhetlig sam
manhängande agglomeration.

Dessa förorter utanför Motala blev med tiden ett problem för staden 
inte minst till följd av bristfälliga sanitära förhållanden. Provinsialläka
ren föreslog av denna anledning år 1906 att ett municipalsamhälle skulle 
bildas för att göra det möjligt att tillämpa hälsovårdsstadgans föreskrif
ter för stad utanför själva stadens gränser. Från landskommunens sida 
såg man dock hellre att en sammanläggning med staden kom till stånd. 
En utredning tillsattes i ärendet med uppgift att i första hand bedöma 
de ekonomiska konsekvenserna av en inkorporering. De kommitterade 
prövade olika inkorporeringsalternativs ekonomiska följder för Motala 
stad i form av hur mycket den stadskommunala skatten skulle behöva 
höjas vid de olika alternativen. Utredarna stannade för det alternativ 
som skulle ge den minsta skattehöjningen för Motalas del. Kommitténs 
förslag blev också det inkorporeringsalternativ som realiserades per den 
1 januari 1917.

Inkorporeringen medförde att Motalas befolkning ökade med 2 364 
innevånare och samtidigt tillförsäkrades staden stora obebyggda mark
områden tillgängliga för framtida expansion.22 Förortsbosättningarna - 
Motala verkstad, Göta kanalområdet och Holm - med de bristfälliga 
sanitära förhållandena, vilka aktualiserat hela inkorporeringsproblema- 
tiken låg dock fortfarande utanför stadens gränser. Endast perifert be
rördes de av denna områdesreglering. För stadens myndigheter var det 
viktigare att slå vakt om kommunalskatten och försäkra sig om exploa- 
teringsbara marktillgångar än att avstyra sociala missförhållanden i för- 
ortsbebyggelsen inom Motala landskommun.

Områdesregleringar påverkar, liksom ny- och ombildningar av tätor
ter, i högsta grad utseendet på och innehållet i den tätortsstatistik som 
framträder ur det officiella statistiska trycket. Med de här anförda ex
emplen har jag velat visa hur inkorporeringsverksamheten kunde ta ge
stalt och form under decennierna närmast före och närmast efter sekel-



skiftet 1900. Det låg naturligtvis inte någon omtanke om tätortsstatisti- 
kens innehåll bakom områdesregleringarna. Likväl torde de flesta sam
manläggningar av landsbygdsområden med administrativa tätorter un
der nämnda tidsperiod ha medfört en förbättrad registrering av den fak
tiska tätortsbefolkningen. Flertalet inkorporeringar till de administra
tiva tätorterna innehöll således ett betydande inslag av förstadsinkorpo- 
rering även om ett kolonisatoriskt element samtidigt kunde finnas. 
Kommunalekonomiska förhållanden har utan tvivel spelat en stor och 
viktig roll samtidigt som det gällt att presentera politiskt gångbara alter
nativ. Åtskilliga förortsbosättningar förblev kvar utanför stadens grän
ser.

Det var som framgått ovan långt ifrån självklart att alla framställ
ningar med önskemål om inkorporeringar av landsbygdsdelar med ad
ministrativa tätorter skulle bifallas av Kunglig Majestät. I vissa fall åter
kommer samma ärende om än i modifierad form på nytt till Kunglig Ma
jestät efter att ha blivit avslaget en första gång. Andra framställningar 
nådde i en första omgång inte längre än till stadsfullmäktige. I Kalmar 
aktualiserades till exempel år 1947 en sammanläggning av kommunerna 
Dörby, Hossmo och Kläckeberga med staden. Förslaget föll dock i 
stadsfullmäktige, men återkom senare och genomfördes 1965.23 Vissa 
inkorporeringsforslag stannade vid att vara förslag och kom aldrig till 
stånd. Det gällde till exempel den ifrågasatta sammanläggningen av 
Solna, Sundbyberg, Nacka och Lidingö med Stockholm. Ungefär samti
digt som den stora kommunbildningen i Stockholmsområdet utreddes 
och diskuterades som bäst och värst var det också aktuellt att med 
Sundsvalls stad lägga samman Sköns kommun.24 Det var också ett stort 
inkorporeringsprojekt som slutligen föll för att på nytt tas upp i anslut
ning till kommunblocksreformen på 1960-talet och Skön införlivades 
slutligen med Sundsvall den 1 januari 1965.

3.4.2 Omfattning och karaktär

Mellan 1860 och 1911 ägde det rum 115 områdesregleringar som be
rörde städer eller köpingar enligt den förteckning som uppgjorts av 
Yngve Larsson.25 Dessutom inträffade under den perioden två områ
desregleringar i Kristianstad som ej finns uppförda hos Yngve Larsson, 
men är omnämnda i den officiella statistiken.26 Endast i ett fåtal fall an
ger Yngve Larsson de befolkningsförskjutningar som blev en följd av 
områdesregleringen. Flera av områdesregleringarna tycks ej heller ha



varit förenade med något mer omfattande befolkningstillskott till staden 
eller köpingen utan synes främst ha gällt areella förskjutningar. För 
varje stad respektive köping som finns upptagen i Yngve Larssons för
teckning över områdesregleringar har jag undersökt den årliga befolk
ningsutvecklingen före, vid och efter inkorporeringstillfället. I vissa fall 
kan man observera ett kraftigt befolkningstillskott just vid året för den 
aktuella inkorporeringen. När uppgift om befolkningsökningen till följd 
av områdesregleringen saknas hos Yngve Larsson har jag i dessa fall 
gjort en försiktig uppskattning av folkmängdsförskjutningen med led
ning av uppgifterna om den genomsnittliga ökningen före och efter in
korporeringen. I andra fall är befolkningsförändringarna lika stora före 
och efter som under inkorporeringsåret. Detta har jag uppfattat som att 
inkorporeringen ej resulterade i någon nämnvärd folkmängdsföränd- 
ring.

Av de 117 områdesregleringarna mellan 1860 och 1911 så var det 29 
som medförde synbara befolkningseffekter. Den största inkorpore
ringen under 1800-talet ägde rum när Göteborg år 1868 införlivade Karl 
Johans kommun, vars folkmängd år 1865 uppgick till 11685 personer. 
Tillsammans med områdesregleringen mellan Kristianstads stad och 
Nosaby kommun bidrog detta till att nästan 1/3 av städernas samman
lagda befolkningsökning mellan 1866 och 1870 utgjordes av inkorpore- 
ringsvinster (diagram 3.1). Att inte beakta detta förhållande vid beräk
ning av urbaniseringstakten under 1860-talet kan naturligtvis ge en skev 
bild av utvecklingen.

Bortsett från perioden 1866-1870 så hade emellertid områdesregle
ringarna relativt små effekter på städernas bruttobefolkningsutveckling 
under 1800-talet.27 Detta påstående håller även om man tänker sig att 
var och en av de områdesregleringar för vilka jag ej kunnat fastställa 
någon folkmängdseffekt varit förenade med en inkorporeringsvinst för 
städerna på några hundra personer, vilket torde vara ett absolut maximi
värde för dessa regleringar. Förutom Göteborgs inkorporering av Karl 
Johans kommun var det endast två inkorporeringar som resulterade i 
en befolkningsförskjutning på 1000 personer eller mer. Den ena gällde 
Uppsalas inkorporering år 1880 av Luthagenområdet i Bondkyrka kom
mun. Enligt Yngve Larsson uppgick Uppsalas befolkningsökning til) 
följd av Luthagens sammanläggning med staden till omkring 1000 
personer.2X Den andra gällde Härnösands inkorporering år 1892 av Gå- 
deåstaden i Säbrå kommun, vilket gav upphov till en befolkningsför
skjutning på cirka 1 300 personer mellan berörda kommuner.29



Diagram 3.1: Städernas befolkningsökning fördelad på egentlig tillväxt 
(nettoökning), inkorporeringar och nybildningar. Fem
årsperioder 1800-1970.
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Referens: SHD, Tätortshistorisk databas.

Från och med 1900 stiger inkorporeringarna både i antal och bety
delse för folkmängdsutvecklingen i städerna och det blir därmed än mer 
nödvändigt att eliminera deras effekter på städernas befolkningsutveck
ling för att kunna bestämma urbaniseringstakten. Särskilt omfattande, 
relativt sett, var inkorporeringsverksamheten under 1910-talet samt i 
början av 1920-talet. Mellan 1912 och 1926 genomfördes 56 områdesre- 
gleringar, som berörde städer och de medförde att cirka 106000 perso
ner omregistrerades från att ha varit landsbygdsbefolkning till att bli 
stadsinnevånare (tabell 3.1). Nybildningen av städer var samtidigt osed
vanligt hög och städerna tillfördes den vägen ytterligare cirka 100000 
personer mellan 1910 och 1925. Inkorporeringar och nybildningar sva
rade tillsammans för mer än 40 procent av städernas bruttobefolknings
ökning under perioden 1910-1925 och den egentliga tillväxten - födelse- 
respektive flyttningsnetto - utgjorde således mindre än 60 procent av 
bruttotillskottet (diagram 3.1).

Under 1940-talet inträffade en ny uppgång i inkorporeringsverksam-



Städer Köpingar Municipal-
samhällen

Period N Folkmängd N Folkmängd N Folkmängd

1862-66 0 0 - - - -

1867-71 3 13 299 - - - -
1872-76 2 903 0 0 - -
1877-81 3 1 500 0 0 - -
1882-86 0 0 0 0 - -
1887-91 3 395 0 0 - -
1892-96 2 1 188 1 500 - -
1897-1901 3 2 110 1 350 - -

1902-06 3 13 853 0 0 1 300
1907-11 9 30 961 3 3 391 1 200
1912-16 19 98 791 5 1930 9 2 390
1917-21 28 31 182 3 2 681 7 3 538
1922-26 9 26 398 9 2 665 19 3 719
1927-31 16 21 889 6 2 327 9 9 895
1932-36 12 19 371 5 1771 15 5 193
1937-91 15 21 759 9 3 372 18 9 116
1992-96 25 93 137 7 5 628 15 3 892
1997-51 27 69 377 20 12 097 18 5 597
1952-56 58 53 799 29 29 027 5 1 978
1957-61 17 17 657 7 11 668 0 0
1962-66 15 82 235 10 30 027 0 0
1967-70 53 389 918 23 93 723 0 0

Anm. I denna tabell upptas alla områdesregleringar under den period 
de faktiskt inträffat till skillnad från tabellerna 3-2 och 3-3. där 
anpassning skett efter de faktiska möjligheterna att föra in områdes- 
regleringarna i tätortsstatistiken. Detta förhållande förklarar av
vikelser mellan denna tabell och tabellerna 3-2 och 3-3-

Referenser: G Ahlberg 1953· Y Larsson 1912.
BSOS, serie A, Befolkning.
SOS, Folkräkningarna I9IO-I96O.
SOS, Folk- och bostadsräkningarna I965, 1970.

heten. Mellan 1942 och 1951 inträffade 52 områdesregleringar som be
rörde städer och det sammanlagda antalet nya stadsbor som tillkom där
igenom uppgick till cirka 107000 personer (tabell 3.1). Relativt sett var 
det dock fråga om en mindre uppgång än under tiden 1910-1925. Ny
bildningen av städer ökade också starkt under 1940-talet och de nya stä
derna tillförde stadsväsendet cirka 160000 innevånare. Den egentliga 
befolkningsökningen i städerna uppgick under 1940-talet till cirka 70 
procent av bruttoökningen (diagram 3.1).



Det har framhållits att 1952 års kommunreform i första hand berörde 
landskommunerna och i mindre omfattning städerna.30 Det är riktigt ur 
den aspekten att alla landskommuner, utom de belägna i de två nordli
gaste länen, omfattades av reformen och endast en del av städerna. Om- 
rådesregleringar mellan stad och landsbygd har dock aldrig tidigare un
der ett enskilt år varit av sådan omfattning som 1952. I anslutning till 
kommunreformen genomfördes 39 areella förändringar som berörde 
städer och resulterade i befolkningsförskjutningar mellan stad och land. 
Totalt överfördes det året 47 500 personer från landsbygd till stadsbygd 
genom reformen.

Ett annat nytt inslag år 1952 var att man då i högre grad än tidigare till 
städerna inkorporerade hela landskommuner. Inkorporeringar av hela 
landskommuner hade visserligen förekommit tidigare, men majoriteten 
av områdesregleringarna var ändå delinkorporeringar. Sammanlägg
ning av hela landskommuner med städer blev än mer vanligt under 1960- 
talet och då gällde inkorporeringarna dessutom ofta de storkommuner 
som hade bildats 1952. Den första sammanslagningen av en storkom
mun med en stad ägde för övrigt rum 1957, då Frösåkers kommun inför
livades med Östhammars stad. Genom denna reglering blev Östham
mar, ytmässigt sett, rikets tredje största stad efter Kiruna och Bollnäs.

Under 1960-talets senare del inträffade en ny mycket kraftig uppgång 
i städernas aktivitet vad gäller kommunsammanslagningar. Av de 53 
områdesregleringar som ägde rum under åren 1967-1970 genomfördes 
inte mindre än 40 per den 1 januari 1967. Nettoeffekten därav blev 
299 000 nya stadsinnevånare. Det var ungefär lika stor folkmängdseffekt 
som för områdesregleringarna under åren 1932-1966 tillsammans (ta
bell 3.1).

Bakgrunden till den stora uppgången i städernas inkorporeringsverk- 
samhet under 1960-talets slut, och 1967 i synnerhet, står givetvis att söka 
i 1962 års kommunblocksreform med dess förslag till ny kommunalad
ministrativ indelning av riket. Det var areellt sett mycket stora inkorpo
reringar som ägde rum 1967 och i vissa fall skapades redan då de kom
muner som annars tvångsvis skulle tillkomma 1971. Tretton av inkorpo
reringarna berörde var och en mer än 10000 personer. I några fall var 
folkmängden i det införlivade området större än i den gamla stadskom
munen. Den befolkningsmässigt sett största områdesregleringen före
kom i Skellefteå, där folkmängden ökade med 36514 personer genom 
att staden lades samman med kommunerna Bureå, Byske, Jörn samt 
Skellefteå landskommun.



Områdesregleringarna mellan köpingar och landsbygd omfattade 
länge endast delar av köpingarnas gamla moderkommuner, dvs de kom
muner i vilka köpingarna en gång växt fram och senare avskilts ifrån. 
Den första inkorporeringen av en hel landskommun ägde rum 1936, då 
Vara landskommun lades samman med Vara köping. Områdesregle
ringarna var också länge till antalet relativt få, men det fanns ej heller 
särskilt många köpingar.

Under 1800-talet genomfördes endast två inkorporeringar, som rörde 
köpingar och hade synbara befolkningseffekter. Den ena gällde Örn
sköldsvik, där en del av Själevads kommun överfördes till köpingen år 
1892 med en av mig beräknad folkmängdsförändring på cirka 500 perso
ner som följd. Den andra berörde Arvika, där en del av landskommu
nen överflyttades till köpingen. Även där har jag skattat befolkningsför
skjutningen, vilken approximerats till 350 personer.

Under åren 1907 till 1941 inträffade cirka fem områdesregleringar 
per femårsperiod mellan köpingar och andra kommuner. Den samman
lagda befolkningseffekten uppgick till 2000-3 000 personer per femårs
period (tabell 3.1, 3.2). En markerad uppgång i antalet områdesregle
ringar, där köpingar var inblandade, skedde under 1940-talet, framför
allt under årtiondets senare del. Denna kraftiga uppgång kulminerade 
år 1952. 1 anslutning till kommunreformen genomfördes det året 23 om
rådesregleringar mellan köpingar och andra kommuner med en sam
manlagd befolkningsomfördelning på cirka 29 000 personer. Vid samma 
tid ägde även en omfattande nybildning av köpingar rum, vilket resulte
rade i att köpingsväsendet åren 1940-1955 tillfördes 197 000 innevånare. 
Det var åtskilligt fler individer än de som blev köpingsbor till följd av 
områdesregleringar. Den senare kategorin uppgick till cirka 47 000 per
soner under samma tid (tabell 3.2).

Kommunreformen av år 1952 resulterade även för köpingarnas del, 
precis som för städerna, i en övergång från delinkorporeringar till inkor
poreringar av hela landskommuner. Under påverkan av nästa kommu
nala indelningsreform, 1962 års kommunblocksreform, fick köping
arna, precis som städerna, en kraftig uppgång i antalet inkorporeringar. 
Uppgången kulminerade för köpingarnas del åren 1967 och 1969. År 
1967 genomfördes 13 områdesregleringar mellan köpingar och lands
kommuner varvid nästan 46 000 nya köpingsbor tillkom. År 1969 var an
talet regleringar något färre, men deras befolkningseffekt något större 
än 1967. Nio köpingar berördes av områdesförändringar 1969 och där-



TABELL 3 - 2 : Köpingarnas bruttobefolkningsökning fördelad på 
områdesregleringar, ny- och ombildningar samt 
nettoökning (egentlig tillväxt) 1870-1970

Period
Brutto
ökning

Områdes-
reglering

Ny- och om
bildning

Netto
ökning

1870-1900 12 107 850 867 12 124
1900-05 9 094 0 3 385 5 709
1905-10 28 393 3 341 14 088 10 964
1910-15 819 1430 - 8 757 8 146
1915-20 7 911 2 681 - 3 956 9 186
1920-25 8 347 1 136 2 401 4 810
1925-30 9 908 3 856 - 3 742 4 794
1930-35 19 863 1771 9 456 3 636
1935-40 18 952 3 250 8 940 6 762
1940-45 77 711 5 538 55 627 16 5^6
1945-50 196 112 12 309 95 707 38 096
1950-55 108 366 29 027 45 230 34109
1955-60 70 112 8 938 17 863 43 311
1960-65 80 592 32 757 315 48 150
1965-70 118 207 93 723 - 12 822 37 306

Anm. Bruttoökning=områdesreglering + ny- och ombildning + netto
ökning. Administrativa förändringar (områdesregleringar, samt ny- 
och ombildningar) som inträffat per den 1 januari under år som 
slutar på 1 eller 6 skall i princip föras till närmast föregående 
femårsperiod. Detta har ej alltid varit praktiskt genomförbart, 
varför vissa av nämnda förändringar förts till den innevarande 
perioden.

Referenser: se tabell 3-1-

igenom överfördes 47500 personer från landskommuner till köpings- 
kommuner.

Det var under 1960-talet fråga om inkorporeringar av helt andra di
mensioner än tidigare och regleringarnas relativa betydelse för köping
arnas befolkningsutveckling ökade vid denna tid. Det befolkningstill- 
skott som köpingsväsendet fått genom områdesregleringar samt ny- och 
ombildningar har ofta varit större än det tillskott den egentliga tillväxten 
(födelsenetto och omflyttningsnetto) åstadkommit (tabell 3.2).

Municipalsamhällenas bruttobefolkningsökning har främst genere
rats via ny- och ombildningar i kombination med områdesregleringar 
(tabell 3.3). Inkorporeringsverksamheten nådde för denna tätortskate- 
goris del en höjdpunkt under 1930-talets slut, då 18 municipalsamhällen



TABELL 3.3: Municipalsamhällenas bruttobefolkningsökning fördelad 
på områdesregleringar, ny- och ombildningar samt 
nettoökning (egentlig tillväxt) 1900-1970

Period
Brutto
ökning

Områdes-
reglering

Ny- och om
bildning

Netto
ökning

1900-05 29 100 300 0 28 8OO
1905-10 - 1 486 0 - 21 094 19 608
1910-15 43 009 2 540 18 163 22 306
1915-20 - 2 772 325 - 15 313 12 216
1920-25 6 455 7 275 - 13 436 12 616
1925-30 20 267 3 540 561 16 166
1930-35 17 120 6 220 6 625 4 275
1935-40 34 521 8 I89 11 958 14 374
1940-95 - 12 623 4 857 - 35 224 17 744
1945-50 - 44 402 5 5O9 - 74 164 24 253
1950-55 - 71 403 1 478 - 86 394 13 513
1955-60 - 94 007 0 - 101 793 7 786
1960-65 - 58 430 0 - 60 951 2 521
1965-70 - 22 792 0 - 22 792 0

Anm. se tabell 3·2. 
Referenser: se tabell 3-1-

genomförde arealutvidgningar inom moderkommunerna. Dessa areal
tillskott tillförde municipalväsendet drygt 9 000 personer. Antalet muni- 
cipalsamhällen som berördes av arealförskjutningar var lika stort under 
var och en av 1940-talets två femårsperioder, men folkmängdseffek- 
terna var då lägre än under perioden 1937-1941 (tabell 3.1).

De sista områdesregleringar där municipalsamhällen var inblandade 
genomfördes år 1954, då såväl Vingåkers som Vislandas municipalsam- 
hälle utvidgade sitt administrativa område. Möjligheterna att behålla 
befintliga municipalsamhällen och att bilda nya fanns fortfarande kvar 
vid denna tid, men statens mål var då, som redogjorts för i föregående 
kapitel, att avveckla befintliga municipalbildningar inte att utvidga de 
redan existerande eller att skapa nya municipalsamhällen.

Sammanfattningsvis menar jag, att man under perioden 1800-1970 
kan urskilja tre olika faser var och en med olika karaktär på och omfatt
ning av områdesregleringarna mellan administrativa tätorter och lands
bygd. 1 det förindustriella samhället förekom knappast alls några områ
desregleringar med synbara befolkningseffekter. Det var först i industri



samhället som vi fick områdesregleringar av sådan omfattning och stor
lek att de blir en faktor väl värd att beakta vid bestämning av till exem
pel urbaniseringstakten. Områdesregleringarna hade då främst karaktä
ren av delinkorporeringar, dvs delar av landskommuner lades samman 
med städer, köpingar och municipalsamhällen. Vid övergången från det 
industriella samhället till servicesamhället, cirka 1950-1970, fick områ
desregleringarna en helt annan omfattning och karaktär än tidigare. 
Delinkorporeringar blev en undantagsföreteelse. Det vanligaste blev 
först att hela kommuner lades samman med städer och köpingar, och 
senare ställdes siktet in på att skapa de kommuner som 1962 års kom- 
munblocksreform ville förverkliga. Områdesregleringarna nådde vid 
1960-talets slut en väsentligt högre omfattning än någon gång tidigare i 
historien både areellt och befolkningsmässigt sett. De utgjorde vid den 
tiden den viktigaste enskilda komponenten i städernas och köpingarnas 
bruttobefolkningstillväxt.

3.4.3 Metodiskt-statistiska problem i samband med 
områdesregleringar

Ur metodisk-statistisk synvinkel skapar områdesregleringar samma 
principiella olägenheter som nybildningar respektive ombildningar av 
tätorter gör. Ur metodisk aspekt är det således helt likgiltigt om tätorts- 
väsendet tillförs nya innevånare genom inkorporeringar eller genom ny
bildningar. Metoden att hantera problemen i samband med områdesre
gleringar kan därför i princip bli densamma som vid ny- och ombild
ningar.

Inom varje undersökningsperiod har jag konstanthållit varje admi
nistrativ tätorts areal och det skall i princip vara den administrativa ytan 
vid periodens slut som skall gälla för hela perioden ifråga. När områdes- 
reglering inträffat så får således en justering ske av uppgifterna knutna 
till periodens inledning. 1 de fall en hel landskommun införlivats med 
en stad eller köping har jag följaktligen ökat tätortens folkmängd vid 
periodens början med landskommunens folkmängd vid samma tillfälle. 
Vid fall med delinkorporeringar har jag vid periodens början lagt inkor- 
poreringsvinsten till den administrativa tätortens folkmängd oavsett vil
ket år under perioden som inkorporeringen faktiskt ägde rum. Uppgif
ter om folkmängdsförskjutningar i samband med områdesregleringar 
finns från och med 1910 vanligen i den officiella statistiken. Dessförin
nan, eller när den officiella statistiken sviktar, så har jag hämtat uppgif



ter ur Yngve Larssons stora tvåvolymsarbete om inkorporeringsfrågan 
samt ur Gösta Ahlbergs undersökning om urbaniseringen i Sverige 
1910-1950.31 När även de litterära källorna sinar har jag gjort approxi
mativa uppskattningar med ledning av ärliga folkmängdsuppgifter på 
sätt som ovan redovisats.

Omrädesregleringar genomförs alltid per den 1 januari ett visst år och 
i den officiella statistiken anges alltsedan 1910 de administrativa tätor
ternas folkmängd per den 31 december enligt indelningen den 1 januari 
påföljande år. Detta innebär att omrädesregleringar under år som slutar 
på 1 eller 6 i princip skall föras till den föregående femårsperioden i min 
historiska tätortsstatistik. Det har emellertid i några fall varit mer prak
tiskt försvarbart att föra en områdesreglering till en annan period än till 
den period där den egentligen hör hemma.

Den här nyttjade metoden medför att man för orter som är berörda 
av omrädesregleringar under visst eller vissa år får två folkmängdsupp
gifter. En första uppgift som avser folkmängden inom den administra
tiva ytan före områdesregleringen och denna uppgift används för jäm
förelser bakåt i tiden med föregående period. Den andra uppgiften av
ser folkmängden inom den administrativa ytan efter områdesregle- 
ringen och denna uppgift kommer till användning vid jämförelser 
framåt i tiden. Om och när man vill få fram till exempel tillväxttakter 
för längre tidsavsnitt kan man med hjälp av kedjeindex binda samman 
de olika delperioderna med varandra. Under sådana längre tidsavsnitt 
hålls således den administrativa arealen konstant inom varje delperiod, 
men den tillåts variera mellan delperioderna.

Den metod jag här nyttjat har av Gösta Ahlberg givits benämningen 
kedjemetoden till följd av att man använder kedjning för att få fram till
växttakter för längre tidsavsnitt bestående av flera delperioder. Ett al
ternativ till kedjemetoden utgör vad Gösta Ahlberg kallat arealmeto
den.32 Till skillnad från kedjemetoden konstanthåller man vid använ
dandet av arealmetoden den administrativa ytan inte bara inom delpe
rioder utan även mellan delperioder, dvs totalt för hela det studerade 
tidsavsnittet. Lämpligen väljer man då ytan vid periodslutet, varefter 
alla tidigare undersökningsårs arealer och folkmängdssiffror omräknas 
och anpassas till den vid periodslutet gällande avgränsningen. Det låter 
sig tämligen lätt göras när hela landskommuner läggs samman med stä
der eller köpingar. Betydligt svårare ställer sig denna omräkningsproce- 
dur vid delinkorporeringar, då man endast har uppgift om befolknings
förskjutningen under det år inkorporeringen inträffade. Delinkorpore



ringar är också, som ovan framgått, den vanligast förekommande inkor
poreringsformen fram till 1950.

Arealmetoden kräver vidare att man för varje nytt mättillfälle revide
rar befolkningsuppgifterna från alla tidigare undersökningsår vad gäller 
tätorter som genomgått områdesregleringar sedan föregående mättill
fälle. Vid kedjemetoden däremot kan man för varje nytt mättillfälle di
rekt bygga vidare på den befintliga statistiken och kedja ihop de äldre 
uppgifterna med de nytillkomna. Kedjemetoden är således mer prak
tiskt användbar än arealmetoden och den ger dessutom vanligen en 
bättre överensstämmelse mellan urbanbygd och administrativt tätorts
område. Under riktigt långa tidsavsnitt, till exempel 1800-1950, blir det 
mindre givande att beräkna de år 1950 befintliga städernas och köping
arnas folkmängder år 1800 inom 1950 års stads- respektive köpingsarea- 
ler. Ett sådant tillvägagångssätt skulle tillföra städerna och köpingarna 
en hel del glesbygdsbefolkning och kan därigenom skymma en del av 
den urbanisering som inträffat under perioden. Den stegvisa arealut
vidgning som kedjemetoden genererar bör ge en bättre bild av urbanise- 
ringsförloppet förutom att den är praktiskt mer lätthanterlig.

3.5 Tätortstillväxten enligt olika beräkningsgrunder

Den metod jag använt för att konstruera en historisk tätortsstatistik går 
således ut på att inom varje undersökt period konstanthålla antalet tät
orter av skilda kategorier samt att likaså inom varje period konstant
hålla tätorternas administrativa yta. Däremot tillåts både tätorter och 
arealer att fluktuera mellan perioderna och de skilda delperioderna 
binds samman genom kedjning. I princip skall det vara förhållandena 
vid periodens slut som bestämmer såväl antalet tätorter som deras geo
grafiska utsträckning. När denna princip ej varit möjlig att praktiskt 
upprätthålla har istället förhållandena vid periodens början fått be
stämma tätorternas administrativa ställning och ytinnehåll. Denna me
tod gör det möjligt att eliminera effekterna av områdesregleringar samt 
ny- och ombildningar av tätorter på de administrativa tätorternas be
folkningsutveckling.

Jag har i föregående avsnitt försökt visa storleken på det inflytande 
som områdesregleringar samt ny- och ombildningar haft på de administ
rativa tätorternas folkmängdstillväxt. Jag har också försökt argumen
tera för att dessa faktorer haft ett så stort inflytande, åtminstone under 
1900-talet och under vissa årtionden på 1800-talet, att det är helt nöd



vändigt att eliminera deras effekter för att få en riktig bild av tätortstill- 
växten och urbaniseringsförloppet. Vilka skilda tolkningar kan då upp
komma om man använder den ena eller den andra beräkningsgrunden? 
För att finna svar på detta spörsmål har jag jämfört den tillväxttakt, som 
den metod jag använt leder fram till med resultaten från två andra un
dersökningar, där effekterna av områdesregleringar samt ny- och om
bildningar ej neutraliserats. Det gäller Bo Öhngrens översikt av den 
svenska urbaniseringen 1840-1920 inför det nordiska historikermötet i 
Trondheim 1977 samt Thomas Falks doktorsavhandling om det urbana 
Sverige.331 båda dessa studier jämförs antalet vid respektive periodslut 
befintliga tätorter inom vid samma tid gällande arealer med antalet tät
orter vid periodens början inom de då aktuella administrativa grän
serna.

Bo Öhngren laborerar med fem olika tätortskategorier. Där finns ad
ministrativa tätorter i form av städer, köpingar och municipalsamhällen. 
Vidare icke-administrativa tätorter samt en grupp kallad ”övriga 
tätorter”.34 Vilka tätorter som förts till denna senare kategori hålls läsa
ren okunnig om. Logiskt sett borde en uppdelning av tätortsbeståndet i 
administrativa och icke-administrativa tätorter ej kunna rymma ytterli
gare en grupp tätorter, av Öhngren kallade "övriga tätorter”.

Den metod jag använt för att mäta styrkan i tätorternas befolknings
ökning ger vanligen lägre värden än den tillväxt som framkommer hos 
både Bo Öhngren och Thomas Falk. Bortsett från 1860-talet så håller 
sig differenserna mellan Öhngrens och mina beräkningar för städernas 
del under en procentenhet under 1800-talet.35 Under 1900-talets två in
ledande decennier stiger avvikelserna så markant att bilden av tillväxt
förloppet antar väsentligt olika karaktär beroende på beräkningsmetod 
(tabell 3.4).

De största avvikelserna finns dock inte bland städerna utan bland kö
pingarna och de icke-administrativa tätorterna, där skillnaderna i några 
fall uppgår till mer än 100 procentenheter. För perioden 1900-1910 har 
Bo Öhngren således beräknat köpingarnas befolkningsökning till 150,2 
procent, medan min kalkyl stannar vid en uppgång på 46,7 procent. Än 
större diskrepans framträder hos de icke-administrativa tätorterna. 
Öhngren räknar där med en tillväxt på 235,1 procent för tiden 1910— 
1920-164,9 procent om övriga tätorter adderas till icke-administrativa 
tätorter - mot 20,1 procent när antalet tätorter konstanthållits under de
cenniet (tabell 3.4). Här är det förändringarna i redovisningen av de 
icke-administrativa tätorterna mellan 1910 och 1920 som åstadkommer



TABELL 3.4: Tätorternas procentuella befolkningsmässiga tillväxttakt 
decennievis 1890-1920 utifrån olika beräkningsgrunder

Tätorts- 1840 1850 i860 I87O 1880 1890 1900 1910
kategori -50 -60 -70 -80 -90 -00 -10 -20

Städer, BÖ 15.8 23.6 24,2 27,9 30,3 22,7 26,2 25.3
" LN 15.0 23,0 20,5 27,6 29,5 22,2 22,0 i4,i

Köpingar, BÖ - - - 79.9 27.8 55.2 150,2 7,6
" LN - - - 25,5 19,9 37,1 46,7 33,6

Municipalsam- 
hällen, BÖ 35.8 10,3

" LN - - - - - - 29.4 15.6

Inf ormella 
tätorter, BÖ-1 77,9 235,1

" BÖ-2 - - - - - - 36,0 164,9
" LN - - - - - - 29,8 20,1

Samtliga, BÖ - - - 28,6 30,3 59.0 30,5 40,5LN - - - 27,6 29,2 22,5 22,2 15,4

Anm. BÖ = Bo Öhngren (1977). BÖ-1 = Bo Öhngrens kategori icke
administrativa tätorter, BÖ-2 = Bo Öhngrens kategori icke-adminis- 
trativa tätorter samt övriga tätorter, LN = Lars Nilssons tätorts- 
historiska databas.

Bo Öhngren (1977) anger i bilaga 1 (s 3^0) städernas folkmängd år l880 
till 866 15O personer. Det ger en ökningstakt på 60,5 % för 1870-talet 
och 3.9 % för l880-talet. Ur diagram 3 hos Öhngren (s 273) framträder 
dock städernas befolkningstillväxt som starkare på I88O-talet än under 
1870-talet, vilket motsäger uppgiften i bilaga 1. Uppgiften om stads
befolkningens numerär år I88O i bilaga 1 avviker också kraftigt från 
den officiella statistikens rapportering. Jag har därför i denna 
tabell ersatt Öhngrens uppgift om städernas folkmängd år I88O i bilaga 
1 med den officiella statistikens uppgift.

Referenser: SHD, Tätortshistorisk databas.
B Öhngren 1977. 3^0.

de stora skillnaderna i tillväxttakt. Vid årtiondena kring sekelskiftet 
1900 uppkommer en sådan ryckighet i Öhngrens resultat att det indike- 
rar att det finns ovidkommande faktorer som inverkar på det förlopp 
som där skall skildras.

När de olika kategorierna av tätorter läggs samman till en total upp
kommer alltifrån 1890-talet betydande differenser mellan Bo Öhngrens



och mitt sätt att beräkna tätortstillväxten och även periodiseringen antar 
olika karaktär. Öhngren finner således att tätorternas befolkningsök
ning under vart och ett av de tre decennier som tillsammans bildar tiden 
1890-1920 varit högre än på såväl 1870-talet som 1880-talet. Mina resul
tat tyder på raka motsatsen (tabell 3.4).

I Thomas Falks undersökning är det 1960-talet som står i fokus, det 
hindrar dock inte att han kommer in på tidigare perioder och deras tät- 
ortsutveckling. Någon fördelning av tätortsboendet på olika kategorier 
av orter ger ej Falk utan enbart siffror för den totala tätortsbosätt- 
ningen. Falks och mina beräkningar ger inga skillnader i periodicitet 
mellan 1920 och 1950, åtminstone inte vid decennievisa beräkningar. 
Däremot får jag både för 1930-talet och 1940-talet en klart lägre upp
skattning av tillväxttakten (tabell 3.5).

För att belysa de resultatmässiga skillnader som de två metoderna ger 
inom respektive tätortskategori under perioden 1920-1950 kan min 
egen historiska tätortsstatistik nyttjas. En sådan jämförelse visar på 
nytt, att metoden att räkna med inom respektive delperiod bestående 
tätorter inom oförändrade arealer ger en helt annan bild av urbanut
vecklingen under 1900-talets första hälft än den metod där såväl antal 
orter som deras geografiska utsträckning tillåts variera inom delperio
derna. Mycket kraftiga avvikelser kan konstateras för köpingarnas del 
under 1940-talet, då antalet nybildningar och områdesregleringar var 
osedvanligt stort (tabell 3.6).

Beträffande municipalsamhällena visar metoden med varierande an
tal tätorter och arealer inom delperioderna på en befolkningsnedgång 
under 1940-talet, medan det av mig förespråkade beräkningssättet ger

TABELL 3.5: Tätorternas procentuella befolkningsmässiga tillväxttakt 
decennievis 1920-1950 utifrån olika beräkningsgrunder

Period Samtliga tätorter
TF LN

1920-30 11.5 11,2
1930-40 20,3 14,1
1940-50 30,1 23.9

Anmärkning: TF=Thomas Falk, LN=Lars Nilsson.

Referenser: SHD, Tätortshistorisk databas.
T Falk 1976, 97-



TABELL 3-6: Tätorternas procentuella befolkningsmässiga tillväxttakt 
periodvis 1900-1950 utifrån olika beräkningsgrunder

Tätorts- 1900 1910 1920 1930 1935 1940 1945
kategori -10 -20 -30 -35 -40 -45 -50

Städer, Bes 19,5 14,0 10,1 5,5 8,9 11.9 11,5
Var 23,8 26,0 15,3 8,0 11,2 17,9 17,1

Köpingar, Bes 46,7 33.6 11.9 3.8 6,1 9,2 12,5
Var l4l ,6 16,0 20,5 17.6 19,1 65,7 74.5

Municipalsam- 
hällen. Bes 12,0 1.6 5.0 6,5 10,9

Var 13,4 13.1 12,8 -4,2 -15,3

Informella 
tätorter, Bes 14,7 5,6 9,2 7.7 13,9

Var 133.5 6,5 8,0 4,6 5,5

Anm. Bes = Bestående antal tätorter inom konstant areal inom 
respektive delperiod.

Var = Varierande antal tätorter och varierande areal både 
inom och mellan delperioder.

Referens: SHD, Tätortshistorisk databas.

en kraftigare ökningstakt på 1940-talet än på 1930-talet. Vad gäller de 
icke-administrativa tätorterna ger metoden med bestående tätorter, 
från 1935 och framåt, uttryck för en något starkare tillväxt än den metod 
där antalet orter tilläts variera inte bara mellan perioder utan även inom 
respektive delperiod (tabell 3.6). En viss justering har då gjorts beträf
fande den senare metoden. Så har till exempel alla tillfälliga tätorter eli
minerats ur statistiken, kompletteringar av enstaka saknade uppgifter 
har gjorts samt rättelser av i den officiella statistiken uppenbart missvi
sande uppgifter (se därom kapitel 3.2). Dessa åtgärder bör ha lett till att 
de två metodernas resultat närmat sig varandra.

Sättet att räkna påverkar uppenbarligen i mycket hög grad bilden och 
uppfattningen av tätortsutvecklingen. Under perioder där nybildningar 
respektive ombildningar av tätorter är rikligen förekommande samt när 
omfattande områdesregleringar mellan administrativa tätorter och 
landsbygd äger rum - vilket var fallet i industrialismens samhälle - så 
är det enligt min mening helt nödvändigt att eliminera dessa faktorers



inflytande för att få fram ett relevant uttryck för tätorternas befolknings
ökning.

3.6 Urbanbygd, utomgränsbebyggelse och administrativt område

Städer, köpingar och municipalsamhällen utgjorde de administrativa 
tätorterna i industrialismens samhälle. De var avgränsade efter admi
nistrativa och judiciella kriterier och inte primärt efter bebyggelseut
bredning och befolkningsstorlek. Detta hindrar dock inte att det tidi
gare fanns en någorlunda god överensstämmelse mellan urbanbygdens- 
den sammanhängande tätortsbebyggelsen - utsträckning och det admi
nistrativa området. Med tiden försämrades dock den relationen och det 
skedde på minst tre olika sätt. För det första så började på 1940-talet 
hela landskommuner med stora inslag av glesbygd att tilldelas stads- el
ler köpingsrättigheter. För det andra införlivades till städer och kö
pingar stora landsbygdsområden, ofta hela kommuner, med gles be
byggelse och bosättning. I dessa två fall blev resultatet att urbanbygden 
fick en snävare omfattning än det administrativa området. I det tredje 
fallet fyllde den sammanhängande urbana bebyggelsen helt upp det ad
ministrativa området och bredde dessutom ut sig i intilliggande kommun 
eller kommuner. Då blev alltså urbanbygden vidare än det administra
tivt avgränsade området. Det förekom naturligtvis också att urbanbyg
den sträckte sig in i en annan kommun utan att stadens eller köpingens 
areal för den skull behövde vara helt ianspråktagen. Under sådana om
ständigheter kunde urbanbygden antingen vara vidare eller också snä
vare än det administrativa området.

För år 1950 finns, vad gäller administrativa tätorter, för första gången 
möjlighet att beräkna tätortsgrader. Med tätortsgrad avser jag här den 
andel av befolkningen i en kommun eller specialkommun som bor i tät
ort. Tätortsgrader kan för folkräkningsåren före 1950 endast beräknas 
för landskommuner. Det är också möjligt att för år 1950 och därpå föl
jande folkräkningsår beräkna vad jag kallat tätortsindex. Detta senare 
mått anger urbanbygdens utbredning, oavsett administrativ gränsdrag
ning, i förhållande till den administrativa tätortens storlek. Inom en 
stad, köping respektive municipalsamhälle kan det från och med 1950 
finnas mer än en tätort. Tätortsindexet har erhållits genom att lägga 
samman folkmängden i alla tätortsbildningar som har sitt centrum i en 
stad, köping eller municipalsamhälle och dessutom eventuellt är be
lägna utanför nämnda administrativa område, varefter denna summa



relaterats till den administrativa enhetens folkmängd. Tätortsindexet 
antar värdet 100 när full överensstämmelse råder mellan urbanbygd och 
administrativt område. Om däremot alla innevånare i en stad är tätorts- 
innevånare och det dessutom finns en med staden sammanhängande tät- 
ortsbebyggelse som sträcker sig in i angränsande kommun eller kommu
ner når tätortsindexet ett värde på mer än 100. Ett sådant resultat upp
kommer också i de fall glesbygdsbefolkningen i en stad, köping eller 
municipalsamhälle är mindre än tätortsbefolkningen i den med staden 
eller motsvarande enhet sammanväxta tätortsbebyggelsen belägen i in
tilliggande kommun eller kommuner. Om glesbygdsbefolkningen i det 
ovannämnda fallet är större än tätortsbefolkningen i angränsande kom
mun eller kommuner blir däremot indexvärdet mindre än 100 trots att 
urbanbygden tränger in i annan kommun.

Städernas tätortsgrad uppgick år 1950 för riket totalt till 97,5 procent, 
den låg alltså strax under maximivärdet 100 procent. Av de 133 städerna 
hade 53 (40 %) en tätortsgrad på 100 procent och 92 (69 %) låg på vär
den mellan 95 och 100 (tabell 3.7). Att så många städer fick tätortsgra- 
den 100 hänger samman med att man vid 1950 års folkräkning, för stä
der och övriga administrativa tätorter, tillämpade en mindre precis upp
delning av befolkningen i tätorts- respektive glesbygdsinnevånare än för 
övriga tätorter. När i stort sett hela den administrativa tätortens befolk-

TABELL 3.7: Tätortsgrader 1930 och 1963

Tätorts
grad

N

S t
1950

7.

ä d e r
1965

N 7.

K ö p i
I95O

N 7

n g a r
1965

N 7

Municip
1950

N %

0 -6q,9 0 0,0 5 3.8 5 6,0 17 17.9 9 4,4
70-79.9 9 6,8 5 3.8 11 13,3 18 18,9 0 0,0
80-89,9 17 12,8 15 n,3 10 12,0 19 20,0 0 0,0
90-94,9 15 11.3 23 17,3 8 9.6 13 13.7 1 0,5
95-99,9 39 29.3 73 54,9 1 1,2 19 20,0 0 0,0
100 53 39,8 12 9,9 48 57,8 9 9,5 193 95.1

Summa 133 100 133 100 83 100 95 100 203 100
Medel
värde 97,5 97,2 88,9 84,8 99,1

Referenser: SOS, Folkräkningen 1950.
SOS, Folk- och bostadsräkningen 1965.



ning ansågs vara tätortsinnevånare, enligt kriteriet 200 innevånare eller 
mer jämte kravet på bebyggelseavstånd, så gjordes den administrativa 
tätorten identisk med tätort enligt det nya begrepp som infördes 1950.

Den lägsta tätortsgraden noteras år 1950 för Sigtuna, som hace vär
det 71. Under tätortsgraden 80 procent fanns dessutom ytterligare åtta 
städer (tabell 3.7). Det var i allmänhet relativt små städer, flera av dem 
hade år 1950 under 5 000 innevånare. Den låga tätortsgraden hade för 
nästan samtliga uppkommit under 1940-talet till följd av att städerna då 
lagts samman med relativt stora och glest bebyggda landskommuner.

Sammanställningen över tätortsgradens fördelning på städer år 1950 
visar således att de flesta städerna vid den tiden innehöll en ganska liten 
andel giesbygdsbefolkning. Hur förhöll det sig då med urbanbygdens ut
bredning? Sträckte sig den sammanhängande stadsbebyggelsen ofta 
över stadsgränser in i andra kommuner? Svaret på sådana frågor kan 
man finna genom att undersöka tätortsindexen och deras fördelning på 
städer.

Tätortsindexet för år 1950 visar att 27 (20 %) av städerna nådde över 
nivån 100 (tabell 3.8). Av dessa 27 städer var det 18 som hade en tåtorts- 
grad på 100 procent, medan övriga 9 städer hade en utomgränsbebygg- 
else med större folkmängd än den som fanns inom städernas glest be-

TABELL 3.8: Tätortsindex 1950 och 1965

Tätorts
index

N

S t 
L950

%

ä d e r
1965

N %

K ö p i
195O

N /

n g a r
1965

N %

Munic:p
1950 

n ;

0 -69,9 0 0,0 5 3.8 4 4,8 17 17,9 9 4 4
70-79,9 9 6,8 5 3.8 11 13,3 17 17,9 0 0.0
80-89,9 17 12,8 14 10,5 10 12,0 19 20,0 0 0.0
90-94,9 16 12,0 22 16,5 5 6,0 11 11,6 1 0.5
95-99,9 29 21,8 46 34,6 3 3,6 13 13.7 0 0,0
100 35 26,3 10 7,5 36 43,4 8 8.4 156 76 8
100,1-109,9 13 9,8 17 12,8 3 3,6 5 5.3 1 0 5
110 -149,9 12 9,1 12 9,1 10 12,0 5 5,3 22 10.8
150 - 2 1,5 2 1.5 1 1,2 0 0,0 14 69

Summa
Medel-

133 100 133 100 83 100 95 100 203 ICO

värde 100,0 101,2 92,4 82,5 109,0

Referenser: SOS, Folkräkningen 1950.
SOS, Folk- och bostadsräkningen 1965·



byggda delar. I ytterligare nio städer fanns det utomgränsbebyggelse, 
men där med en mindre folkmängd än i städernas glesbygd. Totalt fanns 
det därmed är 1950 36 städer med utomgränsbebyggelse, vilket motsva
rar en andel på 27 procent av samtliga städer (tabell 3.9).

Djursholm och Örnsköldsvik är de två städer som noterar de högsta 
indexvärdena år 1950 med värden på 229,8 respektive 224,8. Dessa två 
städer intar en särställning, vanligen var avvikelsen mellan urbanbygd 
och administrativt område väsentligt mindre. Det högsta värdet efter 
Djursholm och Örnsköldsvik registreras sålunda för Umeå med siffran 
131,1. Det var framförallt i Norrland samt i Skåne och Halland som an
delen städer med höga indexvärden var mest frekvent. För riket totalt 
blir städernas genomsnittliga tätortsindex lika med 100, dvs total över
ensstämmelse råder mellan urbanbygdens utbredning och de administ
rativa områdena. Detta är dock ett genomsnitt för 133 värden som ligger 
mellan 71,0 och 229,8.

I köpingskommunerna var andelen glesbygdsbefolkning år 1950 
större än i städerna. Köpingarnas genomsnittliga tätortsgrad löd på 88,9 
procent det året mot 97,5 procent för städerna (tabell 3.7). Spridningen 
var också större i köpingar än i städer. Fem köpingar, men ingen stad, 
hade en tätortsgrad understigande värdet 60 år 1950. Det lägsta värdet 
uppvisar Årjäng, där glesbygdsbefolkningen var större än tätortsbefolk
ningen. Tätortsgraden för Årjäng 1950 löd på 49,6 procent. Köpingarna 
med låga tätortsgrader hade, liksom motsvarande städer, i allmänhet

TABELL 3-9: Administrativa tätorter med utomgränsbebyggelse 
1950 och 1965

Kategori
1950

St Kö Me
1965

St Kö

TG lika med 100, TI över 100 18 11 37 5 2
TG under 100, TI över 100 9 3 0 26 8
TG under 100, TI under 100 9 3 o 19 5

Summa 36 17 37 50 15
Procent ro o oo 38 16

Anmärkning: TG=Tätortsgrad, TI=Tätortsindex.
St=Städer, Kö=Köpingar, Me=Municipalsamhällen.

Referenser: se tabell 3*8.



nybildats eller ombildats under 1940-talet, varvid glesbygdsområden 
sammanförts med tätare bebyggelseenheter i nya administrativa kon
stellationer.

Utomgränsbebyggelse var år 1950 mindre vanligt hos köpingar än hos 
städer. Av de 83 köpingar som fanns i Sverige det året hade 17 (20 %) 
en sammanhängande tätortsbebyggelse som sträckte sig in i annan kom
mun (tabell 3.9). Fjorton köpingar uppnådde ett tätortsindex över 100, 
det högsta värdet (150,6) noteras för Ahus. Av de fjorton köpingarna 
ifråga hade elva en tätortsgrad på 100, medan de övriga tre hade en 
större folkmängd i sin utomgränsbebyggelse än i sina glest bebyggda och 
bebodda administrativa delar. De högsta indexvärdena återfinns bland 
köpingar i Norrland och Skåne, liknande var-som ovan framgått-för
hållandet bland städerna. Det för köpingarna genomsnittliga tätortsin- 
dexet år 1950 lyder på 92,4 (tabell 3.8). Urbanbygden var således totalt 
sett snävare avgränsad än de administrativa enheterna.

Beträffande municipalsamhällena så rådde år 1950 i allmänhet en god 
överensstämmelse mellan urbanbygd och administrativt område. Av de 
203 municipalsamhällen som då fanns hade sju en folkmängd under 200 
innevånare, de betraktades därmed ej som tätorter, enligt det nya tät- 
ortsbegreppet, och formellt sett är deras tätortsgrad lika med noll. I öv
rigt fanns det endast tre municipalsamhällen med inslag av glesbygdsbe- 
folkning. Den helt övervägande delen av bosättningen i municipalsam
hällena år 1950 utgjordes således av tätortsbefolkning (tabell 3.7). Detta 
resultat beror i viss utsträckning på den mindre precisa uppdelningen av 
de administrativa tätorternas bebyggelse på tät respektive gles bosätt
ning.

Utomgränsbebyggelse förekom hos 37 (18%) municipalsamhällen 
och var därmed ungefär lika vanligt som hos köpingarna, men något 
mindre vanligt än hos städerna (tabell 3.9). Det högsta tätortsindexet 
visar Påskallavik i Kalmar län med värdet 334,0. Påskallavik följs när
mast av Östersidan i Göteborgs och Bohus län med värdet 324,8. Ytter
ligare fem municipalsamhällen hade indexvärden uppgående till mer än 
200. Orterna med höga värden var främst lokaliserade till Norrland och 
Skåne precis som fallet var beträffande städer och köpingar. Municipal- 
samhällenas riksgenomsnitt år 1950 uppgår till 109,0 vad gäller tätortsin
dex. Folkmängden i urbanbygden var således för denna tätortskategori 
större än det administrativt avgränsade områdets folkmängd.

Hur såg motsvarande fördelningar ut femton år senare, 1965? För 
städernas del kan man konstatera att tätortsgraden förblev i stort sett



oförändfad. Den uppgick till 97,2 procent år 1965 mot 97,5 procent år 
1950 (tabell 3.7). Spridningen i värdena ökade däremot. Det fanns år 
1965 något färre städer i intervallet 95-100 procent än tidigare och fram
förallt var det städer med tätortsgrad 100 som reducerades. Detta är i 
första hand en följd av att en mer exakt metod tillämpades år 1965 för 
att inom stadskommunerna skilja mellan tät och gles bebyggelse. En 
majoritet av städerna fanns dock 1965 liksom 1950 i intervallet 95-100 
procent. Det fanns vidare lägre värden representerade år 1965 än 1950. 
I Östhammar var glesbygdsbefolkningen, efter inkorporeringen av 
Frösåkers kommun 1957, större än tätortsbefolkningen. Östhammars 
tätortsgrad antog 1965 värdet 40,6, vilket är det lägsta värde som upp
mätts för någon stad det året. Ytterligare två städer, Öregrund och 
Gränna, hade tätortsgrader under 60 procent.

Städernas utomgränsbebyggelse ökade generellt sett något under pe
rioden 1950-1965. Det genomsnittliga tätortsindexet steg från 100,0 år 
1950 till 101,2 år 1965 (tabell 3.8). Dessutom hade fler städer än tidigare 
någon form av utomgränsbosättning. Antalet städer där den samman
hängande bebyggelsen trängde in i grannkommuner uppgick 1965 till 50 
(38 %) mot 36 (27 %) år 1950 (tabell 3.9). Det högsta tätortsindexet år 
1965 noteras för Avesta med siffran 192,9, närmast därefter följer Örn
sköldsvik 165,3 och Falun 141.9. Liksom tidigare var höga indexvärden 
och utomgränsbebyggelse vanligast förekommande i Norrland och i 
södra Sverige (Blekinge, Skåne och Halland).

Municipalsamhällena var år 1965 så få att de blir mindre intressanta 
i det här sammanhanget. Av intresse kan det däremot vara att se på för
hållandet mellan urbanbygdens utsträckning och de administrativa om
rådena för köpingskommuner år 1965. Andelen tätortsbefolkning i kö
pingarna sjönk från 88,9 procent år 1950 till 84,8 procent år 1965 och 
dessutom tilltog spridningen (tabell 3.7). År 1965 fanns endast 30 pro
cent av köpingarna i intervallet 95-100, mot 59 procent femton år tidi
gare. Fyra köpingar hade en större folkmängd i glesbygd än i tätort. Den 
lägsta tätortsgraden noteras för Sunne och Vilhelmina, som båda endast 
hade 37,2 procent av sin folkmängd bosatt i tätort. Samtidigt som ande
len giesbygdsbefolkning ökade i köpingskommunerna minskade deras 
utomgränsbebyggelse. Det länns färre köpingar med sådan bebyggelse 
1965 än 1950 och tätortsindexet föll från 92,4 till 82,5 (tabell 3.8).

För både städer och köpingar ökade således diskrepansen mellan ur
banbygd och administrativt område mellan 1950 och 1965. Utvecklingen 
i de två ortstyperna gick dock i rakt motsatt riktning. För städernas vid



kommande trängde den sammanhängande tätortsbebyggelsen i allt 
högre grad in i grannkommunerna. Köpingarna däremot fick en mindre 
andel utomgränsbebyggelse och en mindre andel tätortsbefolkning till 
följd av omfattande inkorporeringar av stora glesbygdsområden. Stä
derna och framförallt köpingarna speglar således tätortsbosättningen 
sämre år 1965 än år 1950. Det gör nu inte så mycket, eftersom vi från 
och med år 1950 har en tätortsstatistik att utgå ifrån som bortser ifrån 
administrativ gränsdragning och istället följer bebyggelsespridning och 
befolkningsstorlek.

I industrisamhällets barndom och ett bra tag därefter bör en någor
lunda god överensstämmelse ha rått mellan den täta bebyggelsens ut
bredning och det administrativa området för städer, köpingar och muni- 
cipalsamhällen. Folkmängdsuppgifterna över de administrativa tätor
terna kan därför på ett fullt acceptabelt sätt anses återge sin del av det 
faktiska tätortsboendet. Någon bättre statistik över den täta bosätt
ningen i dessa orter finns överhuvudtaget ej tillgänglig.

Från och med 1940-talet fångar dock de administrativa tätorterna 
sämre in sin del av tätortsbosättningen än tidigare. Detta är bland annat 
en följd av att stora glesbygdsområden börjar läggas samman med stä
der och köpingar. Det är främst beträffande köpingarna som i vissa fall 
en dålig korrespondens uppstår mellan urbanbygd och administrativt 
område. Avvikelser mellan urbanbygd och administrativ enhet upp
kommer också när den sammanhängande tätortsbebyggelsen mer på
tagligt överskrider administrativa tätortsgränser och tränger in i angrän
sande kommuner. Detta förhållande var år 1950 vanligast förekom
mande bland städerna, men företeelsen fanns också i flera fall represen
terad bland köpingarna och municipalsamhällena.

Om man för år 1950 lägger samman städer och köpingar med munici- 
palsamhällen och beräknar folkmängdsrelationen urbanbygd/administ
rativt område visar det sig att en nästan total överensstämmelse råder 
mellan de två enheterna. Detta summerade tätortsindex antar nämligen 
värdet 99,9 procent. Inom detta genomsnittsmått döljs dock, som jag 
försökt visa ovan, stora variationer. Värdena varierar förutom mellan 
ortskategorier även regionalt och lokalt.

Ur regionalt perspektiv var utomgränsbebyggelse vanligast bland ad
ministrativa tätorter i Norrland och Skåne och det gäller oavsett ortska- 
tegori. På lokal nivå varierade tätortsindexet år 1950 från värden under 
50 till värden över 300. I Arjängs köping var glesbygdsbefolkningen



större än tätortsbefolkningen, medan två städer och sju municipalsam- 
hällen hade en folkmängd i urbanområdena som var mer än dubbelt så 
stor som den administrativa tätortens folkmängd.

Vid i första hand lokala och regionala studier kan det därför vara 
nödvändigt att rätta till den befintliga officiella statistiken för att under 
1940-talet få bättre uppgifter över den täta bosättningens omfattning. 
Med ledning av tätortsstatistiken från år 1950 torde det vara möjligt att 
utifrån bland annat kyrkobokföringsmaterial, mantalslängder och kar
tor beräkna tätortsbefolkningar approximativt för tidigare år. I orter 
som genomgått stora inkorporeringar av glesbygdsområden under 1940- 
talet eller nybildats under nämnda årtionde kan det kanske i vissa fall 
räcka med att knyta samman 1950 års tätortssiffra med tätortsuppgiften 
före inkorporeringen respektive nybildningen. I rikstäckande skala blir 
arbetsuppgiften dock väl stor för en enskild forskare. Ett alternativ kan 
då vara att nyttja mer schablonmässiga beräkningar som tar utgångs
punkt i tätortsbefolkningens andel av folkmängden inom en administra
tiv enhet. Det är dock min bedömning att dessa avvikelser mellan ur
banbygd och administrativt område ej på något avgörande sätt påverkar 
resultaten, ifall man istället för att göra nämnda korrigeringar vid riks
täckande undersökningar väljer av arbetsekonomiska skäl att basera 
analysen på utvecklingen av de administrativa tätorterna.

3.7 Förorter

1 det förindustriella samhället var gränsen mellan stadsbygd och lands
bygd klart markerad. Visserligen har endast några få svenska städer va
rit muromgärdade, men under den tid lilla tullen upptogs (1622-1810) 
fanns tullstaket runt städerna och särskilda stationer skulle passeras vid 
inresa till staden där tullbelagda varor skulle deklareras. Utomgränsbe- 
byggelse var en undantagsföreteelse och det existerade ej heller några 
förorter i egentlig mening. Städer och köpingar låg på betryggande av
stånd från varandra med väl inmutade omland.

1 industrialismens samhälle blev förhållandet mellan stadsbygd och 
landsbygd mer diffust för att nästan helt upplösas i servicesamhället. 
Som jag försökt visa med flera exempel ovan så uppstod, av skilda an
ledningar, under 1800-talets slut på flera håll tätortsbosättningar i lands
kommuner utanför städer och köpingar. Ofta antog dessa bosättningar 
formen av förortsbildningar. Det gällde inte bara utanför stora städer 
som Stockholm, Göteborg och Malmö, utan det var ett tämligen allmänt



fenomen och förekom på fler håll än i ovan anförda exempel. Väl att 
märka är att en av de absolut sett största oreglerade tätortsbosättning- 
arna under 1800-talet fanns utanför en av de mindre städerna, nämligen 
Motala, som dessutom var köping fram till 1880-talet.

Det förhållandet att en tätort är belägen nära intill en annan och 
större tätort innebär inte med nödvändighet att den mindre orten är att 
betrakta som en förort till den större. Den mindre orten kan mycket väl 
vara en självständig enhet både administrativt och funktionellt, även om 
den kanske växt fram till följd av den större ortens existens. 1 ett välut
vecklat ortssystem finns mellan de enskilda orterna olika former av 
kopplingar och beroendeförhållanden som binder samman och häller 
ihop systemet. När dessa beroenden antar vissa specifika former kan 
man beteckna en tätort som förort till en annan tätort. Hur ser då de 
betingelser ut under vilka man kan identifiera en förort? Först och 
främst kan man konstatera att något entydigt förortsbegrepp ej existe
rar, utan att olika författare använt skilda definitioner och metoder vid 
förortsbestämning.

I sin klassiska studie "Huvuddragen i Stockholms geografiska utveck
ling 1850-1930” använde William William-Olsson en "knyckkurveme- 
tod” för att bestämma vilka kommuner som skulle anses tillhöra Stock
holms förortsområde och vid vilken tidpunkt övergången till förorts- 
kommun inträffade. William-Olssons metod går ut på att diagramma- 
tiskt följa varje enskild kommuns befolkningsutveckling år för år. Om 
och när en kommun övergår från att ha haft en praktiskt taget stillastå
ende folkmängd till att få en explosiv tillväxt så är detta, enligt William- 
Olsson, ett uttryck för att kommunen inlemmats i Stockholms förorts
område. Senare stockholmsforskare som Gösta Ahlberg och Ingrid 
Hammarström har följt William-Olsson i spåren.36

I senare undersökningar är det dock vanligen en eller flera av tre 
komponenter som brukar betonas när det gäller förortsidentifiering. 
Det gäller för det första bebyggelse och markanvändning, för det andra 
avståndet mellan orterna och för det tredje utbytet av arbetskraft mel
lan orterna. Dessa tre komponenter har av Ingemar Johansson sam
manförts i följande förortsdefinition:

”En förort = ’en tätbebyggd ort på inte alltför stort avstånd från hu
vudorten med ett beroendeförhållande till den senare med avseende 
på arbetsplatser och cityfunktioner'.”37



För att bygga upp statistiska serier, men även i flera andra sammanhang, 
är det dock nödvändigt med mer operationella bestämningar än vad 
Ingemar Johanssons definition ger uttryck för. Vilka krav skall ställas på 
bebyggelse och markanvändning, på vilket avstånd ifrån varandra skall 
orterna vara belägna, hur skall området mellan orterna se ut, hur omfat
tande skall pendlingen vara, hur skall arbetsresemönstren se ut?

Geograferna tar vanligen utgångspunkt i avståndskriteriet och defi
nierar förorter som alla tätorter inom ett visst avstånd från en huvudort. 
Thomas Falk har i sin avhandling om det urbana Sverige valt ett avstånd 
på 25 kilometer utom för Stockholm, Göteborg och Malmö där distan
sen vidgats till 40 kilometer. Gunnar Norling och Rune Jeansson har i 
en studie från 1960-talet nyttjat något kortare kilometeravstånd än Falk. 
Det centrala kriteriet är således ortsavståndet, men även de övriga två 
ovan nämnda komponenterna finns direkt eller indirekt med i bilden. 
Man kräver till exempel förtätad bebyggelse (tätort) och det valda kilo
meteravståndet anses motsvara arbetsresornas faktiska längd vid re
spektive undersökningstidpunkt. En svaghet i metoden är att den ej ger 
någon vägledning i fråga om huvudorters bestämning. Vanligen har man 
som huvudort valt en tätort av viss befolkningsstorlek.38

1 den officiella statistiken är det pendlingens omfattning och intensi
tet som stätt i förgrunden. Även där har krav på förtätad bebyggelse 
(tätort) ställts. De första officiella registreringarna av förortsbosättning 
utfördes i anslutning till sammanställningen över icke-administrativa 
tätorter vid 1900 års folkräkning.39 Statistik över förortsboendets om
fattning återkom därefter regelbundet vid varje folkräkningstillfälle 
fram till och med 1950 och ingick då i folkräkningens officiella avrappor
tering. Efter 1950 har man istället haft ambitionen att i siffror redovisa 
arbetsresornas omfattning och karaktär, vilket kan ligga till grund för 
egna beräkningar av förortsbosättningens storlek.

Vilka principer har då använts i den officiella statistiken (folkräk
ningarna) för att identifiera förorter under åren 1900 till 1950? Genom
gående är det bostadsortens belägenhet i förhållande till arbetsplatsens 
belägenhet som legat till grund för klassificeringen. Det var dock först i 
samband med 1945 års folkräkning som uppgifter om arbetsplatsers läge 
jämfört med bostadsorter systematiskt började insamlas. En tätort defi
nierades då som förort till en annan tätort (huvudort) om den förra or
ten hade minst 1/3 av sin förvärvsarbetande befolkning verksam i den 
senare orten. Samma kriterium användes även vid 1950 års folkräkning 
och antyds ha tillämpats outsagt vid tidigare redovisningstillfällen.40



Det är folkräkningarnas klassificering som legat till grund för min in
delning av tätortsbeståndet i huvudorter respektive förorter under pe
rioden 1900-1950. Det skulle naturligtvis också vara möjligt att använda 
en avståndsregel, men avståndet i sig ger, enligt min mening, inte till
räcklig information för den önskade indelningen. Störst vikt har jag lagt 
vid folkräkningarna frän åren 1945 och 1950, dä klassificeringen borde 
vara säkrare än vid tidigare tillfällen, eftersom det för varje förvärvsar
betande föreligger uppgift om arbetsplatsens läge visavi bostadsorten. 
Folkräknarna synes dock ha varit mer generösa år 1945 än år 1950, när 
det gällt att bestämma om en tätort varit att betrakta som förort eller ej, 
trots att samma formella förortsdefinition kom till användning vid bägge 
tillfällena. Flera av de tätorter som träder fram som förorter år 1945 
klassificeras som huvudorter vid 1950 års folkräkning. Jag har bland an
nat därför även krävt en permanens i folkräkningarnas indelning av tät
ortsbeståndet i huvudorter respektive förorter. För att en tätort skall be
traktas som förort erfordras således en kontinuerlig förortsklassificering 
fram till periodens slut (1950) eller tills att tätorten inkorporerades med 
en administrativ tätort. Tätorter som klassificerats som förorter 1945 
och eventuellt även tidigare, men däremot ej 1950, har jag ändå betrak
tat som förorter 1950 under förutsättning att de under 1950-talet växte 
samman med sin huvudort. I annat fall har jag inräknat sådana tätorter 
bland huvudorterna. Eftersom det är folkräkningarnas gruppering som 
ligger till grund för min indelning, så är det under perioden 1900-1950 
bara förorter till administrativa tätorter som kan identifieras och inga 
förorter till icke-administrativa tätorter.

Efter 1950 är förutsättningarna för identifiering av förortsbosättning 
annorlunda än tidigare. Den pendlingsstatistik som infördes i folkräk- 
ningsprogrammet år 1945 byggdes med tiden ut och blev mer detaljrik. 
Till en början redogjordes endast för antalet personer med förvärvsar
bete utanför hemortskommunen. Från och med 1960 redovisas även 
bland annat till vilka kommuner utpendlarna reser och från vilka kom
muner inpendlarna kommer. Motsvarande uppgifter levereras från och 
med 1970 även för tätorter. Från 1970 och framåt föreligger därmed 
goda möjligheter att bestämma och följa arbetsresornas intensitet, 
mönster och karaktär mellan tätorter. Sådana uppgifter lämpar sig väl 
till att identifiera förortsbosättning med.

Jag har i tidigare arbeten definierat förort som tätort med 20 procent 
eller mer av sin förvärvsarbetande nattbefolkning verksam i en viss an
nan tätort. Den senare orten är då att betrakta som förort till den förra.



Tillsammans bildar huvudort och förorter en tätortsregion.41 Hur man 
skall sätta dylika procentgränser blir naturligtvis ganska godtyckligt. 
Om man för år 1970 jämför förortsbosättningen definierad på nyss 
nämnda sätt med den förortsbosättning som framkommer när förorter 
identifieras med hjälp av kunskap om kilometeravståndet mellan tätor
ter finner man att avståndsregeln identifierar fler förorter än vad pro
centregeln åstadkommer. Av 63 jämförda tätortsregioner var det endast 
i sju fall som procentregeln gav en högre förortsbosättning än avstånds
regeln och i två fall blev resultaten helt identiska. Tätorterna med 20 
procent pendling eller mer till sina huvudorter låg således vanligen på 
ett kortare avstånd än 25 kilometer från huvudorten.42 Om man väljer 
ett ännu högre procentvärde till exempel kräver att minst 1/3 av den för
värvsarbetande nattbefolkningen skall vara verksam i en viss annan tät
ort för att en tätort skall identifieras som förort, kommer naturligtvis 
förortsbosättningen att krympa ytterligare i förhållande till avståndsre
geln.

Vilket procentvärde skall då lämpligen väljas? De vanligast förekom
mande värdena är 20, 25 och 33 procent. De två senare procentsatserna 
har bland andra Hans Mattsson nyttjat.43 Han understryker samtidigt, 
att även det högre värdet ger en storleksmässigt heterogen grupp av hu
vudorter, eller icke-förorter som han kallar dem, av vilka en del har rela
tivt hög total utpendling riktad mot flera mottagarorter även om den 
största tar emot mindre än 1/3 av de förvärvsarbetande.

De uppgifter om pendlingsrörelser mellan tätorter som föreligger 
från och med 1970 innebär att man från denna tidpunkt bättre kan be
räkna effekterna av att använda olika procentkriterier. De orter som har 
1/3 eller mer av sin förvärvsarbetande nattbefolkning verksam i annan 
tätort tycks bilda en tämligen homogen grupp i det avseendet att de har 
låg sysselsättning i hemorten. Tätorterna med mellan 20 och 33 procent 
av den yrkesaktiva nattbefolkningen sysselsatt i annan tätort utgör en 
mer splittrad grupp. Vissa av de senare tätorterna sysselsätter trots ut- 
pendlingen mer än hälften och i några fall mer än 2/3 av den egna befolk
ningen i hemorten. Andra orter i denna grupp har få sysselsättningstill
fällen att erbjuda och utpendling till andra tätorter dominerar, vilken 
ibland är relativt jämnt spridd på flera mottagarorter.

Dessa förhållanden har medfört att jag från och med 1970 använt två 
kriterier för förortsavgränsning. För det första: alla tätorter som har 1/3 
eller mer av sin förvärvsarbetande nattbefolkning sysselsatt i annan tät
ort räknas som förort till densamma. För det andra: till förorter räknas



dessutom de tätorter där relationen mellan antalet sysselsatta i den egna 
orten och antalet sysselsatta i den eller de största utpendlingsorterna av 
den aktuella tätortens förvärvsarbetande nattbefolkning är mindre än 
1,5. Som huvudort uppfattas den största mottagarorten. Blir nämnda 
värde 1,5 eller mer klassificeras berörd ort som huvudort. De orter där 
den yrkesverksamma nattbefolkningen i högre grad sysselsätts i hemor
ten än i annan/andra tätorter betraktas således alltid som huvudort oav
sett pendlingens omfattning. Omvänt gäller att de tätorter där den för
värvsarbetande nattbefolkningen i högre grad finner arbetstillfällen i 
annan/andra tätorter än hemorten alltid räknas som förorter oavsett 
omfattningen av arbetsutbytet med den största mottagarorten.

Denna förortsavgränsningsmetod har jag tillämpat från år 1970 och 
framåt. De tätorter som klassificerats som förorter år 1970 har jag be
traktat som förorter under hela tidsavsnittet 1950-1970. Som förorter 
har jag vidare uppfattat de, oftast mindre, tätorter som mellan 1950 och 
1970 växt samman med en större intilliggande huvudort.

Det är naturligtvis önskvärt att få en god kontinuitet i den historiska 
tätortsstatistiken, även om ett sådant önskemål inte får drivas in absur
dum. Både praktiska omständigheter och materialets förutsättningar 
har gjort det nödvändigt att arbeta med något skilda förortsbegrepp före 
och efter 1950. Jag tror dock att skillnaderna är av begränsad räckvidd 
och att kravet på kontinuitet är relativt väl tillgodosett.

3.8 Det oregistrerade tätortsboendet

Den historiska tätortsstatistik jag utarbetat baseras på den officiella sta
tistikens uppgifter över administrativa respektive icke-administrativa 
tätorter kompletterade och bearbetade på det sätt som jag ovan redo
gjort för. Däremot saknas även här det i den officiella statistiken helt 
oregistrerade eller ofullständigt registrerade tätortsboendet. Det gäller 
till exempel municipalsamhällen före 1900, icke-administrativa tätorter 
före 1900 och partiellt även mellan 1900 och 1950 samt vissa andra admi
nistrativa tätorter före deras erhållande av en administrativ tätortsställ- 
ning. Det är naturligtvis möjligt att framledes komplettera den histo
riska tätortsstatistiken på dessa punkter.



DEL 2: DEN URBANA TRANSITIONEN





4. Urbaniseringens rytmik

4.1 Inledning

Jag har i en uppsats från 1984 i diagrammatisk form konstruerat en 
kurva över urbaniseringsgradens periodvisa (femårsintervaller) varia
tioner under 1800-talet.1 Urbaniseringsgradens rörelser har i det sam
manhanget fastställts enbart utifrån städernas erfarenheter. Andra tät- 
ortsformer ingår således ej i det åberopade diagrammet. Resultaten från 
nämnda studie visar bland annat, att tiden från 1830-talet fram till 1880- 
talet representerar en specifik fas i det svenska urbaniseringsförloppet. 
Då inleddes den moderna urbaniseringsprocessen, vilken fortgått alltse
dan dess. Det från 1800-talets inledande decennier befintliga mönstret 
med små, växelvist positiva och negativa förskjutningar i urbaniserings
graden byttes mot ett nytt mönster kännetecknat av en successivt tillta
gande styrka i urbaniseringen. På 1880-talet framträdde återigen ett nytt 
mönster. Då började hastigheten i urbaniseringen att successivt avta, 
även om den låg på en nivå, som var högre än den före 1870-talet. Det 
nya mönstret blev bestående åtminstone fram till sekelskiftet 1900, då 
den refererade undersökningen stoppar.- Här har jag nu för avsikt att 
komplettera och bygga ut beskrivningen och analysen av urbaniserings
förloppet som det återspeglas i urbaniseringsgradens förändringar, men 
även i urbankvotens utveckling. Dessa två mått reflekterar i sin tur net
toöverföringar av människor från landsbygd till städer och andra tätor
ter.

De frågor jag inledningsvis kommer att ta upp för att komplettera 
och vidareföra analysen av 1800-talets urbana utveckling blir följande. 
Hur såg urbaniseringsmonstret ut under 1700-talets senare del? Är det 
mönster som observerats för 1800-talets inledande decennier en fort
sättning och avslutning på en äldre struktur? Hur har urbaniseringsför
loppet sett ut under 1900-talet fram till 1980? Förändras bilden av urba
niseringen när det oregistrerade tätortsboendet - den tätortsbosättning 
som min tätortshistoriska databas ej täcker - via huvudsakligen approxi- 
meringar inkluderas i analysen?



Tabellverket - världens första statistiska ämbetsverk - stadfästes som 
bekant år 1748 och inledde sin verksamhet påföljande år. Tack vare Ta
bellverkets energiska datainsamlande finns relativt goda möjligheter att 
studera och analysera städernas befolkningsutveckling och befolknings
förhållanden från 1700-talets mitt och framöver. Då någon tryckt offi
ciell statistik över städernas folkmängdstal ej föreligger före 1800 krävs 
för 1700-talet bearbetningar av Tabellverkets primärmaterial. Uppgifter 
om städernas folkmängder finns förutom hos Tabellverket även i till ex
empel kyrkoböcker och mantalslängder. Tabellverkets stora material
mängder befinner sig under datorisering vid Demografiska databasen i 
Umeå. När det arbetet är slutfört kommer vi att få helt nya möjligheter 
till att systematiskt bearbeta och analysera bland annat städernas demo
grafiska och näringsmässiga utseende och förändringar.

För att redan nu kunna göra en preliminär skiss och bedömning av 
urbaniseringsgradens förskjutningar under senare delen av 1700-talet 
har jag anlitat en sammanställning över städernas folkmängder och yr- 
kessammansättningar för åren cirka 1751, cirka 1772 jämte 1805 utarbe
tad av Yngve Fritzeil.31 nämnda sammanställning ingår dock ej samtliga 
svenska städer. För femton städer saknas uppgifter såväl för år 1751 som 
1772 och ytterligare tio städer saknar relevant information avseende år 
1751. För dessa felande städer har Fritzell gjort skattningar av befolk
ningsstorleken baserade på mantalslängdernas rapporteringar samt den 
genomsnittliga tillväxten för städer med kända folkmängdstal. Störst 
vikt tillmäter han därvidlag mantalslängdernas slutsummor. Fritzells be
räkning visar på en stadsbefolkning om cirka 181 000 personer omkring 
1751 och 207 900 omkring 1772. Urbaniseringsgraden skulle därmed ha 
uppgått till 10,0 respektive 10,2 procent, vilket kan jämföras med 9,8 
procent år 1800, då tryckt statistik föreligger.4 Resultaten tyder på att 
urbaniseringsgraden snarare var något högre vid 1700-talets mitt och i 
början av 1770-talet än vid sekelskiftet 1800. Fritzells beräkningar indi- 
kerar dessutom att variationerna i urbaniseringsgraden var små under 
1700-talets senare hälft och gick i varierande riktning.

Denna enkla jämförelse motsäger inte hypotesen att urbaniserings
monstret från de första decennierna på 1800-talet även gällde under 
1700-talets senare del. När mer data upparbetats kan strukturerna och 
mönstren ytterligare preciseras och klarläggas.



4.3 Köpingarna före 1870

Det svenska köpingsväsendet före 1860-talet bestod, som tidigare re
dogjorts för, av fri- respektive lydköpingar. Mitt problem här gäller om 
tillförseln av dessa tätorter på något avgörande sätt förändrar det möns
ter i urbaniseringen som städerna förmedlar. Jag har i ett annat sam
manhang utifrån mantalslängderna försökt bestämma köpingsbosätt- 
ningens omfattning åren 1815-1865. Nämnda studie visar att antalet kö- 
pingsbor uppgick till cirka 5000 personer omkring 1820 och hade växt 
till cirka 10 000-12 000 vid mitten av 1800-talet. Sin största omfattning 
nådde fri- och lydköpingsväsendet omkring 1860, då köpingarna in
rymde 0,32 procent av rikets totalbefolkning och 2,88 procent av stads
befolkningen.5

Flera av köpingarna var starkt expansiva orter och generellt sett till
växte köpingsväsendet starkare än stadsväsendet under tiden 1815- 
1865. Den kraftigaste andelsökningen inträffade mellan 1835 och 1860, 
dvs när den moderna urbaniseringsprocessen inleddes i Sverige. Av stä
dernas och köpingarnas sammanlagda befolkning återfanns 2-3 procent 
i köpingarna under tiden 1815-1865 och resten (97-98%) således i stä
derna. I samma intervall återfinns för övrigt köpingarna även under 
1800-talets slutdecennier.

Många av köpingarna var små och uppfyller inte dagens tätortsbe- 
grepp, åtminstone inte den del som rör antalet innevånare. Av de kö
pingar som fanns i Sverige 1815-1865 hade omkring hälften under 200 
innevånare. Men det fanns också en del riktigt stora köpingar. Sju kö
pingar (Döderhultsvik, Filipstad, Motala, Mönsterås, Ronneby, Sölves
borg och Trelleborg) hade någon gång under sin tid som köping mer än 
1000 innevånare, vilket åtskilligt översteg innevånarantalet i flera av de 
dåtida städerna. Det är också bland dessa stora köpingar som några av 
de mest expansiva tätorterna i Sverige under tiden 1815-1865 finns.6

Även om det fanns vissa köpingar som var väl så stora som flera av 
städerna, var det totala antalet köpingar trots allt ganska litet och kö
pingarnas inverkan på urbaniseringsförloppet begränsad. När min be
räknade folkmängdssumma för köpingarna 1815-1865 läggs samman 
med städernas folkmängdstal påverkas urbaniseringsgraden bara margi
nellt och framförallt påverkas inte min uppfattning om periodiciteten i 
urbaniseringsförloppet därav.



4.4 Oregistrerad, icke-administrativ tätortsbosättning

Urbaniseringsgraden och dess variationer har hittills behandlats enbart 
utifrån städernas och köpingarnas folkmängder. För att komplettera 
och fullständiga bilden bör även de övriga tätortsformerna beaktas. Det 
gäller inte minst för 1900-talet, då de ökar i relativ betydelse. I diagram 
4.1-4.3 har därför till städerna adderats inte enbart köpingarna utan 
även municipalsamhällena och de icke-administrativa tätorterna. Min 
tätortshistoriska databas ger emellertid, av skäl som jag redovisat i före
gående kapitel, inte någon helt fullständig bild av det oreglerade tätorts- 
boendet. I bilaga 1 har jag därför försökt göra vissa skattningar av stor
leken på det i min historiska tätortsstatistik ännu oregistrerade tätorts- 
boendet. På basis därav har jag gjort en bedömning av vilka effekter ett 
utelämnande av dessa orter kan tänkas ha på bilden av urbaniseringsför- 
loppet. Allt detta redovisas i bilagan. I diagram 4.1-4.3 har jag lagt in 
kurvor för såväl registrerade som skattade tätorter.

Som framgår ur bilaga 1 så fanns det under decennierna närmast före 
och efter sekelskiftet 1900 ett icke helt obetydligt tätortsboende som lig
ger utanför den officiella statistikens ramar. Sin största omfattning tycks 
detta boende ha haft just omkring 1900, dä det uppgick till cirka 438 000 
personer eller 8,5 procent av rikets totalbefolkning. Enligt min bedöm
ning kommer dock periodiciteten i urbaniseringsförloppet inte mer än 
marginellt att påverkas om det oregistrerade tätortsboendet fogas till de 
officiellt registrerade tätorterna. Noteras kan vidare att det fanns en del 
riktigt stora tätorter bland de orter som ej är införda i den officiella sta
tistiken. I Olof Jonassons undersökning av åtta mellansvenska län år 
1865 ingår tre tätorter med över 1000 innevånare och nio med minst 500 
innevånare.7

4.5 Urbaniseringens långa vågor

Intensiteten i den svenska urbaniseringen har här inledningsvis beräk
nats med hjälp av urbaniseringsgraden och dess förändringar under fem- 
respektive tioårsperioder mellan åren 1800 och 1980. En diagrammatisk 
redovisning av resultaten presenteras i diagram 4.2. Den bild som där 
förmedlas visar att den svenska urbaniseringen under 1800- och 1900- 
talen skett i ett antal från varandra klart urskiljbara faser med period
längder om 35-50 år.

De urbana erfarenheterna från 1800-talet är. som ovan framgått, av
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tre slag vad gäller förändringarna i urbaniseringsgraden. Seklet inleddes 
med små, ömsomt positiva och ömsomt negativa, bidrag till urbanise- 
ringsnivån. Mot slutet pä 1830-talet framträdde ett nytt mönster känne
tecknat av en successiv och kontinuerlig höjning av urbaniseringsgra
den. Under perioden 1835-1855 var ökningstakten ännu ganska låg, 
men stigande och förändringarna i urbaniseringsgraden var hela tiden 
positiva till skillnad från tidigare under 1800-talet. Från och med slutet 
på 1850-talet inträffade en klart markerad höjning i urbaniseringsgra
dens ökningstakt. Den utveckling, som inleddes mot slutet av 1830-talet 
kulminerade i mitten av 1880-talet. Denna period kan sägas utgöra den 
urbana transitionens första fas. Under 1800-talets sista decennier eta
blerades ett nytt mönster, vilket var rakt motsatt mot det föregående. 
Urbaniseringstakten var visserligen hög - långt högre än tidigare under 
1800-talet - men förändringarna i urbaniseringsgraden avtog period ef
ter period. Det nya mönster som växte fram mot 1800-talets slut, med 
successivt avtagande styrka i urbaniseringen, varade i sin tur fram till 
omkring 1920/30, då ett nytt trendbrott inträffade.
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När man arbetar med femårsdata, vilket är möjligt för administrativa 
tätorter, kan brytpunkten lokaliseras till cirka 1925. För informella tät
orter föreligger vid denna tid endast uppgifter med tioåriga intervaller. 
Vid analys av tioårsdata för administrativa tätorter jämte kända och 
skattade informella tätorter framträder 1920-talet som en fortsättning 
på den alltsedan 1880-talet fortgående tendensen i den svenska urbani
seringen, medan 1930-talet och därpå följande decennier innehåller ett 
nytt inslag. När de skattade informella tätorterna utelämnas kommer 
trendbrottet däremot att förläggas till 1920-talet. Tiden från 1880-talets 
mitt fram till cirka 1920/30 bildar under alla omständigheter den urbana 
transitionens andra fas, vilken kännetecknas av en successivt fallande 
styrka i urbaniseringen.



Omkring 1920/1930 vände således utvecklingskurvan och på nytt in
leddes en längre period med successivt tilltagande intensitet i urbanise
ringsgradens förändringar. Den urbana befolkningstillväxten blev under 
denna fas mycket stark särskilt under efterkrigstid. Kulmen nåddes un
der 1960-talet. Förändringarna i urbaniseringsgraden uppgick 1960-65 
till 4,8 procentenheter och till 4,3 procentenheter under 1960-talets se
nare hälft. Urbaniseringsskedet 1920/30-1965/70 utgör den tredje fasen 
i den urbana transitionen och är förmodligen den tid, som kan uppvisa 
den starkaste stegringen av urbaniseringsgraden någonsin i svensk histo
ria. Andelen tätortsbor växte från 45 procent år 1920 till 81 procent år 
1970. Det är givet att förändringarna i urbaniseringsgraden inte kan 
fortsätta att växa oavbrutet vid en så hög urbaniseringsnivå. Intressant 
är dock att finna ut när trendbrottet kommer och hur mycket styrkan 
förändras.

Vid analys av femårsdata framträder en strukturgräns under 1960-ta- 
let. Nedgången 1965-1970 var dock ganska svag, varför 1960-talet totalt 
registreras för en större positiv förändring i urbaniseringsgraden än 
1950-talet. För 1970-talet är bilden däremot helt entydig både i fem och 
tioårsdata. En mycket kraftig nedgång i tätorternas befolkningstillväxt 
inträffade och en ny fas i den svenska urbaniseringen tycks ha inletts 
karaktäriserad av successivt avtagande styrka i urbaniseringsgradens 
förändringar. Nedgången under 1970-talet var så kraftig att perioden 
1975-1980 noteras för det lägsta tillskottet till urbaniseringsgraden se
dan tiden för det urbana genombrottet, dvs 1835-1855.

Ett annat och i visst avseende bättre verktyg, som kan användas för 
att mäta urbaniseringens riktning och styrka är urbankvoten. Detta 
värde beräknas som städernas/tätorternas andel av rikets totala befolk
ningstillväxt under en viss tidsperiod i relation till städernas/tätorternas 
andel av totalbefolkningen vid periodens början.8 Värdet 1,0 anger att 
städernas andel av rikets befolkningsökning motsvarar deras andel av 
totalbefolkningen. Vid beräkningar av urbankvoten relateras således 
städernas tillväxtandel till den initiala urbaniseringsgraden, medan alla 
förändringar i det förra måttet - urbaniseringsgradens förändringar - får 
samma vikt oavsett den faktiska urbaniseringsnivån. Urbankvoten ten
derar liksom urbaniseringsgradens förändringar att avta allteftersom ur
baniseringsnivån höjs. När urbanbefolkningens andel av totalbefolk
ningen utgör 100 procent kan givetvis urbankvoten ej överstiga 1,0. Ur
bankvoten kan vidare bli mycket hög, när den urbana befolkningsök
ningen är migrationsledd och städerna/tätorterna kan komma långt över



100 procent av rikets samlade befolkningsökning.
I diagram 4.3 avbildas urbankvotens utveckling i Sverige under perio

den 1800-1980 för städer och tätorter. Periodiseringsmönstret överens
stämmer tämligen väl med det resultat som analysen av urbaniserings
gradens förändringar resulterade i. Från 1830-talets mitt och fram till 
1880-talets mitt tenderade urbankvoten att successivt växa, dvs städerna 
utvidgade stadigt sin andel av rikets befolkningsökning. Den första hal
van av 1880-talet framstår i det här perspektivet till och med som den 
mest urbaniseringsintensiva tiden i svensk historia. Efter 1880-talets 
mitt var förloppet det omvända med fallande urbankvot. Under 1920- 
talet inträffade ett nytt trendbrott. Den förutvarande nedgången upp
hörde och urbankvoten stabiliserades i intervallet 2-3 för tätorterna och

Diagram 4.3: Urbankvoten 1800-1980.
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2-3,5 för städerna. Både stader och tätorter noteras för en särskilt hög 
urbankvot under perioden 1936-40. Denna toppnotering indikerar att 
urbaniseringen under 1930-talets senare hälft var starkare migrations- 
ledd än under närmast intilliggande perioder.

Under den urbana transitionens tredje fas var således tätorternas an
del av rikets befolkningsökning minst dubbelt och ibland tre gånger så 
hög som deras andel av totalbefolkningen. De lyckades hålla denna nivå 
konstant samtidigt som urbaniseringsgraden hela tiden växte starkt. 
Detta antyder att den urbanisering som ägde rum under denna tredje 
fas var av annan beskaffenhet än den som tog form under den andra 
fasen, när urbankvoten successivt föll. Efter 1965 har urbankvoten suc
cessivt antagit allt lägre värden och alltmer närmat sig nivån 1,0. För 
perioden 1976-80 registrerades exempelvis ett kvotvärde på 1,4.

Sammanfattningsvis kan man således tala om tre långa faser i den 
svenska urbaniseringen alltsedan 1830-talet fram till 1970-talet och vi 
befinner oss nu i början av ett nytt skede i urbanutvecklingen. Kanske 
är vi i inledningen av vad som kan kallas ett eftertransitionellt skede. 
De tre transitionella faserna har haft periodlängder på 35-50 år med 
brytpunkter under 1880-tal, omkring 1920/30 respektive omkring 
1965/70. Urbaniseringen har inte varit någon linjär process, den kan 
bättre beskrivas som långvågig. En första period med successivt ökad 
styrka i urbaniseringen avlöstes av en period där relationen stad-land 
(tätort-glesbygd) ändrades till städernas (tätorternas) fördel i successivt 
allt långsammare takt, vilken i sin tur följts av en period med relativt 
stabil och relativt hög urbaniseringstakt (urbankvotens utveckling). Vid 
inledningen av det som eventuellt kan vara ett eftertransitionellt skede 
sjönk urbaniseringstakten och urbankvoten närmade sig alltmer värdet 
1,0, dvs den nivå där urbaniseringen upphör.

4.6 Andra långcykliska förlopp

1 föregående avsnitt periodiserades den svenska urbaniseringen dels ut
ifrån förändringarna i urbaniseringsgraden dels utifrån urbankvotens 
utveckling. Dessa mått speglar på vilket sätt och med vilken styrka rela
tionen stad-land förändrats. 1 detta avsnitt har jag för avsikt att jämföra 
urbaniseringens långvågiga mönster med andra likartade sekulära för
lopp.

Som framgick ovan uppvisar den svenska urbaniseringen för den här 
diskuterade tiden periodiska svängningar med längder på 35-50 år. En



motsvarande våglängd kan man finna hos till exempel de så kallade 
Kondratieff-cyklerna. Dessa har fått sitt namn av den ryske ekonomen 
Kondratieff, vilken var verksam under 1900-talets första decennier och 
som under 1920-talet utvecklade sina tankar om världsekonomins lång
siktiga periodicitet. Hans idéer aktualiserades på nytt under 1970-talet 
bland annat i anslutning till de så kallade världssystemanalyserna.9 I 
Kondratieff-modellerna arbetar man huvudsakligen med monetära va
riabler som till exempel priser, löner och räntor. Deras beteenden har 
under senare århundraden varit av sådan art, att man för den aggrege- 
rade världsekonomin identifierat strukturgränser eller trendbrott på 
1790-talet, 1840-talet, 1890-talet, 1930-talet och 1970-talet. Varje period 
mellan två sådana gränsår har inletts med en uppåtgående monetär rö
relse, vilken under periodens senare hälft följts av en motsvarande 
nedgång.10

Rostow har i sin behandling av Kondratieff-cyklerna särskilt betonat 
prisrelationen mellan livsmedel och råvaror å ena sidan samt å den 
andra sidan industriellt framställda varor. De uppåtgående rörelserna- 
Kondratieff-cykelns första hälft - utmärkes av att priser på livsmedel 
och råvaror stiger i förhållande till priserna på industrivaror. Detta följs 
bland annat av stark inflation, höga räntor, reallöneförsämringar samt 
omfördelningar av inkomster och förmögenheter till förmån för produ
center av livsmedel och råvaror. Cykelns avslutande 20-25 år utmärks 
av tendenser i motsatt riktning. Livsmedel och råvaror blir relativt sett 
billigare än förut, inflation och räntor går ned, livsmedels- och råvaru
producenter förlorar gentemot de industriella företagarna.11

De cykliska vågor som Kondratieff-mönstren utvisar bygger således 
huvudsakligen på monetära variablers beteenden. Men även för pro
duktionsdata har likartade långvågiga rörelser kunnat iakttas. Sådana 
analyser bygger vanligen på tidsserier över BNP:s utveckling. Simon 
Kuznets fann till exempel, i ett arbete publicerat redan år 1930, att pro
duktionens ”sekundära, sekulära variationer” i stort sett sammanföll 
med motsvarande prisrörelser. Periodiciteten i de så kallade Kuznets- 
cyklerna är dock bara hälften så lång som i Kondratieff-vågorna, dvs 20- 
25 år.12 Även i Josef Schumpeters teori över ekonomins långa vågor, 
som till stor del bygger på och vidareutvecklar Kondratieffs arbeten, 
finns produktionsvariabler invägda.13

Vid analys av byggnadsproduktionens utveckling har likaså så kal
lade långa vågor av Kuznets-typ uppmätts av bland andra Manuel Gott
lieb och Brinley Thomas. Hos Thomas, som undersökt den inversa kon



junkturrelationen mellan Nordamerika och Västeuropa 1870-1913, lig
ger våglängderna till och med något under Kuznets-cykelns nedre 
gräns.14

Gottlieb som undersökt 30 lokala byggnadscykler i åtta länder och 
dessutom nationella cykler för sju länder under tiden från 1830-talet till 
omkring 1940 har funnit en medianlängd på cirka 20 år för både lokala 
och nationella cykler. Han har vidare identifierat långvågighet i gifter
målsfrekvensen för fem länder under 1800-talets senare del och början 
av 1900-talet. Medianvärdet låg även där på cirka 20 år. En något kor
tare våglängd (17 år) visade emigrations- och immigrationsdata för fyra 
länder.15 Lokala byggnadscykler har för Stockholms del analyserats av 
Ingrid Hammarström, som funnit periodlängder på 20-30 år (1870-1890, 
1890-1920). Hammarström menar vidare att det i Stockholm funnits ett 
inverst förhållande mellan industrikonjunkturer och byggnadskonjunk- 
turer.16

För den svenska ekonomins vidkommande har Lennart Jörberg loka
liserat större strukturgränser till 1880-tal, 1920- och början på 1930-talet 
samt 1970-tal. Som strategiska faktorer i sammanhanget har han särskilt 
betonat innovationer och investeringar samt därmed också innovatorer 
och företagare.17

Olle Krantz & Carl-Axel Nilsson har utifrån mätningar av hur utri
keshandeln realt inverkat på svensk ekonomi identifierat strukturbrott 
på 1880-talet, omkring 1930 samt under 1960-talet. Vid dessa tidpunk
ter - dvs i samband med strukturbrotten - utvecklades den svenska pro
duktionen ogynnsamt i förhållande till konkurrentländerna. Nedgång
arna på 1880-talet respektive omkring 1930 följdes dock av en mycket 
stark ekonomisk tillväxt.18

Det är emellertid inte bara monetära och andra ekonomiskt oriente
rade variablers rörelser som kan uttolkas i form av långperiodiska 
svängningar. Den belgiske marxinfluerade ekonomen Ernest Mandel 
menar till exempel att den teknologiska utvecklingen mycket väl kan 
beskrivas och analyseras i sådana termer. Enligt Mandel har de teknolo
giska strukturbrotten inträffat på 1780-talet (den industriella revolutio
nen), 1840-talet, 1890-talet och på 1940-talet. Varje lång fas mellan två 
sådana gränsdecennier har inletts med stigande vinster, när den nya tek
niken införts, utvecklats och kommersialiserats. Under den långa vå
gens senare del har däremot vinstnivån fallit till följd av att den nya tek
nikens alla möjligheter då nyttjats fullt ut. Den långa våg som inleddes 
omkring 1940 passerade, enligt Mandel, i mitten av 1960-talet den gräns



där vinstnivån vänder.19
Hos Mandel, Kondratieff, Kuznets, Schumpeter och andra är de 

långa cyklerna inte homogena rakt igenom utan består av två olikartade 
mönster. Varje fas inleds med en uppåtgående rörelse som ett par år
tionden senare följs av en nedgång. Dessa uppfattningar om långcyk
liska förlopp och deras utseende är naturligtvis inte oomstridda. Andra 
forskare har hellre velat urskilja och betona långa perioder som i ett el
ler annat avseende utmärks av stor homogenitet rakt igenom. En sådan 
lång och homogen fas skiljer sig från intilliggande långa, homogena pe
rioder genom att homogeniteterna ifråga antar olika natur. Angus Mad- 
dison har till exempel försökt tolka och beskriva världsekonomins ut
veckling i ett antal relativt långa och inbördes homogena perioder. I 
hans modell, som sträcker sig över tiden 1870-1981 och som bygger på 
årliga BNP-förändringar för sexton nationer, infaller strukturgränser 
1913, 1950 och 1973.20

Från demografins värld kan likartade länga och homogena mönster 
hämtas. Demografisk transition är benämningen på den modell med 
vars hjälp man försökt beskriva grunddragen i de demografiska proces
ser som utspelats under 1800- och 1900-talen. Denna modell bygger hu
vudsakligen pä två variabler, nämligen nativitetens och mortalitetens ut
veckling. Transitionens första fas brukar för Sveriges del tidsbestämmas 
till omkring 1810-1870 eller 1810-1880.21 Den anses kännetecknad av 
sjunkande mortalitetssiffror samtidigt som nativiteten förblev hög och 
relativt oförändrad. Den naturliga befolkningsökningen blev självfallet 
under dessa omständigheter tämligen stark. Transitionens andra fas an
ses ha infallit mellan 1870 och 1930 alternativt 1880-1935.22 Under denna 
andra fas sjönk såväl födelsetalen som dödstalen. Hela 1800-talet ut
märktes av sjunkande giftermålsfrekvens och stigande giftermålsålder. 
Mot slutet av seklet gav detta utslag i den noterade nativitetsnedgången. 
Nedgången i nativitet och mortalitet var dock någorlunda jämn, varför 
den naturliga befolkningsväxten var hög även under denna andra fas i 
transitionen. Denna karaktäriserades dessutom av en hög utvandring 
framförallt till Nordamerika.

I början av 1930-talet började giftermålsfrekvensen öka permanent 
och samtidigt sjönk giftermålsåldern. Under 1940-talet gav detta utslag 
i en starkt ökad fruktsamhet. Dessutom omvandlades Sverige vid denna 
tid från att ha varit ett utvandrarland ända sedan mitten på 1800-talet 
till att bli ett invandrarland. Frånsett nativitetsuppgångarna under 1940- 
och 1960-talen präglas tiden efter 1930 av låga nativitets- och mortali-



tetstal i förhållande till tidigare faser i den demografiska transitionen. 
Den naturliga befolkningsökningen blev under dessa omständigheter gi
vetvis också ganska låg. En ny fas i den demografiska utvecklingen 
skulle således ha inletts under 1930-talet, men dess slutår är ännu inte 
klart utpekat.23

Ett ytterligare exempel på långperiodiskt tänkande får här represen
teras av den tyska så kallade Bielefeld-skolan och dess främste svenske 
uttolkare Rolf Torstendahl. Utifrån variablerna teknologi, arbetsfördel
ning (ekonomisk struktur), marknad och klasskamp (social motsätt
ning) har industrikapitalismens utveckling i Nordvästeuropa efter 1830 
indelats i fyra från varandra klart urskiljbara faser. För det första talar 
man om den klassiska industrikapitalismen som skulle ha varat från 
cirka 1830/1850 fram till omkring 1890. Denna följdes av den organise
rade kapitalismen, som är daterad till cirka 1890-1935/1945. Den tredje 
fasen har fått benämningen participatorisk kapitalism och sträcker sig 
från 1935/45 fram till cirka 1970. Därefter har Nordvästeuropa inträtt i 
den korporativa kapitalismens fas. Var och en av de fyra variablerna an
ses uppvisa specifika former och utvecklas i viss riktning under respek
tive fas.24 Även denna modell kännetecknas av hög inomperiodisk ho
mogenitet i kombination med stark mellanperiodisk heterogenitet. An
norlunda uttryckt är variationerna inom perioderna mindre än variatio
nerna mellan perioderna.

De olika tolkningar av långperiodiska förändringsmönster som här 
redovisats har utvecklats tämligen oberoende av varandra, utifrån 
skilda materialtyper och från helt olikartade vetenskapliga utgångslä
gen. Trots detta råder en någorlunda gemensam uppfattning om var de 
strukturella brotten i den historiska utvecklingen går. Maddisons upp
fattning om vid vilka tidpunkter genomgripande strukturella föränd
ringar i samhällsutvecklingen inträffat avviker dock ganska ordentligt 
från övriga här nämnda författares gränsdragningar. I flertalet av mo
dellerna förläggs en brytpunkt till tiden omkring 1880-1900. En annan 
strukturgräns utplaceras omkring åren 1925-1935/45.1 nationalprodukt
analyserna inträffar vändningen något tidigare (1920-talets slut och bör
jan av 1930-talet) än i de övriga serierna. Det tredje strukturbrottet lo
kaliseras till tiden omkring 1970. De faser som framträder i dessa serier 
ligger dessutom i mycket nära anslutning till urbaniseringens långa vå
gor. Brotten i den urbana utvecklingen vill jag således förlägga till 
1830/40-tal, 1880-tal, omkring 1920/30 samt omkring 1965/70. Denna 
tolkning är också av arten hög inomperiodisk homogenitet kombinerad



med stor variation mellan perioderna.
Finns det då någon gemensam nämnare som binder samman dessa 

olika långperiodiska modeller? Är någon av modellerna eller någon 
komponent i en av modellerna bestämmande för utvecklingen av de öv
riga? Det är troligt att täta samband och reciprok påverkan finns mellan 
till exempel priser, löneutveckling, utrikeshandel, produktionstillväxt, 
teknologi, investeringsvilja, demografisk utveckling och urbanisering. 
Urbaniseringen inträffar inte i något samhälleligt vacuum, utan den ut
gör en integrerad del av den allmänna utvecklingen. Att i detalj och med 
någorlunda exakthet bena ut relationerna mellan en mängd variabler av 
ovan antytt slag är en uppgift, som jag bedömer ligga långt utanför 
denna undersöknings gränser. Jag kommer istället, som ovan diskute
rats, att koncentrera mig pä två aspekter och deras relationer till den 
svenska urbaniseringsprocessen. Det första området innefattar demo
grafiska förhållanden (nativitet, mortalitet, migration) och det andra ar
betsmarknad eller försörjningsmöjligheter. Utifrån mitt teoretiska kon
cept innehåller dessa två områden de mest grundläggande variablerna 
för tolkningen av urbaniseringens drivkrafter.

Av såväl sakskäl som materialomständigheter har den fortsatta fram
ställningen delats upp i två tidsperioder. För det första den period som 
kan ges epitetet det urbana genombrottet, dvs cirka 1835-1855, och för 
det andra tiden därefter och fram till 1980. Sakligt sett, menar jag, att 
det finns anledning att särskilt lyfta fram den period när uppbrottet från 
ett agrart betonat till ett urbant betonat samhälle inleddes och den ur
bana transitionen följaktligen påbörjades. På materialsidan förhåller 
det sig så, att folkräkningsförfarandet lades om i slutet av 1850-talet, när 
Statistiska Centralbyrån inrättades och avlöste det gamla Tabellverket. 
Det innebar bland annat att de äldre folkmängdstabellerna byttes ut 
mot nominativa utdrag ur de kyrkliga husförhörslängderna. Vidare in
leddes en utförligare tryckt rapportering av folkräkningsresultaten.



5. Det urbana genombrottet

5.1 Inledning

Det urbana genombrottet används här som beteckning pä den urbana 
transitionens inledande decennier, närmare bestämt tiden cirka 1835- 
1855. Det var då som urbaniseringsgraden kontinuerligt började växa. 
Hur skall det urbana genombrottet förklaras? Varför bröts det gamla 
mönstret och den 10-procentiga urbana ramen på 1830-talet och ersattes 
av en stadig och successiv höjning av urbaniseringsgraden? Det har i ti
digare forskning framhållits att den svenska urbaniseringen sköt fart 
långt före det industriella genombrottet, som då förlagts till 1870-talet. 
De faktorer som fått förklara urbaniseringen dessförinnan har varit 
framväxten av ett landsbygdsproletariat jämte järnvägsbyggandet och 
näringslagstiftningen. I den allra första fasen (1840-talet) skulle det ha 
varit en övertalig och fattig landsbygdsbefolkning som drevs in till stä
derna och de stillastående urbana arbetsmarknaderna. Då städerna, en
ligt det förda resonemanget, inte hade någon rikedom på arbetstillfällen 
att erbjuda kan den agrara fattigdomen enbart ha bytts mot en urban 
fattigdom. I nästa steg (1850- och 1860-talen) har järnvägsbyggandet 
och näringsfriheten framhållits som urbaniseringens viktigaste drivkraf
ter.'

Att landsbygden och jordbruksnäringen spelat en väsentlig roll för 
den urbana utvecklingen förefaller i och för sig plausibelt, men hur har 
kopplingarna egentligen sett ut? Kan det finnas fler dimensioner i denna 
relation än ett ensidigt urbant mottagande av en utslagen agrar över
skottsbefolkning? Kan jordbrukets utveckling även ha givit ”positiva” 
incitament till städernas förkovran? Fanns det processer inom städernas 
eget näringsliv som verkade urbaniseringsbefrämjande? Vilken demo
grafisk utveckling kännetecknade städerna vid denna tid? Följde stä
derna samma demografiska transitionsmonster som anses gälla för riket 
i dess helhet? Dessa problem kommer att angripas i den ordningen att 
jag först tar upp den urbandemografiska utvecklingen och olika demo
grafiska komponenters roller i urbaniseringsprocessen. Därefter över
går jag till att behandla den urbana arbetsmarknaden och dess föränd
ringar.



5.2 Urban demografi 1805-1855

Nativitet och stadstillväxt

Många svenska städer hade långt in på 1800-talet betydande problem 
med den egna reproduktionen. Mest kända och uppmärksammade är 
Stockholms höga mortalitetssiffror, vilka gav huvudstaden stora födel
seunderskott. Stockholmsbornas dödlighet framstår som osedvanligt 
hög även i jämförelse med förhållandena i andra europeiska metropo
ler.2 Stockholms demografiska öde var dock ingalunda helt unikt. Kraf
tiga födelseunderskott kännetecknade således den demografiska situa
tionen i flera andra västeuropeiska städer. För det stora flertalet städer 
i Västeuropa byttes dock födelseunderskotten mot födelseöverskott nå
gon gång mellan 1775 och 1850.3 I Stockholm och en del andra öst
svenska städer dröjde det däremot ända fram till 1860-talet innan till
ståndet med mer permanenta födelseöverskott inträdde.

Fram till 1840-talet uppvisade ofta 30-40 procent av de svenska lands
ortsstäderna, ibland ännu fler, högre antal döda än antal födda (diagram 
5.1). Städerna med de svagaste reproduktionsbetingelserna återfanns 
huvudsakligen inom det östsvenska demografiska huvudområdet och 
inte minst i Mälardalen (karta 5.1). Östra Sverige kännetecknades vid 
denna tid just av bland annat hög dödlighet och låg fruktsamhet.4 Vissa 
av de östsvenska landsortsstäderna uppvisade stundom högre dödlighet 
och större födelseförluster än huvudstaden. De genomsnittligt största 
födelseunderskotten noterades för tiden 1800-1835 i städerna Vaxholm 
och Södertälje. Vad gäller perioden 1835-1855 var det Vadstena som 
uppvisade den svagaste reproduktionen. För städerna i södra, västra 
och norra Sverige var den demografiska bilden annorlunda. Där var 
dödligheten ofta lägre och fruktsamheten högre, många städer i dessa 
delar av riket uppvisade följaktligen periodvis födelseöverskott. Särskilt 
gynnsamt var födelsenettots utseende för städerna i södra, sydvästra och 
norra Sverige. Många av städerna i Västergötland och runt sjöarna Vä
nern och Vättern hade, liksom de östsvenska städerna, födelseunder
skott under tiden 1800-1835. Dessa underskott byttes dock mot över
skott under perioden 1835-1855 (karta 5.1).

För att kompensera sig för nativitetsunderskotten och hålla balans i 
folkmängdstalen var många städer, liksom stadsväsendet i dess helhet, 
beroende av inflyttningsöverskott under en stor del av 1800-talets första 
hälft. Flyttningsvinsterna uppgick fram till 1840-talets mitt till i runda tal 
omkring 3500 personer per år, vilket motsvarade en dryg procent (1,2-



KARTA 5.1: Städer med födelseunderskott 1800-1835 respektive 1835- 
1855

1800-1835 1835-1855

Anm. Fyllda markeringar anger födelseunderskott. 

Referens: SCB, Folkmängdstabeller.



1,4%) av städernas totalbefolkning. Denna storlek pä flyttningsnettot 
räckte i stort sett till för att ersätta födelseförlusterna och hålla städernas 
andel av totalbefolkningen på en oförändrad nivå. Tiden fram till 1830- 
talets mitt kännetecknades, som ovan redovisats, av små ändringar - 
ibland positiva och ibland negativa - i urbaniseringsgraden. För att höja 
urbaniseringsgraden krävdes att flyttningsvinsterna sammanföll med 
goda reproduktiva förhållanden, dvs nativitetsöverskott.

Under varje femårsperiod frän och med 1830-talets senare hälft har 
fruktsamheten totalt för de svenska landsortsstäderna varit högre än 
dödligheten. Dessa städer passerade således vid den tiden den första 
brytpunkten i den urbana transitionsmodellen (se kapitel 1.3). De var 
inte längre beroende av landsbygdsinflyttning för att kunna växa. Där
emot var landsortsstäderna naturligtvis fortfarande beroende av inflytt
ning för att kunna höja urbaniseringsgraden. Till en början rörde det sig 
om små födelseöverskott, men efter hand tilltog överskotten i storlek 
och de kom mot 1800-talets slut att svara för omkring hälften av städer
nas befolkningsökning. Förändringarna i födelsenettot tycks främst ha 
åstadkommits via nativiteten. Landsortsstädernas, liksom Stockholms, 
allmänna födelsetal steg kontinuerligt från perioden 1836/40 fram till 
1861/65, medan det allmänna dödstalet i stort förblev oförändrat före 
1860-talet, i varje fall minskade det inte nämnvärt (diagram 5.2). Anta
let städer med födelseunderskott började reduceras under 1840-talet. 
Av alla svenska städer hade 20-30 procent födelseförluster under 1840- 
och 1850-talen mot 30-40 procent eller mer tidigare under 1800-talet 
(diagram 5.1).

Av de två huvudkomponenter i stadstillväxten och urbaniseringen 
som här diskuterats började således födelsenettot att stabiliseras och 
växa från och med 1830-talets senare del. Flyttningsnettot låg däremot 
på en oförändrad nivå fram till perioden 1846-1850, då städernas befolk- 
ningstillskott genom omflyttning ungefär fördubblades i absoluta tal. 
Den genomsnittliga omflyttningsvinsten uppgick i grova siffror till cirka 
8500 personer per år mellan 1845 och 1865, vilket procentuellt räknat 
ger ett värde på cirka 2 % av städernas totalbefolkning. Särskilt omfat
tande var städernas flyttningsvinster åren 1856-1860. För första gången 
under 1800-talet uppnådde nämnda städer ett genomsnittligt omflytt- 
ningsnetto på över 9000 personer årligen. Relativt sett (2,41 % av stads
befolkningen) var det den starkaste omflyttningsvinsten under hela år
hundradet.

Omflyttningen var under hela det urbana genombrottet (cirka 1835-



1855) den kraftfullaste motorn i befolkningstillväxten och flyttningarna 
svarade regelbundet för minst 70-75 procent av landsortsstädernas be
folkningsökning under respektive femårsperiod. För Stockholms del var 
denna andel ännu högre liksom för landsortsstäderna före 1835 till följd 
av födelseunderskotten. Städernas befolkningstillväxt var således mi- 
grationsledd vid inledningen av den urbana transitionens första fas. Na
tivitet och födelsenetto utvecklades samtidigt mycket starkt i tillväxtbe- 
främjande riktning, vilket de däremot inte gjort tidigare under 1800-ta- 
let.

De iakttagelser som gjorts ovan tyder på att den demografiska transi
tionen tagit sig olika uttryck i stad och på landsbygd i början och mitten 
av 1800-talet. På riksnivå brukar den fas i den demografiska transitionen 
som innebar först sänkta dödstal och senare även sänkta födelsetal anses 
ha inletts under 1810-talet. I städerna började dödligheten gå ned först 
under 1850-talets senare del och denna nedgång följdes av en nativitets- 
sänkning från slutet på 1870-talet (diagram 5.2).5 Den demografiska 
transitionens första fas tycks således för städernas del ha inletts vid mit
ten av 1850-talet och innan städerna nådde dit var den urbana transitio
nen redan påbörjad. Urbaniseringen sköt dock fart ordentligt först efter 
att städerna nått fram till sin demografiska transition. Tiden 1835-1855 
kan ses som en prolog till den därpå följande urbana utvecklingen, då 
den innehåller inslag som skiljer ut den från det tidigare 1800-talet.

Den urbana tillväxten 1835-1855 kan ha gynnats av den kraftiga ök
ning i antalet födslar som på riksnivå ägde rum mellan 1806/10 och 
1821/25. Uppgången låg i storleksordningen 30 procent. Samtidigt sjönk 
barnadödligheten i riket, varför skillnaderna mellan de två kohorterna 
var än större vid vuxen ålder. Vid 40-44 års ålder var till exempel den 
senare kohorten drygt 50 procent större än den förra.6 Födelsekohorten 
1821/25 var vid mitten av 1840-talet i åldern 20/25 år och kan då ha ut
gjort en reservoar för ökad landsbygdsinflyttning till städerna. Kohor
tens större överlevnadsmöjligheter jämfört med tidigare årskullar kan 
också ha bidragit till att höja det allmänna födelsetalet, även om detta i 
städerna började växa redan under 1830-talet. Den urbana mortaliteten 
förblev dock på en hög nivå fram till 1850-talet.

Sharlins tes

Vilka var orsakerna till städernas höga mortalitetssiffror och därav föl
jande födelseunderskott? Stadsbefolkningens höga dödlighet brukar



ofta tillskrivas städernas usla sanitära förhållanden och ohälsosamma 
miljö. Städerna tecknas som veritabla pesthärdar, vilka ständigt måste 
fyllas pä med landsbygdsbor för att inte avfolkas. Det var först när den 
sanitära standarden höjdes som dödstalen kunde reduceras.7

Kritiker av denna traditionella syn på den urbana mortaliteten saknas 
inte. Ulf Jonsson menar till exempel att Stockholms höga mortalitet till 
övervägande del måste förklaras av låg levnadsstandard och de starkt 
begränsade möjligheter till kontinuerlig sysselsättning som den svenska 
huvudstaden hade att erbjuda. Stockholms sanitära läge var, menar 
Jonsson, inte avgjort sämre och alkoholkonsumtionen inte avsevärt 
högre än i andra europeiska storstäder.8 Trots hög uppskattning av Jons
sons arbete betonar Johan Söderberg likväl de mer traditionella förkla
ringsgrunderna och vill förklara Stockholms höga mortalitet med hög 
befolkningsrörlighet - vilken exponerade många människor för smitta 
av till exempel tuberkulos - i kombination med låg levnadsstandard, 
trångboddhet, alkoholism och usla sanitära förhållanden.9

En av de första opponenterna mot den traditionella uppfattningen av 
de förindustriella städernas demografiska läge var Allan Sharlin. Han 
vänder sig framförallt mot synen pä migranternas roll i sammanhanget. 
Det var inte inflyttarna som räddade städerna från att avfolkas, menar 
Sharlin, utan hävdar istället att det var inflyttarna som åstadkom städer
nas höga mortalitetssiffror och födelseunderskott. Sharlin delar in stads
befolkningen i två kategorier, där den ena utgöres av permanenta stads
bor och den andra av temporära migranter. De permanenta stadsborna 
föds vanligen i städer, gifter sig där, skaffar barn och avlider i städerna. 
Denna grupps bidrag till födelsetalen är större än gruppens bidrag till 
mortalitetssiffrorna och redovisar således födelseöverskott. De tempo
rära migranterna är däremot vanligen inflyttare från landsbygden. De 
intar relativt låga sociala positioner i städerna, gifter sig mindre frekvent 
och har lägre nativitet än de permanenta stadsinnevånarna. De tempo
rära migranterna ger därför ett relativt litet bidrag till städernas födelse
tal, medan de i hög grad belastar den urbana mortalitetsstatistiken.10 
Städernas mortalitetstal och födelsenetto blir i detta scenario beroende 
av proportionerna mellan de två kategorierna av stadsbor.

1 andra analyser av den förindustriella stadens demografi framhävs 
än starkare nativitetens betydelse för födelsenettots utseende och varia
tion. Nativiteten antas därvidlag löpa i långa sekulära vågor under
ställda ekonomins långsiktiga förändringsmönster. Migranterna bedöms 
ha ett helt annat reproduktivt värde än i Sharlins modell. Här anses de



till städerna inflyttade personerna ha en minst lika hög fertilitet som de 
permanenta stadsborna och det är genom en växande inflyttning och 
dess effekter på åldersfördelningar och könsproportioner som nativi- 
tetsuppgången tankes genererad. Något heltäckande empiriskt stöd har 
ännu inte kunnat presenteras för någon av dessa modeller och de kan ej 
heller helt sägas ha desavouerat den ortodoxa tolkningen.11

Sharlins tes tycks dock i viss utsträckning ha stöd av samtida stads
myndigheters syn på stadsinflyttarna. I början av 1800-talet infördes 
nämligen selektiva inflyttningsförbud till Stockholm (1805), Göteborg 
(1806) och Malmö (1808). De grupper som man framförallt inte ville 
ha in i städerna var de så kallade arbetsodugliga, de obotligt sjuka, de 
åldersstigna (över 50 år) samt de flerbarnsfamiljer som enbart levde på 
mannens inkomst.12 Förbudet hade primärt ekonomiska motiv, man 
ville inte få in ännu fler människor, som belastade städernas fattigvård. 
Intressant i sammanhanget är dock att äldre personer uppfattades som 
en betydelsefull inflyttningsgrupp, vars tillväxt borde hindras.

”Saxen öppnas”

För det svenska stadsväsendets del förefaller nativitetens utveckling, 
oavsett hur denna åstadkommits, ha varit central för att upprätta stabila 
och växande födelseöverskott under perioden 1835-1855. I 40 av 83 stä
der (48%) ökade således det allmänna födelsetalet mellan 1836/40 och 
1851/55, medan det förblev oförändrat i 23 städer (28%) och sjönk för 
resterande 20 (24%) städer. Mortaliteten däremot den ökade i nästan 
lika många städer som den reducerades - 32 mot 35 - och någon klar 
tendens till sjunkande dödlighet framträder ej heller i de aggregerade 
siffrorna (tabell 5.1 ).

När man tittar på kombinationen av höjd nativitet och sänkt mortali
tet under det urbana genombrottet visar det sig att inte mindre än nästan 
1/4 (20 av 83) av alla städer ökade sin fruktsamhet mellan 1836/40 och 
1851/55 samtidigt som dödligheten sjönk. Nämnda mönster, kallat 
”saxen öppnar sig”, har ansetts vara typiskt för hemindustriella lands
bygdsområden, medan agrarbygder antas visa upp andra kombinatio
ner. 13 För Sveriges del har Christer Ahlberger visat att den hemindustri
ella Örby socken i Marks härad utanför Borås just kännetecknades av 
ökad nativitet och sänkt dödlighet från mitten av 1700-talet fram till mit
ten av 1800-talet. Något liknande har för den tiden ännu inte observe
rats vad gäller mer agrart betonade socknar.14 För de svenska städerna



TABELL 5.1: Antal städer med höjd (mer än +1), oförändrad (+1 - -1) 
eller sänkt (mindre än -1) nativitet respektive 
mortalitet 1836/40-1851/55, 1851/55-Ï876/80

Förändring i 1836/40 1851/55 1851/55

V
O

O
O so

antal procent- Nativitet Mortalitet Nativitet Mortalitet
enheter N % N 0/

/0 N % N °0

mer än +1 40 48 32 39 45 53 15 18
+ 1 - -1 23 28 16 19 16 19 18 21
mindre än -1 20 24 35 42 24 28 52 6l

Summa 83 100 83 100 85 100 85 100

Referenser: SCB, Folkmängds tabeller.
BSOS, serie A, Befolkning.
Statistisk årsbok för Stockholms stad 19O6.

tycks däremot kombinationen av höjd fruktsamhet och sänkt dödlighet 
inte ha varit helt ovanlig, åtminstone inte vid inledningen av den urbana 
transitionen.

Nativitet och urbanisering

Nativitetens betydelse för urbaniseringsprocessen framgår givetvis allra 
bäst när de urbana talen jämförs med riket totalt, dvs städer jämte 
landsbygd. Städernas allmänna födelsetal låg fram till mitten av 1850- 
talet på en klart lägre nivå än motsvarande rikssiffra. Avståndet mellan 
de två kurvorna reducerades dock kontinuerligt och under femårsinter
vallet 1856/60 noterade städerna i genomsnitt för första gången under 
1800-talet en högre nativitet än riket (diagram 5.3). Det förhållandet 
blev för övrigt bestående under resten av seklet, men därtill återkom
mer jag senare.

Städernas allmänna dödstal låg under 1800-talets första halva långt 
över rikssiffran och för denna variabel finns ingen klart uttalad tendens 
till reducering av avståndet mellan stads- och rikskurvan före 1855. Sna
rare var förhållandet det motsatta. Städernas nativitetsutveckling var 
däremot urbaniseringsbefrämjande redan från 1830-talets mitt. Det fö
religger för övrigt generellt för tiden 1830-1950 en god parallellitet mel
lan å ena sidan urbaniseringens långvågiga rörelser och å den andra si
dan den urbana nativitetsutvecklingen relativt den rurala. Någon mot



svarande samvariation med urbaniseringens rytmik uppvisar däremot ej 
mortalitetsvariabeln (diagram 5.3).

Differensen mellan antal födda och antal döda, dvs födelsenettot, var 
under större delen av 1800-talet klart större på landsbygden än i stä
derna. Utvecklingen från 1830-talet och framöver gick dock tämligen 
entydigt i den riktningen att städernas födelsenetton förstärktes relativt 
landsbygden (diagram 5.4). För såväl städer som landsbygd var det un
der den här aktuella tiden (1835-55) fråga om ökande överskott, men 
städerna ökade snabbare än landsbygen. Inom stadsväsendet växte 
dessutom födelsevinsterna starkare än flyttningsvinsterna, särskilt un
der perioden 1836-1845. Under den följande tioårsperioden sjönk där
emot det urbana födelsenettot, allt under det att städernas flyttnings- 
vinster steg kraftigt (tabell 5.2).

Det urbana genombrottet i Sverige tycks således ha inletts med att 
städernas reproduktiva betingelser förbättrades under 1830-talet genom 
stigande nativitet och därigenom växande födelsenetton. Därpå följde 
från 1840-talets mitt en kraftig nettoinflyttning till städerna, som när den 
ebbat ut omkring 1860 på nytt avlöstes av stigande födelseöverskott (ta
bell 5.2). Till detta återkommer jag mer senare.

TABELL 5·2 : Relativa födelse- och flyttningsnetton
för Sveriges städer, periodvis I8OI-I885. 
Årliga genomsnittsvärden.

Period
Landsortsstäder

FÖN FLN
% %

Samtliga
FCN

7.

städer
FLN

%

1801-1835 -0,10 0,93 -0,45 1,10
1836-1855 0,17 1.31 -0,10 1,41

1836-1805 0,23 1,04 -0,07 1,16
1846-1855 0,13 1,59 -0,13 1,67

1856-1885 0,92 1.30 0,74 1,54

Anmärkning: FÖN=födelsenetto, FLN=flyttningsnetto.

Referenser: se tabell 5*1*



De höjningar av det allmänna födelsetalet som inträffade i de svenska 
städerna vid tiden för det urbana genombrottet var ingalunda jämnt för
delad på de olika städerna. I vissa fall uteblev uppgången och på vissa 
orter sjönk till och med nativitetssiffrorna. Födelsetalens uppgång var 
under tiden 1836/40-1851/55 starkast i sydvästra och västra Sverige samt 
bland städerna på norrlandskusten. Hos vissa städer i Västergötland 
samt runt sjöarna Vänern och Vättern var nativitetshöjningen så stark 
att den ensam eller i kombination med sjunkande dödlighet åstadkom 
att de tidigare födelseunderskotten hävdes (karta 5.2).

Bland städerna i Mälardalen var det vanligare att födelsetalen sjönk 
än att de steg och andelen städer med låga födelsetal var stor i detta 
område i början av 1850-talet. Femton år tidigare, dvs senare delen av 
1830-talet, hade däremot den urbana nativitetsnivån varit relativt hög i 
mälardalsstäderna (karta 5.3). Mortaliteten sjönk dock hos många av de 
berörda städerna, men inte i sådan omfattning att födelsenettona blev 
positiva istället för negativa. Mortalitetsnivån förblev relativt hög bland 
städerna i Mälardalen. De låga dödlighetstalen återfinns istället hos stä
der i västra och sydvästra Sverige (karta 5.4-5.5).

De urban-demografiska förändringarna 1835-1855 uppvisar således 
påtagliga regionala variationer. 1 Mälardalen kvarstod födelseunder
skotten till följd av utebliven nativitetsuppgång, medan tidigare födel- 
seunderskottsstäder - och även andra städer - i västra och sydvästra 
Sverige förbättrade sina reproduktiva förutsättningar främst genom de 
stigande födelsetalen. Denna utveckling hade i sin tur implikationer för 
bland annat den urbana befolkningsökningens regionala utfall, då stä
der med relativt gynnsamma reproduktiva betingelser får en högre po
tential för tillväxt. Mälardalsområdet saknade också nästan helt starkt 
expansiva städer under 1800-talets första del, medan dylika städer var 
relativt frekventa i västra och södra Sverige, bland annat i ett område 
runt de stora sjöarna.15

5.3 Näringsliv i stad och på land 1805-1860

5.3.1 Agrar utveckling

Forskningen kring jordbrukets omvandling och de sociala strukturför
skjutningarna på den svenska landsbygden under tiden cirka 1750-1860 
har varit tämligen rikhaltig under de senaste 10-15 åren och avsatt bland



KARTA 5.2: Städer med starkaste nativitetsuppgången 1836/40- 
1851/55

Anm. Fyllda markeringar anger nativitetshöjning med minst 5 procentenheter. 

Referens: SCB, Folkmängdstabeller.



KARTA 5.3: Städerna med de lägsta födelsetalen 1836/40 respektive 
1851/55

1836/40 1851/55

Anm. Fyllda markeringar anger den tredjedel av städerna, som redovisar de 
lägsta födelsetalen.

Referens: SCB, Folkmängdstabeller.



KARTA 5.4: Städerna med den lägsta mortaliteten (allmänna dödstalet) 
1836/40 respektive 1851/55

1836/40 1851/55

Anm. Fyllda markeringar anger den tredjedel av städerna, som redovisar den 
lägsta mortaliteten.

Referens: SCB, Folkmängdstabeller.



KARTA 5.5: Städerna med den högsta mortaliteten (allmänna dödsta
let) 1836/40 respektive 1851/55

O O «

1836/40 1851/55

Anm. Fyllda markeringar anger den tredjedel av städerna, som redovisar den 
högsta mortaliteten.

Referens: SCB, Folkmängdstabeller.



annat en rad doktorsavhandlingar. De pekar alla entydigt på en bety
dande allmän agrarekonomisk expansion samt en ökad kommersialise
ring och marknadsorientering av jordbruket. Produktionen av spann
mål ökade i sådan omfattning att Sverige under 1820-talet blev nettoex
portör av spannmål från att tidigare ha tvingats täcka sitt konsumtions
behov genom import. Spannmålsexporten växte i omfattning under de 
följande decennierna och kulminerade med den stora havreutförseln på 
1850-talet.16 Samtidigt som produktionsvolymen inom jordbruket växte 
tycks även den agrara arbetsproduktiviteten ha höjts. Denna ökning 
började kanske redan på 1780- och 1790-talen, men blev av helt annan 
dignitet från och med 1830-talet. Enligt en beräkning av Sture Martinius 
tillväxte arbetsproduktiviteten inom jordbruket i genomsnitt årligen 
med 0,7 procent under tiden 1830-1870.17 En ytterligare indikation på 
den agrara tillväxten är de starkt stigande jordegendomsvärdena. Fas
tighetsvärdena förefaller ha flerdubblats i fasta priser mellan cirka 1830 
och I860.18 Som strategiska faktorer bakom denna agrarekonomiska 
tillväxt har framhållits bland annat nyodlingarna, skiftesverksamheten, 
tekniska förbättringar av arbetsredskapen, utdikningar och en rationel
lare arbetsorganisation vid sidan av en utökad utländsk och inhemsk 
efterfrågan.19

Folkökningen var som bekant stark under det aktuella tidsavsnittet 
framförallt efter 1810. De befolkningskategorier vars numerär ökade 
allra mest var jordbrukets undergrupper till exempel torpare, backstu- 
gusittare, statare, inhysehjon, pigor och drängar. Som en avgörande 
faktor bakom denna proletariserings- och pauperiseringsprocess på den 
svenska landsbygden har framhållts en nedåtgående social mobilitet 
bland bönderna. Dessutom har enligt vissa forskare skiktningen inom 
bondegruppen ökat genom att storbönder och småbönder utkristallise
rat sig mer markant än tidigare. De sociala strukturförskjutningarna på 
landsbygden påskyndades av driftsomläggningar vid godsen, där arren
debönder byttes mot lantarbetare, torpare, statare med flera. De sti
gande jord- och fastighetspriserna satte ytterligare fart på proletarise- 
ringen och den sociala skiktningsprocessen.20Fattigdomen låg på en hög 
nivå, men förefaller knappast ha ökat. 1 varje fall inte om fattigdom 
uppfattas som oförmåga att betala den lägsta av befintliga skatter.21 Hur 
som helst så tillväxte jordbrukets undergrupper kraftigt under denna tid 
och de kom att bilda en reserv för den annalkande industrialiseringen 
och urbaniseringen.

I senare tids forskning har ofta framhållits att det var den agrarekono



miska utvecklingens karaktär och intensitet som bestämde hur resulta
tet av befolkningsökningen kom att gestalta sig. Den växande produk
tionen och den tilltagande arbetsproduktiviteten gav utrymme för be
folkningsökning. Vinsterna fördelade sig dock högst ojämnt, såväl re
gionalt som socialt. För många självägande bönder innebar årtiondena 
kring mitten av 1800-talet växande inkomster och höjd levnadsstandard, 
för andra befolkningskategorier blev resultatet istället utslagning och 
proletarisering. I regionalt avseende tycks tillväxten främst ha varit kon
centrerad till södra och västra Sverige.22

Den växande produktionen, den ökande produktiviteten, befolk
ningsökningen, spannmälsexporten med mera är alla indikationer på en 
dynamisk period för jordbruksnäringen. Det bör ha resulterat i bland 
annat ökad efterfrågan på konsumtionsvaror och på förnödenheter för 
jordbruksdriften, men även i ökad investeringsverksamhet.23 Den stads- 
baserade varuproduktionen bör ha påverkats gynnsamt av denna ut
veckling. Den agrara omvandlingen resulterade vidare i ett ökat utbud 
av jordbrukets produkter. Den växande efterfrågan och det ökade utbu
det gynnade i sin tur handel och varutransporter, vilka av tradition och 
genom privilegiegivningen var koncentrerade till städerna. Den agrara 
utvecklingen bör således på flera sätt ha varit gynnsam för stadstillväx- 
ten. På vissa håll ägde denna tillväxt rum inom de befintliga städernas 
ramar. På andra håll, där städerna var få och otillräckliga, växte nya tät
orter fram och där priviligierades nya köpingar. Stadstillväxten var dock 
även den ojämn och främst var det, åtminstone till en början, mindre 
städer som var expansiva. Vissa av de större städerna upplevde stagna
tion eller tillbakagång.

För städernas vidkommande innehöll således den aktuella tiden flera 
olikartade inslag. Totalt sett tycks de expansiva och stagnativa tenden
serna länge ha balanserat varandra, så att urbaniseringsgraden i stort 
förblev oförändrad. För att bryta det gamla urbaniseringsmonstret kräv
des ett kvalitativt nytt moment. Det nya inslaget var under framväxt. 
Inom jordbruket materialiseras det tydligast från och med 1830-talet i 
bland annat spannmälsexporten, produktivitetshöjningen och de sti
gande fastighetspriserna. Från och med 1830-talet har också konstate
rats ett växande statligt engagemang till exempel i form av väg- och 
hamninvesteringar samt utdikningar.24 Det var dock inte bara jord
bruksnäringen och den statliga aktiviteten som var under omstöpning, 
utan även andra delar av samhällsekonomin befrämjade stadstillväxt



och urbanisering i minst lika hög grad. Kanske var det dessa senare mo
ment som var den kraftigaste motorn i urbaniseringsprocessen.

5.3.2 Andra näringars utveckling

När man i äldre forskning förlagt det industriella genombrottet till 1870- 
talet har man i första hand betonat storskalig produktion som nyttjat 
relativt avancerad teknik och som avsättningsmässigt varit inriktad på 
internationella marknader. I senare tids forskning har man mer än tidi
gare markerat och framhållit den småskaliga produktionen för in
hemska marknader. Denna produktion framställdes vanligen med en 
enklare teknik än den exportinriktade. ”Protoindustrialisering” har 
förts in som ett nytt begrepp i den historievetenskapliga debatten för att 
täcka det som kallats ”industrialisering före industrialiseringen”. Be
greppet protoindustrialisering är åtminstone inte ännu särskilt väldefi- 
nierat utan används i något skilda bemärkelser.

Den som först myntade och uttolkade protoindustrialiseringsbegrep- 
pet var den amerikanske ekonomhistorikern Franklin Mendels. Flan ger 
det en ganska snäv inriktning och söker skilja ut protoindustrin från 
andra pre-industriella tillverkningsformer. Enligt Mendels tolkning 
skall marknaden för protoindustrins varor sträcka sig utanför den egna 
regionen. Vidare skall näringen kännetecknas av säsongsarbete, där de 
anställda arbetarna alternerar mellan jordbruksarbete och sysselsätt
ning inom protoindustrin. Som en ytterligare förutsättning för att man 
skall kunna tala om protoindustri framhåller Mendels etablerandet av 
kommersiellt jordbruk inom vissa regioner. Protoindustrin är, enligt 
Mendels, förbehållen landsbygden även om initiativet utgår från stä
derna och det är städernas företagare som organiserar och leder verk
samheten. Anledningen till att produktionen lokaliserades till landsbyg
den skulle ha varit ett lägre löneläge och möjligheterna att komma ifrån 
städernas strängare näringsregleringar.25

Andra forskare har velat ge protoindustrialiseringsbegreppet en vi
dare tolkning och ser företeelsen inte uteslutande som ett landsbygdsfe- 
nomen. Till protoindustri räknas då även den urbana varutillverkningen 
utanför skråväsendet inriktad på mer än lokal avsättning.26 I svensk 
forskning har den bredare definitionen ofta tillämpats och tiden från 
cirka 1820 till cirka 1870 har alltmer börjat framstå som fabrikstillverk
ningens uppbyggnads- och initialskede, varpå industrialismen fick sitt 
definitiva genombrott under 1800-talets slutdecennier, cirka 1870-1900.



Genombrottet framstår inte med samma revolutionära prägel som tidi
gare utan mer som ett strukturellt brott i ett kontinuerligt förlopp.27

I äldre industrihistorisk forskning har de industriella ansatserna före 
1870-talet visserligen noterats, men inte tillmätts någon större bety
delse. En anledning därtill har bland annat varit att jordbruket ansetts 
ha intagit en så dominerande ställning att utrymmet för andra verksam
heter var starkt begränsat. Vidare har de industriella landvinningarna 
bedömts som alltför strukturellt och sektorieilt begränsade för att åstad
komma industrialisering på bred front.28

Vilka var då de industriella framstegen före 1870-talet och hur starka 
var de? Textiltillverkningen tycks ha varit den bransch som gick i spetsen 
för utvecklingen. Omkring 1830 började en längre tillväxtperiod för så
väl produktionen som konsumtionen av textila varor. Särskilt stark var 
uppgången i Norrköping som övertog Stockholms roll som textilt 
tillverkningscentrum i Sverige. Andra expansiva manufakturgrenar un
der denna tid var tobaksfabriker, sockerbruk, pappersbruk och såpsju- 
derier. Även tillverkningar utanför manufakturväsendet var på fram
marsch, till exempel vid tegelbruk och boktryckerier, liksom bergs
bruket.29

Den expansionsfas som inleddes omkring 1830 kulminerade, enligt 
senaste rön, under sent 1850-tal. Uppgången tycks ha haft sin huvudsak
liga bas i inhemska marknadsförskjutningar, vilka i sin tur troligen för
orsakades av den agrara omvandlingen. Den inhemska utvecklingen in
nebar såväl vidgade som fördjupade marknader och dessutom ökad 
marknadsintegration. Under 1830-talet och 1840-talets första del ökade 
konsumtionen av dyrbara fabriksprodukter, till exempel finare vävna
der. Konsumtionsökningen var en följd av inkomstförstärkningar bland 
de välsituerade. För de lägre klasserna tycks däremot realinkomsterna 
ha reducerats. Under 1840- och 1850-talen förefaller mer allmänna för
stärkningar av de reala inkomsterna ha ägt rum. Efterfrågan förskjöts 
då mot grövre vävnader samt billigare och mer alldagliga fabriksvaror.30

Under 1850-talet kom den svenska ekonomin dessutom under stark 
internationell påverkan till följd av den i Västeuropa pågående indust
rialiseringen. Den utländska efterfrågan riktades vid den tiden främst 
mot havre och skogsprodukter. Ökningen i exportvolym har beräknats 
till inte mindre än 300 procent för 1850-och 1860-talen. Under 1850-talet 
började också tillverkningsformerna få en mer industriellt betonad prä
gel än tidigare. Väverier och spinnerier började mer allmänt att mekani
seras och ångmaskiner infördes på flera håll. Betydande produktionsök



ningar har noterats för bland andra livsmedelsindustrier, tobaksfabri
ker, läderfabriker och glasbruk.31

En verksamhet som väl ansluter till Mendels definition av protoindu- 
strialisering är hemindustrin, vilken ofta drevs i kombination med jord- 
bruksskötsel och var inriktad på mer än lokala marknader. Den mest 
omfattande hemindustriella tillverkningen tycks ha varit hemvävningen 
i Marks härad utanför Borås. Hemindustriell produktion var dock ett 
väsentligt inslag i flera andra regioner. Där fanns exempelvis linprodu- 
cerande områden i både Ångermanland och Hälsingland. Ytterligare 
exempel på allmogens aktivitet är liesmidet i Hedemora, möbeltillverk
ningen i Lindome samt metallslöjden i bland annat Mora och Gnosjö.32 
De uppgifter, som föreligger om den hemindustriella avsaluproduktio- 
nens storlek och tillväxt tyder på ett kraftigt uppsving under det tidiga 
1800-talet. Lennart Schön har till exempel beräknat att textiltillverk
ningen skulle ha fördubblats mellan 1820-talet och 1840-talet och Gustaf 
Utterström talar om femdubblad produktion av bomullsvaror mellan 
1830 och 1844.33

Sammantaget kan man konstatera, att såväl jordbruket som bergs
bruket, fabrikerna och hemindustrin tycks ha befunnit sig i ett expansivt 
skede under det tidiga 1800-talet. I det följande skall jag något närmare 
titta på det urbana näringslivet och hur detta utvecklades i förhållande 
till de rurala verksamheterna.

5.3.3 Städernas näringsliv 1805-1855

Utifrån Tabellverkets så kallade folkmängdstabeller skall jag här för
söka göra en bedömning av hur näringslivet i de svenska städerna såg ut 
och förändrades under 1800-talets första hälft. Min ambition är vidare 
att diskutera kring sambanden mellan näringslivets utveckling och urba
niseringen.

Folkmängds tabellerna

Folkmängdstabellerna är långt ifrån perfekta för detta ändamål, de ut
gör dock ett homogent och rikstäckande material, vilket inkluderar hela 
stadsbefolkningen. I vissa partier är redovisningen ytterst detaljrik, i 
andra mer summarisk och knapphändig. Materialet ger inte någon yr
kes- och näringsstatistik i modern mening. Formulären, som ifylldes av 
respektive församlingspräst, ordnar befolkningen efter vad som i samti



den kallades ”stånd och villkor”. De i formulären upptagna katego
rierna kan dock tämligen lätt arrangeras till näringsgrenar. I första hand 
är det männens yrkesverksamhet som går att kartlägga med hjälp av 
folkmängdstabellerna. Kvinnornas förvärvsarbete är långt mindre nog
grant redovisat, de framträder i stor omfattning under rubriker som till 
exempel ”kvinnor som lever av egna medel” och ”kvinnor som lever av 
arbete”. Däremot lades stor möda ned på att redovisa kvinnorna efter 
civilstånd och boendeart. Av de gifta kvinnorna är en majoritet upp
förda på samma näring som mannen. För kvinnornas del tillåter folk
mängdstabellerna därför inte någon näringsgrensredovisning och knap
past heller någon bestämning av den totala förvärvsintensiteten. Även 
för männens del störs näringsstatistiken av stora ospecificerade yrkeska
tegorier som till exempel ”arbetskarlar”, "borgare utan annan titel” och 
”stadsbor utan annan titel”. Andra problem gäller frågan om gränsdrag
ningen mellan olika näringar, till exempel fabriker och hantverk, samt 
förändringar i enskilda yrkesgruppers registrering. De senare uppträder 
främst vid byte av formulär, vilket inträffade 1825 och 1840.

Folkmängdstabellerna och deras källvärde har senast behandlats av 
Lars Edgren, Yngve Fritzell, Erland Elofsten och Gösta Lext.34Mest ut
förligt av Fritzell i tre artiklar i Statistisk tidskrift. Han har bland annat 
jämfört Tabellverkets siffror med de uppgifter över sysselsättning med 
mera, som Kommerskollegium samlade in. Kommerskollegiums avrap
portering är dock inte heller den helt invändningsfri. Vad gäller fabriks
väsendet saknas således alla de branscher som ej löd under hallrätt och 
därmed befann sig utanför kollegiets uppsikt. Det gäller bland annat 
kvarnar, sågverk, tegelbruk, skeppsvarv, boktryckerier och gevärsfak
torier. Före 1829 saknas dessutom uppgifter över åtskilliga manufaktu
rer på landsbygden, vilka borde ha ingått i kollegiets redovisning. I 
Kommerskollegiets tryckta berättelser, vilka Fritzell merendels nyttjar, 
görs ingen fördelning av arbetskraften varken efter kön eller på stad och 
land.

Fritzell sätter större lit till Kommerskollegiums siffror än till Tabell
verkets med den motiveringen att kollegiet, mot bakgrund av sin verk
samhet, borde äga större kunskap och kännedom om manufakturväsen
det än de präster, som hade till uppgift att fylla i Tabellverkets formulär. 
Alla branscher finns dock inte med i kollegiets berättelser, varför Frit
zell måste kombinera Tabellverk och kollegium för att få ett uttryck för 
den samlade fabriksindustrin i riket. Fritzells aggregerade data tyder på 
att folkmängdstabellerna underskattar fabrikernas sysselsättning med



omkring 38 procent under perioden 1825-1835. Denna diskrepans är 
därefter än större och har uppmätts till 47 procent för år 1845 och 56 
procent 1855. Dessa siffror gäller för riket totalt. Vad beträffar städerna 
är skillnaderna mellan de båda serierna mer framträdande än så. Folk- 
mängdstabellerna tillskriver således städerna cirka 50 procent lägre fa- 
brikssysselsättning under åren 1825-1835 än vad Kommerskollegiums 
berättelser gör. För år 1845 är motsvarande avvikelse 57 procent och 
1855 inte mindre än 63 procent. Under perioden 1805-1820 är Kom
merskollegiets statistik mer bristfällig och Fritzells möjligheter att korri
gera folkmängdstabellerna följaktligen mindre. De åtgärder han vidtar 
för den tiden leder inte till några nämnvärda skillnader mellan de två 
materialtyperna.35

Var finns då de fabriksarbetare som, enligt Fritzell, saknas i folk
mängdstabellerna? Enligt den bedömning han gör ingår de i restgrupper 
av typen ”arbetare av obestämt slag”, ”kvinnor som leva av arbete” med 
flera.36 Antalet restförda män ökar kraftigt under 1800-talets första 
halvsekel. Om Fritzells tolkning ovan är riktig skulle det kunna tyda på 
att det då sker en industrialisering, som Tabellverkets personal har svårt 
att hantera och finna relevanta ”stånd och villkor” för. Resultatet blir 
istället att de fabriksanställda förs in på formulärens ospecificerade ru
briker.

Fritzells egen behandling av de ospecificerade grupperna är dock inte 
helt invändningsfri, vilket främst gäller formulärskiftet 1840. Fritzells 
arbetskarlar innehåller det året förutom arbetskarlar även ”personer 
utan annan titel” jämte ”borgare utan annan titel”. De senare har han 
däremot under perioden 1825-1835 fört till handeln. Fritzell har vidare 
ej beaktat att Tabellverkets definition av arbetskarlar är vidare 1840 än 
tidigare. Ar 1840 ingår där nämligen även brandvakter, tornväktare och 
roddare, vilka tidigare förts till militärstaten respektive sjöfart. I Frit
zells sammanställningar ökar arbetskarlarna med 39 procent mellan 
1835 och 1840, när hänsyn tas till redovisningssystemets förändringar 
blir ökningen istället 23 procent, vilket också är en hög siffra i 
sammanhanget.37

Medan fabriksindustrin är underrepresentcrad hos Tabellverket visar 
däremot hantverket på en större numerär i folkmängdstabellerna än i 
Kommerskollegiums berättelser. De förra upptar i städerna under pe
rioden 1830-1855 i regel omkring 50-55 procent fler manliga hantverkare 
och hantverksanställda än kollegiets redogörelser. Skillnaderna har 
Fritzell förklarat med att marginalgrupperna mellan hantverk, handel



och manufaktur hos Tabellverket genomgående förts till hantverksnä- 
ringen. Vidare pekar han på att många småhantverkare saknas hos 
Kommerskollegium och att vissa olikheter i enskilda yrkens registrering 
föreligger mellan de två materialgrupperna. Fristaden Eskilstuna stod 
till exempel utanför Kommerskollegiums domäner, men ingår i folk- 
mängdstabellernas hantverkargrupp från 1810. Fritzell är liksom Ed
gren och tidigare Tom Söderberg benägen att ge hög prioritet åt Tabell
verkets uppgifter över hantverksnäringen.38

För övriga näringar har Fritzell inte haft samma möjligheter till syste
matiska jämförelser mellan olika materialtyper. Kontrollerna blir där 
mer spridda i tid och rum, när differenser noteras kan de vanligen för
klaras med skilda definitioner och redovisningsprinciper.39

De grupper som i folkmängdstabellerna benämnes ur tjänst gångna, 
studerande, utlänningar, fångar och fattiga har jag räknat till den yrkes
mässigt sett inaktiva befolkningen. Av dessa är utlänningar egentligen 
ingen inaktiv grupp och den finns också grovt fördelad på ”stånd och 
villkor” från 1840. Denna grova fördelning kan dock inte på ett me
ningsfullt sätt anpassas till den här upprättade näringsgrensredovis- 
ningen. Gruppen är dessutom så liten - blott 500-600 personer i samtliga 
svenska städer 1825-1855 - att den inte nämnvärt påverkar resultaten. 
Före 1825 särredovisas inte utlänningar utan ingår då förmodligen bland 
övriga förvärvsarbetande stadsbor. Kategorin fattiga utgör naturligtvis 
ingen mätare på den totala fattigdomen i städerna. De fattiga tycks i 
folkmängdstabellerna snarare till en början bestå av äldre personer 
utanför arbetsmarknaden och som därför ej kan försörja sig med egna 
medel. Gruppens sammansättning förändras efter hand och från 1840 
ingår där även åtminstone en del av de föräldralösa barnen.

Förutom befolkningens fördelning pä ”stånd och villkor” ger folk
mängdstabellerna även en del information om vissa demografiska va
riablers utseende. För tiden 1805-35 avrapporteras under varje femårs
period antal inflyttade till respektive utflyttade från varje enskild stad 
och dessutom födelsenettots storlek. För tiden efter 1835 innehåller re
dogörelserna enbart uppgifter om nettoresultatet av omflyttningen utan 
specifikation över antalet in- respektive utflyttade. Däremot får man för 
varje enskild stad kunskap om antal födda och antal döda under berörda 
femårsperioder och inte enbart födelsenettots storlek som tidigare var 
fallet.



Av städernas manliga innevånare var under 1800-talets första decennier 
ungefär 2/3 uppförda under rubriker som antyder yrkesverksamhet i nå
gon form. Drygt 1/4 av den manliga populationen klassificerades under 
samma tid som barn utan förvärvsarbete och resterande 6-7 procent av 
männen är utplacerade på de icke-yrkesverksamma kategorierna stude
rande, utlänningar (från och med 1825), fattiga och fångar. Männens 
sysselsättningsgrad sjönk därefter något och nådde en nivå på 60-61 pro
cent vid 1800-talets mitt. Av grupperna utanför arbetsmarknaden var 
det i första hand de studerande som utökade sin relativa styrka. Deras 
procentuella andel av totalbefolkningen växte från 2 till 6 procent (ta
bell 5.3). De här siffrorna tyder närmast på att städernas arbetsmarknad 
växte i takt med befolkningsökningen åtminstone vad gäller männen.

Av näringsgrenarna var hantverket den klart största under 1800-ta- 
lets första hälft och svarade för ungefär 1/3 av männens arbetsmarknad. 
Denna andel förblev dessutom tämligen stabil över hela perioden 1805- 
1855. Även grupperna handel, sjöfart, civila tjänster och privat tjänste
folk uppvisar hög stabilitet i sina andelar av de yrkesaktiva männen. Det 
gäller framförallt inom delperioderna med enhetligt redovisningsförfa- 
rande, dvs 1805-1820, 1825-1835 och 1840-1855. De viktigaste föränd
ringarna under denna tid finns inom fabriker och bruk, militära tjänster 
samt inom gruppen arbetskarlar (tabell 5.4).

TABELL 5.3: Den manliga stadsbefolkningen procentuellt fördelad efter 
yrkesaktivitet l805~l855

Art 1805 1810 1815 1820 1825 i860 1886 1840 1848 i860 1866

Yrkesaktiva 67 69 68 66 64 63 63 62 60 61 6l

Ej yrkesaktiva:
Hemmavarande barn 26 26 26 27 28 29 29 27 26 25 27
Ur tjänst gångna 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3
Studerande 2 1 1 1 2 2 2 4 5 6 6
Utlänningar - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Fångar 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Fattiga 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3

SUMMA 99 100 99 100 100 100 101 100 99 99 102

Referenser: SCB, Folkmängdstabeller l805-l855· 
Y Fritzeil 1973, 1976, 198O.



TABELL 5·^: Den yrkesaktiva manliga stadsbefolkningen procentuellt 
fördelad efter näringsgren l805~l855

Näringsgren

o'CO 1810 1818 1820 1825 1830 1836 1890 1896 i860 1866

Fiske 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
Fabriker, bruk 8 7 7 7 7 8 8 8 9 10
Hantverk 30 29 3i 30 32 33 33 33 32 33 32

33
Handel 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
Sjöf art 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 t

Civila tjänster 10 10 9 10 9 9 9 9 9 6 8
Försvar 16 18 16 17 19 13 13 12 11 10 9

12 10
Privat
tjänstefolk 11 12 10 10 11 11 11 9 9 9 9

Arbetskarlar 7 6 7 7 7 8 9 12 13 lk 1 "
10

Övrigt il i) 4 9 9 3 3 3 3 3 2

SUMMA 101 102 99 101 99 100 102 101 100 101 99
101 100

Anm. Brandvakter med flera överflyttade från militära tjänster till 
arbetskarlar år 18^0.
Roddare med flera överflyttade från sjöfart till arbetskarlar år 
18*40.
Militärhantverk överflyttat från militära tjänster till hantverk 
år I85O.
I berörda fall används den övre uppgiften för jämförelse med 
föregående år och den nedre uppgiften för jämförelse med 
efterföljande år.

Referenser: se tabell 5-3·

Städernas militära sektor reducerades från 16-18 procent av de yrkes- 
aktiva männen 1805-1820 till 9-10 procent vid seklets mitt (tabell 5.4). 
Det var dock inte bara fråga om en relativ nedgång utan även i absoluta 
tal sjönk antalet försvarssysselsatta. I denna grupp inkluderades stads
vakter, militärmusiker med flera samt brandvakter (intill 1835) och mili
tärhantverkare (före 1850).

Den otvetydigt starkaste uppgången står gruppen arbetskarlar för. 
Uppgången ifråga inföll främst under tiden 1835-1855, då gruppens an
del av de förvärvsarbetande männen växte från 10 till 15 procent. Fabri
ker och bruk utvidgade under samma tid sin andel från 8 till 10 procent, 
men där inföll uppsvinget först efter 1845 (tabell 5.4). Enligt Yngve Frit-



zells uppfattning är emellertid arbetsstyrkan inom städernas fabriksvä
sende underskattad med minst 50 procent och istället uppförd under 
bland annat kategorin arbetskarlar.40 Om så är fallet och alla felförda 
män finns bland arbetskarlarna skulle fabriker och bruks andel av de 
förvärvsarbetande männen ha utgjort 12 procent år 1835 och 15 procent 
år 1855. För arbetskarlarna blir motsvarande värden 6 respektive 10 
procent. Under alla omständigheter har den expansion som förekom på 
städernas arbetsmarknad vid denna tid varit starkast inom fabriker och 
bruk samt bland de ospecificerade arbetskarlarna.

Ur urbaniseringsperspektiv knyts intresset emellertid inte enbart till 
frågan hur städernas arbetsmarknad utvecklades i sig utan i lika hög 
grad till frågan hur städernas arbetsmarknad utvecklades visavi lands
bygdens arbetstillfällen. På vilket sätt och i vilken omfattning bidrog de 
olika näringsgrenarna till att ändra relationen stad-land under tiden om
kring 1835-1855? Ett sätt att attackera den problematiken är att beräkna 
städernas andelar av sysselsättningen inom respektive näringsgren.

En sådan mätning visar att flertalet av de näringar som var represen
terade i städerna under denna tid uppvisar fallande riksandelar. För va
ruhandel och sjöfart noteras relativt starka nedgångar i detta mått, för 
hantverk och tjänster var utvecklingen mer stabil med blott svagt fal
lande riksandelar. Två grupper visar ökningar nämligen fabriker och 
bruk samt arbetskarlar. De senare ökade sin andel från 62 till 72 procent 
mellan åren 1835 och 1855. För fabriksväsendet noteras en ökning i stä
dernas riksandel från omkring 20 procent under 1840-talets början och 
mitt till 26 procent vid 1850-talets mitt (tabell 5.5). Den underredovis
ning av fabrikssysselsättningen som, enligt Yngve Fritzell, Tabellverkets 
material är behäftat med skall också ha varit starkare i städerna än på 
landsbygden, vilket i så fall ger än högre urbana andelar.

Här redovisade data tyder således på att det näringsmässigt sett i 
första hand bör ha varit fabriksväsendets utbyggnad som åstadkom ur
banisering i Sverige under 1840- och 1850-talen. Fabrikerna utgjorde 
samtidigt det kanske mest expansiva inslaget i städernas näringsliv, vil
ket bör ha bidragit till den successiva och kontinuerliga höjning av urba
niseringsgraden, som tidigare konstaterats för denna tid. Man kan också 
lätt konstatera att fabriksväsendets utbyggnad i städerna kronologiskt 
sammanfaller med växande nettoinflyttning från landsbygd till städer 
(diagram 5.5, 5.6). Städernas arbetsmarknader tycks åtminstone ha haft 
vissa potentiella möjligheter att erbjuda arbetstillfällen åt denna väx
ande skara av landsbygdsinflyttare.



TABELL 5-5: Städernas procentuella andelar av rikets totala manliga 
sysselsättning inom olika näringar l805~l855

Näringsgren

S'
C

O 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1865

Fabriker, bruk 21 19 20 19 21 20 21 20 21 24 26
Hantverk 66 63 64 62 62 61 60 62 62 61 57

63
Handel 100 100 100 100 70 71 72 90 90 84 82
därav varuhandel 92 93 94 91 91 84 82

Sjöf art 43 49 53 55 56 47 49 41 4l 39 38
48

Civila tjänster 43 42 42 43 42 43 43 42 4l 41 41
Försvar 26 30 29 29 28 26 26 25 2h 23 23

22
Arbetskarlar 54 51 53 56 59 64 60 67 68 68 72

62

Anmärkning: se tabell 5·^· 
Referenser: se tabell 5·3·

Analysen här har genomförts utifrån huvudnäringarnas utveckling. 
Den utesluter givetvis inte att delar av andra näringar än fabrikerna - 
till exempel branscher inom hantverket, handeln och tjänsterna - också 
kan ha bidragit till att höja urbaniseringsnivån i riket. Andra branscher 
inom de senare huvudnäringarna har i så fall verkat åt motsatt håll, var
för näringarnas sammanlagda andel visar stagnation eller tillbakagång. 
Även inom fabriksväsendet kan det naturligtvis finnas branscher med 
helt olikartad utveckling och därmed olikartade bidrag till ändring av 
relationen stad-land.

Vad gäller hantverket, den sysselsättningsmässigt största och hittills 
mest utforskade delen av de urbana näringarna före 1850, tycks den 
starkaste tillväxten ha ägt rum inom yrken som arbetade för breda ur
bana marknader. Skräddare och snickare är exempel på hantverksyrken 
som växte snabbare än hantverket generellt i städerna 1810-1845. Yrken 
som var mer inriktade mot landsbygdsbefolkningens växande behov 
gick däremot tillbaka eller växte relativt långsamt i förhållande till andra 
hantverkaryrken. Lanthantverkarna tycks ha haft förmåga och kapaci
tet att själva tillgodose landsbygdsbefolkningens ökande efterfrågan 
och ändrade konsumtionsvanor. Stadshantverket blev mer än tidigare 
beroende av städernas inre marknader. Avgörande för stadshantverkets 
tillväxt var således under denna tid en ökad efterfrågan från en växande 
urban befolkning. Hantverket utvecklades därför mest i större städer



och främst genom att befintliga verkstäder ökade i storlek.41 Totalt sett 
ökade stadshantverket i något långsammare takt än lanthantverket un
der 1800-talets första del, medan fabriksväsendet från 1840-talet växte 
klart starkare i städer än på landsbygd (tabell 5.5).

Fabriksstäder

Vilka var då de stora fabriksstäderna i Sverige under 1800-talets första 
hälft och i vilka städer ägde den ”industriella tillväxten” företrädesvis 
rum? Stockholm var den överlägset största fabriksstaden i Sverige vid 
ingången till 1800-talet. I huvudstaden sysselsattes omkring hälften av 
alla män och kvinnor som i folkmängdstabellerna förts till kategorin ”fa
briker och bruk”. Totalt rörde det sig om närmare 3800 personer. Stock
holm följdes närmast av Norrköping som redovisade cirka 800 syssel
satta inom fabriksväsendet år 1805. Andra större fabriksstäder var Fa
lun, Eskilstuna, Sala, Gävle, Göteborg och Norrtälje. Var och en av 
nämnda städer svarade regelbundet för 1 procent eller mer av städernas 
sammanlagda fabrikssysselsättning. Städer som når upp till denna nivå 
har jag valt att kallat ”stora” fabriksstäder. Städer som någorlunda re
gelbundet återfinns i intervallet 0,5-1,0 procent av städernas totala fa- 
briksanställda betecknas här som "medelstora” fabriksstäder. Storleks- 
beteckningarna skall alltså ses i relativ och inte i absolut bemärkelse.42

Antalet stora fabriksstäder, enligt ovan given definition, uppgick 
konstant till ett tiotal fram till 1840-talets mitt, varefter gruppen vidga
des till att innefatta cirka 15 städer. Till de medelstora fabriksstäderna 
kan 5-6 städer föras under tiden fram till 1820 och därefter ytterligare 
ett par städer. Totalt fanns det i Sverige 27 fabriksstäder av den stora 
eller medelstora sorten under 1800-talets förra hälft. Av dessa tillhörde 
ungefär hälften genomgående de nämnda storleksgrupperna, medan 
den andra halvan växte från små till medelstora respektive stora fabriks
städer eller omvänt reducerades från att ha varit stora/medelstora till att 
bli små fabriksstäder (tabell 5.6).

Det urbana fabriksväsendet kännetecknades av stor stabilitet fram 
till 1840-talets mitt. De städer som var stora fabriksstäder i utgångsläget 
förblev gärna i den positionen perioden igenom. I de övriga städerna 
förblev fabrikerna länge små och outvecklade. Stockholm behöll sin 
ställning som rikets största fabriksstad under 1800-talets första hälft, 
trots att staden faktiskt deindustrialiserades ända fram till 1845 och 
ännu år 1855 redovisar huvudstadens folkmängdstabeller en lägre abso-



TABELL 5-6: Mobila och stabila bland stora och medelstora 
fabriksstäder l805~l855

1820
L M S SA

1 L 10 1 0 11
8 M 0 5 1 6
0 S 118 10
5

SA 11 7 9 27

Stabila: 23/27=85%

1895
L M S SA

1 L 10 0 2 12
8 M 2 5 0 7
3 s 0 3 5 8
5

SA 12 8 7 27

Stabila: 20/27=74%

1835
L M s SA

1 L 11 0 0 11
8 M 1 3 3 7
2 s 0 4 5 9
0

SA 12 7 8 27

Stabila 19/27=70%

1855
L M s SA

1 L 10 1 1 12
8 M 3 3 2 8
4 s 2 3 2 7
5

SA 15 7 5 27

Stabila: 15/27=56%

Anmärkning:
L=stora fabriksstäder (1% eller mer av städernas samlade 

fabrikssysselsättning).
M=medelstora fabriksstäder (0,5”1.0% av städernas samlade 

fabrikssysselsättning).
S=små fabriksstäder (mindre än 0,5% av städernas samlade 

fabrikssysselsättning).

Referenser: SCB, Folkmängdstabeller 1805~1055·

lut fabrikssysselsättning än år 1805. Stockholms andel av städernas agg- 
regerade fabriksväsende sjönk kraftigt från cirka 50 procent år 1805 till 
omkring 28 procent vid mitten av 1800-talet.

Medan Stockholm avindustrialiserades expanderade fabriksväsendet 
på andra håll i riket. Bland de större fabriksstäderna var det under tiden 
1805-1835 i första hand Norrköping, Göteborg, Gävle, Eskilstuna och 
Nyköping som redovisade stark tillväxt.431 Norrköping, rikets andra fa
briksstad, ökade antalet fabriksanställda från nästan 800 år 1805 till 
drygt 1850 år 1835. Norrköpings andel av städernas totala fabrikssyssel
sättning vidgades från 10 procent till 24 procent under samma tid. Ar 
1850 hade Norrköpingsfabrikerna ökat sin riksandel till hela 29 procent.



Norrköping var det året rikets främsta fabriksstad med fler fabrikssys- 
selsatta än Stockholm. Fem år senare hade dock Stockholm återtagit sin 
förlorade ställning.

Bland de vid ingången till 1800-talet små fabriksstäderna hade några 
en mycket stark tillväxt under seklets första decennier. Kalmar växte till 
exempel ut till en av rikets tio största fabriksstäder under perioden 1805- 
1820 och förblev i den storleksgruppen fram till början av 1850-talet. 
Från små fabriksstäder till medelstora utvecklades under tiden 1805- 
1835/45 Uppsala, Växjö, Ystad och Borås. I absoluta tal rör det sig dock 
om ganska små förändringar. I Uppsala ökade arbetsstyrkan i fabrik
erna från cirka 30 till cirka 70 personer och i Borås från omkring 20 till 
ett 60-tal personer. För Kalmars del rörde det sig om en uppgång från 
cirka 10 till 120-130 fabriksanställda.

Det inledande decenniet på den urbana transitionens första fas, dvs 
tiden 1835-1845, innebar inte någon revolutionerande förändring inom 
städernas fabriksväsende. I stort låg tendenserna från det tidigare 1800- 
talet fast. Bland de större fabriksstäderna var det främst Malmö som 
tillväxte raskt. Relativt hög tillväxt i nämnda grupp kan dessutom note
ras för Göteborg, Norrköping och Eskilstuna. Norrtälje som tidigare va
rit en av rikets tio främsta fabriksstäder avindustrialiserades nästan helt 
under denna tid till följd av gevärsfaktoriets nedläggning. Även det tidi
gare relativt stora och starkt expansiva fabriksväsendet i Gävle hade 
problem efter 1840 och de absoluta sysselsättningstalen reducerades nå
got. Alingsås, som också var en relativt stor fabriksstad tidigare under 
1800-talet gick ett liknande öde till mötes. Antalet fabrikssysselsatta 
sjönk frän ett 90-tal till cirka 25. Mätt i andelar av städernas totala fa
briksväsende innebar det en nedgång från en dryg procent till cirka 0,2 
procent.

Perioden 1845-1855 är betydligt mer rik på förändringar inom städer
nas fabriksväsende än det tidigare 1800-talet. I Stockholm började anta
let sysselsatta inom fabriker och bruk att öka i absoluta tal, även om 
huvudstaden fortsatte att förlora i andel av städernas aggregerade fa- 
brikssysselsättning. Bland de stora och relativt tidigt etablerade fabriks
städerna var det framförallt Göteborg och Gävle som tillväxte i hög fart. 
Även Malmö stärkte sin position som fabriksstad. I rikets näst största 
fabriksstad, Norrköping, gick utvecklingen däremot i långsammare takt 
än i andra stora fabriksstäder-framförallt efter 1850-och stadensandel 
av rikets samlade urbana fabriksanställda reducerades från 29 procent 
år 1850 till 24 procent år 1855. I Nyköping, Kalmar och Sala sjönk fa-



brikssysselsättningen inte enbart i relativa termer, även i absoluta tal var 
det där fråga om stagnation eller tillbakagång. Av de medelstora fa
briksstäderna präglades Uppsala, Växjö, Lund och Ystad av liknande 
förlopp, dvs andelsförlust i kombination med absolut stagnation eller 
tillbakagång.

Intressantast och troligen mest betydande för själva urbaniseringsför- 
loppet under tiden 1845-1855 är emellertid framväxten av en rad nya 
och efter dåtida svenska mått relativt betydande fabriksstäder. De kan 
sägas utgöra en slags "industriella tillväxtpoler" även om det naturligtvis 
är fråga om ganska småskaliga förändringar. Gruppen stora fabriksstä
der - minst 1 % av städernas totala fabrikssysselsättning - utökades med 
sex nya orter nämligen Jönköping, Karlshamn, Västervik, Borås, 
Landskrona och Örebro. Av dessa bör åtminstone de fyra första räknas 
till medelstora fabriksstäder under större delen av tiden 1805-1845. Öre
bro och Landskrona pendlade mellan kategorierna små respektive me
delstora fabriksstäder. Utöver ovannämnda städer hade ytterligare fem 
städer en mycket stark sysselsättningsökning inom fabriker och bruk. 
Det gäller Södertälje, Halmstad, Karlstad, Sundsvall och Karlskrona, 
vilka samtliga avancerade från små till medelstora fabriksstäder under 
tiden 1835-1855 med i regel den starkaste tillväxten efter 1845.

Av de 27 städer som jag klassificerat som stora eller medelstora fa
briksstäder totalt för perioden 1805-1855 förblev femton i samma stor- 
lekskategori mellan 1845 och 1855, medan de övriga tolv följaktligen 
bytte storleksgrupp. Andelen mobila städer uppgick därmed till 44 pro
cent, vilket var det högsta värdet dittills under 1800-talet. Under den 
närmast föregående tioårsperioden (1835-1845) bytte 26 procent av de 
aktuella städerna storlekstyp och tidigare under århundradet var rörlig
heten än mindre (tabell 5.6).

De städer i gruppen stora/medelstora fabriksstäder som hade det 
starkaste "industriella” uppsvinget under perioden 1835/45-1855 var i 
geografiskt hänseende främst lokaliserade till de södra och västra de
larna av riket. Flertalet av de berörda städerna låg söder om en tänkt 
linje från Göteborg via Borås och Jönköping till Västervik (karta 5.7). 
Denna geografiska fördelning av tillväxten innebar en viss förskjutning 
av det urbana fabriksväsendet från Mellansverige mot södra och västra 
Sverige. De allra största fabriksstäderna fanns dock såväl 1805 som 1855 
i det mellansvenska området (karta 5.6). Den rumsliga tillväxten var 
dock starkare i de södra och västra riksdelarna och det var också där 
som de befolkningsmässigt mest expansiva städerna var belägna.44



1805 1855

Anm. Stora fabriksstäder T
Medelstora fabriksstäder ·

Referens: SCB, Folkmängdstabeller.



KARTA 5.7: De stora och medelstora fabriksstäder där fabriksväsendet 
växte starkast 1835-1855

Anm. Fyllda markeringar anger de mest expansiva fabriksstäderna. 

Referens: SCB, Folkmängdstabeller.



Något automatiskt samband mellan hög befolkningstillväxt och stark 
ökning av antalet fabrikssysselsatta i en enskild stad behöver dock ej 
nödvändigtvis föreligga. Fabriksväsendet kan verka i urbaniserande 
riktning även om det inte alltid direkt behöver resultera i hög befolk- 
ningstifväxt på lokal nivå. Det är till exempel möjligt att fabriksväsen
dets utvidgning i en viss stad ersätter nedgångar inom andra näringssek- 
torer cch därigenom hindrar deurbanisering. Rent teoretiskt skulle 
sambandet urbanisering - lokal befolkningstillväxt - näringslivsutveck- 
ling kunna ta form enligt nedanstående figur.

I de: här konstruerade exemplet har de befolkningsmässigt sett snab
bast växande städerna starka ökningar i riksandelar inom verksamheter 
knutna till näringarna handel, samfärdsel och tjänster, medan fabrik
erna tankes ligga på en oförändrad nivå. I städer med låg befolknings
ökning är tillväxten också låg inom handel, samfärdsel och tjänster med 
förlust i riksandelar som följd, däremot tänkes fabrikerna vara expan-

FIGUR5.1 : Hypotetiskt samband mellan urbanisering, städers befolkningstill
växt och näringslivsutveckling

Närings-
tillväxt

Handel, samfärdsel,
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152 ~~ = Den tillväxt som ger oförändrad
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siva och växa i riksandelar. Fabriksväsendets tillväxt i de långsamväx
ande städerna ersätter förlusterna inom övriga näringar och gör att be
folkningstalet inte sjunker. Även de långsamväxande städerna kan då 
bidra till att höja rikets urbaniseringsgrad. På makronivån skulle detta 
kunna ge utslag i att stadsväsendet behåller sin riksandel oförändrad 
inom sektorerna handel, samfärdsel och tjänster, då vinster och förlus
ter utjämnar varandra. Inom fabriksrörelsen ökar däremot städerna sin 
riksandel, då inga andelsförluster noteras, och fabrikerna ändrar rela
tionen stad-land till städernas förmän.

På lokal nivå kan det således vara andra faktorer som genererar hög 
befolkningstillväxt än de som åstadkommer urbanisering på makronivå 
utan att det för den skull behöver finnas några motsättningar i förkla
ringarnas innehåll. Även andra fördelningar av relationerna i triangeln 
urbanisering - lokal befolkningstillväxt - näringslivsutveckling, som ger 
olika förklaringar till hög befolkningstillväxt på lokal nivå och urbanise
ring på makronivå, än de i den ovan diskuterade modellen är naturligt
vis fullt möjliga att ta fram. Hur stadstillväxtens faktiska lokala utfall 
konkret gestaltat sig under olika perioder får jag anledning att åter
komma till i kapitel 9 och 10.

5.4 Sammanfattning

Det urbana genombrottet har här använts som beteckning för de sam
hälleliga förändringar som ägde rum under tiden cirka 1835 till 1855 och 
vilka bland annat kännetecknades av en visserligen till en början svag 
men kontinuerlig urbanisering. Denna process tycks ha inletts under se
nare delen av 1830-talet, då en ökad fruktsamhet bland innevånarna i 
de svenska landsortsstäderna resulterade i stadiga nativitetsöverskott. 
Utvecklingen under tiden cirka 1835-1845 tycks i flera avseenden på
minna om förhållandena under de perioder från 1800-talets tidigare del 
som var förbundna med höjd urbaniseringsgrad. Skillnaden ligger i att 
förhållandena från och med 1830-talets mitt stabiliserades och ej avbröts 
av födelseunderskott och fallande urbaniseringsgrad som fallet varit ti
digare. Det största bidraget till städernas befolkningsökning kom dock 
under hela tiden fram till 1860-talet från omflyttningen. För perioden 
1846-1850 har en fördubbling noterats av landsortsstädernas flyttnings- 
vinster. I kombination med de allt stabilare födelseöverskotten ledde de 
höjda omflyttningsresultaten fram till en ny situation för de svenska stä
derna, i vilken deras andel av rikets totalbefolkning och det samlade nä



ringslivet ökade. Därmed ökade också och förändrades städernas sam
hälleliga betydelse.

Frågan om vad som åstadkommit förändringar i den demografiska 
utvecklingen har här lämnats obesvarad. Det har heller inte varit min 
direkta avsikt att belysa den problematiken. Målet har istället varit att 
identifiera de omedelbara mekanismer, som kan ha åstadkommit en 
kontinuerlig höjning av urbaniseringsgraden. Min uppfattning är att den 
urbana transitionen inte enbart initierades via strukturella förändringar 
på landsbygden utan kanske snarare genom att nya strukturer började 
utvecklas och läggas fast i städerna. Såväl demografiska som närings- 
mässiga faktorer synes ha medverkat i den processen, vilken naturligtvis 
ägde rum i samspel med den agrara utvecklingen.

Städernas arbetsmarknader förändrades kraftfullare under tiden 
1835-1855 än tidigare under 1800-talet. Den starkaste tillväxten har no
terats för fabriker och bruk jämte arbetskarlarna. Möjligen represente
rar även en majoritet av arbetskarlarna huvudsakligen fabriksväsendet, 
som i så fall ensamt skulle stå för de arbetsmarknadsmässiga föränd
ringar som ändrade på relationen stad-land och därmed åstadkom urba
nisering.

Fabrikerna var länge koncentrerade till ett fåtal städer i Mellansve
rige, men efterhand etablerades flera nya och relativt stora fabriksstäder 
företrädesvis i södra och västra Sverige. Under perioden 1835/45-1855 
blomstrade ett dussintal nya fabriksstäder upp och växte antingen från 
små eller från medelstora till stora respektive medelstora fabriksstäder. 
Detta tillsammans med en stark tillväxt hos vissa tidigt etablerade och 
stora fabriksstäder åstadkom den höjning av fabrikernas andel av stä
dernas sysselsättning som ovan noterats. Det bidrog vidare till att stä
dernas andel av rikets samlade fabriksväsende utökades kraftigare än 
någonsin tidigare under 1800-talet och även kraftigare än motsvarande 
andelar för andra urbana näringssektorer. En fruktbar hypotes för fort
satt forskning kan vara, att det var utvecklingen inom fabriksväsendet, 
som i kombination med främst urbana nativitetsförändringar, initierade 
den moderna urbaniseringsprocessen i Sverige på 1830-, 1840- och 1850- 
talen.



Diagram 5.1: Andelen städer med födelseförluster respektive flvttnings- 
förluster 1800-1950.
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Födelseförluster 

— Flyttningsförluster

1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891 1901 1911 1921 19311801 1811

Referenser: SCB, Folkmängdstabeller.
BSOS, serie A, Befolkning. 
SOS, Befolkningsrörelsen.



Diagram 5.2: Städernas allmänna födelsetal och allmänna dödstal 
1836/40-1946/50.
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Allmänna födelsetalet

Samtliga städer 

Landsortsstäder -

λ Allmänna dödstalet
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Anmärkning : Relativtalen beräknade som årliga genomsnittsvärden för respek
tive femårsperiod i förhållande till folkmängden vid periodens början.

Referenser: se diagram 5.1.



manna födelsetal respektive dödstal 1836/40-1946/50.

Landsortsstäder
Allmänna födelsetalet 

-------------Allmänna dödstalet

0,8 >------
1836-40 1881-85 1926-30 1946-501851-55 1866-70 1896-00 1911-15

Samtliga städer
__ Allmänna födelsetalet 

------------ Allmänna dödstalet

0.8'— 
1836-40 1881-85 1911-15 1926-30 1946-501851-55 1866-70 1896-00

Referenser: SCB, Folkmängdstabeller.
BSOS, serie A, Befolkning.
SOS, Befolkningsrörelsen.

176 Historisk statistik för Sverige del 1 (1969).



Diagram 5.4: Index över relationen städernas och landsbygdens födelse
netto 1811/15-1946/50.

Index

- - Samtliga städer 
■“ Landsortsstäder

1841 1851 1861 1881 1891 1921 19311821 1831 1901 1911

Referenser: se diagram 5.3.



Diagram 5.5: Flyttningsnetto och födelsenetto för samtliga städer, fem
årsperioder 1801/05-1946/50.
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Anmärkning: se tabell 5.2.

Referenser: SCB, Folkmängdstabeller.
BSOS, serie A, Befolkning.
SOS, Befolkningsrörelsen.
Statistisk årsbok för Stockholms stad.
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Anmärkning: se tabell 5.2. Referenser: se tabell 5.1.

Diagram 5.7: Födelsenetto, inrikes och utrikes flyttningsnetto för samt
liga städer, femårsperioder 1891/95-1946/50.
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Anmärkning: se tabell 5.2.

Referenser: BSOS, serie A, Befolkning.
SOS, Befolkningsrörelsen. 179



6. Urbaniseringens villkor efter 1855

6.1 Inledning

Vid mitten av 1850-talet inträdde städerna i den demografiska transitio
nens första fas kännetecknad av sjunkande dödlighet vid i stort oföränd
rad nativitetsnivå. För riket i dess helhet har initierandet av denna fas 
tidfästs till 1810-talet. Den klassiska förklaringen till mortalitetssänk- 
ningen är Tegnérs bevingade ord ”freden, vaccinet och potäterna”. Med 
vaccinet avses den smittkoppsvaccinering med animait vaccin (kokopps- 
vaccin) som inleddes omkring sekelskiftet 1800 och blev obligatorisk 
1816. 1 senare tids forskning har de medicinska insatsernas betydelse för 
dödlighetsnedgången starkt ifrågasatts. Det har vidare framhållits att 
mortalitetsnedgången var av mer långsiktig natur, än vad den demogra
fiska transitionsmodellen anger, och inleddes redan under 1700-talets 
senare del. Gunnar Fridlizius har visat att dödligheten i smittkoppor 
sjönk redan under 1700-talets senare decennier således långt före den 
lagstadgade vaccineringen. De vaccinationer, som genomfördes före 
1815 var dessutom av så begränsad omfattning, att de inte nämnvärt kan 
ha påverkat dödstalen. Vaccineringen inleddes i Skåne och riktades in
ledningsvis bara mot de yngsta åldersgrupperna. Dödligheten i smitt
koppor sjönk däremot allmänt i hela riket och i alla åldrar.1

Medicinens historiska betydelse för mortalitetsnedgången har kan
ske allra starkast ifrågasatts av den engelske socialmedicinaren Thomas 
McKeown. Några effektiva mediciner mot infektionssjukdomar fanns 
inte, menar McKeown, före mitten på 1930-talet. Dödligheten i infek
tionssjukdomar som tuberkolos och kolera hade däremot varit i avta
gande långt dessförinnan. De mest effektiva medicinska åtgärderna ut
gjordes, enligt McKeown, av bakteriologin i slutet av 1800-talet jämte 
smittkoppsvaccineringen vid seklets början. Smittkopporna svarade 
dock vid den tiden för en så liten del av den totala dödligheten att vacci
nationen inte kan förklara den allmänna dödlighetsnedgången. Förkla
ringen till mortalitetsnedgången vill McKeown i sina senare arbeten 
istället söka i en förbättrad näringstillförsel.2 Tidigare betonade han i 
högre utsträckning förändringar i den fysiska miljön, till exempel för
bättrad vattentillförsel och förbättrade avloppssystem i städerna.3

En viktig komponent i dödlighetsnivån och mortalitetsutvecklingen 
utgör spädbarnsdödligheten. Denna visar på en klart långsiktigt avta



gande tendens alltsedan mitten på 1700-talet.4 När det gäller att förklara 
den minskande spädbarnsdödligheten har intresset under senare tid fo- 
cuserats mot amningsvanornas betydelse. Anders Brändström har i sin 
avhandling ”De kärlekslösa mödrarna” visat på skillnaderna i späd
barnsdödlighet mellan Haparanda stad, där barnen ammades, och den 
till staden gränsande Nedertorneå socken, ett icke-ammande område. 
Och vidare hur spädbarnsdödligheten reducerades i Nedertorneå, när 
amningen blev en allmänt praktiserad uppfödningsmetod.6 Amningsva- 
norna är dock inte den enda förklaringen till hög och sänkt barnadödlig- 
het. Det finns nämligen stora skillnader mellan ammande områden.6

Brändström vill se mortalitetsnedgången som en social process, något 
som människor påverkat genom egna handlingar.7 Fridlizius betonar 
däremot mer exogena bestämningsfaktorer och menar att det viktigaste 
inslaget i den sänkta dödligheten var sjukdomarnas förändrade karaktär 
och successivt avtagande dödlighet.8 Minskningen av sjukdomarnas 
dödliga utgång betonas även av bland andra Michael Flinn, som menar 
att detta i växelverkan med en förbättrad näringssituation kan förklara 
mortalitetsutvecklingen.6 Ytterligare andra forskare har velat betona 
den fysiska miljöns betydelse i sammanhanget vanligen i kombination 
med andra faktorer.111

Dödlighetsnedgången har oftast sett som det viktigaste inslaget i den 
kraftiga folkökning som inträffade i Sverige från omkring mitten på 
1700-talet fram till mitten av det följande seklet. Christer Winberg har 
istället fäst uppmärksamheten vid fruktsamhetens utveckling och vid fa
miljebildningen. När dödligheten sjönk under den demografiska transi
tionens första fas så följdes detta inte av en sänkt nativitet, vilket tidi
gare varit fallet. Det som gjorde det möjligt att behålla en hög nativitets- 
nivå var vad Winberg kallar ”den agrara revolutionen”, dvs summan av 
de socio-ekonomiska förändringar som inträffade på den svenska lands
bygden vid slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet." För städer
nas del finns det också anledning, som ovan framgått, att fästa väl så 
stor uppmärksamhet vid fruktsamheten som vid dödligheten åtminstone 
i samband med inträdet i den urbana transitionen.

De svenska städerna har under senare decennier inte på samma sätt 
som landsbygdens socknar varit föremål för intensivstudier över morta
litets- och natitivtetsutvecklingen samt socio-ekonomisk omvandling 
före och vid inträdet i den demografiska transitionen. Däremot har det 
producerats en del forskning kring urban migration och social rörlighet 
vid slutet av 1800-talet.12 Vad som demografiskt och socialt utspelades i



de urbana miljöerna under 1800-talet är dock fortfarande ett till stora 
delar obearbetat fält framförallt vad gäller seklets tidigare del. Självfal
let är det inte möjligt för mig att här gå in pä djupstudier (kohortanaly
ser, familjerekonstruktioner med mera) över enskilda stadssamhällen. 
Mitt mål är istället att på ett mer allmänt plan ringa in urban-rurala skill
nader och utvecklingsmönster i fråga om nativitet, mortalitet, migration 
och näringsliv för att därigenom få svar på frågan om hur Sverige blev 
urbant. Därigenom kan förhoppningsvis en ram skapas för framtida lo
kalt baserade forskningar.

6.2 Urban demografi efter 1855

6.2.1 Perioden 1855-1885

De tendenser som präglade städernas demografiska utveckling visavi 
landsbygden under tiden 1835-1855 befästes och stärktes ytterligare un
der den första urbaniseringsfasens senare del (1855-1885). Städernas all
männa födelsetal, som tidigare låg under riksgenomsnittet, passerade 
detsamma under perioden 1856/60 och förblev i det nya läget ända fram 
till 1906/10. Kulmen nåddes 1881/85. Hela perioden 1835-1885 känne
tecknades av att städerna successivt förbättrade sina nativitetstal gent
emot landsbygden. Efter 1870-talets mitt utvecklades även det allmänna 
dödstalet stadigt gynnsammare i städerna än på landsbygden (diagram 
5.3).

Den sammantagna effekten av nativitets- och mortalitetsförändring- 
arna blev ett successivt stigande födelsenetto för städerna gentemot 
landsbygden, vilket måste ha verkat i urbaniseringsbefrämjande rikt
ning. Under 1880-talets senare del redovisade landsortsstäderna för 
första gången under hela 1800-talet ett relativt sett lika högt födelse
överskott som landsbygden (diagram 5.4). Den urbana transitionen pas
serade därmed vad gäller landsortsstäderna den andra brytpunkten i 
transitionsmodellen (se kapitel 1.3) och nämnda städer inträdde i ett till
stånd av autonom urbanisering. De var inte längre beroende av lands- 
bygdsinflyttning för att kunna höja rikets urbaniseringsgrad. Stadsvä
sendet i dess helhet låg samtidigt mycket nära och någon enstaka gång 
strax över den autonoma urbaniseringspunkten.

De svenska landsortsstäderna rörde sig från små relativa födelseför
luster (0,10% per år) 1801-1835 till lika stora födelseöverskott (0,17%) 
1836-1855 och vidare till betydande födelsevinster (0,92%) 1856-1885



(tabell 5.2). Flyttningsnettot låg däremot på en tämligen oförändrad 
nivå - cirka 1% per år av städernas genomsnittsbefolkning - fram till 
1840-talets mitt, då ett kraftigt men kortvarigt uppsving inträffade (dia
gram 5.6). När Stockholm adderas till dessa tal och således hela stadsvä
sendet inkluderas i analysen blir tendensen i stort sett densamma. Fö
delseunderskotten kvarstår dock ända fram till 1856/60. Det är först då 
som den första brytpunkten i den urbana transitionsmodellen passeras 
och födelsenettot börjar generera tillväxt inom det totala stadssystemet 
(diagram 5.2, 5.5).

Nettoinflyttningen fortsatte under hela denna period att ge ett större 
bidrag till städernas befolkningsökning än födelsevinsten (diagram 5.5, 
5.6). Det är en situation som i sig ger en starkare höjning av urbanise
ringsgraden än ett läge där omvänt förhållande mellan födelse- och mi- 
grationsnetto råder. Man kan ur denna aspekt tala om en migrations- 
ledd stadstillväxt mellan 1830-talets mitt och 1880-talets mitt.

6.2.2 Transitionens andra fas

Den urbana transitionens andra fas (1885-1920/30) sammanfaller krono
logiskt i stort sett med den demografiska transitionens andra stadie, som 
av Erland Hofsten tidfästs till cirka 1880-1935. Den demografiska ut
vecklingen kännetecknades under detta skede av en från föregående fas 
fortsatt sjunkande dödlighet kombinerad med minskad fruktsamhet. 
Trots en omfattande emigration, främst till Nordamerika, fortsatte ändå 
befolkningen att växa.11 Städernas allmänna dödstal började reduceras 
från 1850-talets senare del. Till en början var nedgången svag och 
ojämn, men från 1870-talet blev den starkare och mer entydig. Vid 
samma tidpunkt började även de urbana födelsetalen att falla (diagram 
5.2). Städernas födelseöverskott låg på en relativt hög och konstant 
nivå - drygt 1% av stadsbefolkningen - mellan 1875 och 1910. Därefter 
sjönk fruktsamheten mer än dödligheten och födelsenettot föll succes
sivt för att under perioden 1931/35 nå en nivå på blott 0,2 procent av 
stadsbefolkningen (diagram 5.2, 5.5, 5.6).

Födelsenettots bidrag till städernas befolkningsökning var under 
denna andra fas i den urbana transitionen större än migrationsnettots 
bidrag. Endast några få femårsperioder visar på omvänt förhållande. 
Man kan därför tala om en naturligt ledd befolkningstillväxt under 
denna period. Städerna kan under denna tid sägas ha klarat sin arbets- 
kraftsförsörjning på egen hand i långt större utsträckning än tidigare un



der 1800-talet. Städernas flyttningsvinster reducerades i relativa tal suc
cessivt mellan 1885 och 1925. Migrationsnettot som under perioden 
1881/85 uppgick till 2 procent av städernas befolkning var åren 1921/25 
nere vid en nivå på drygt 0,5 procent (diagram 5.5, 5.6).

Samtidigt som det urbana migrationsnettot sjönk relativt sett ökade 
antalet städer med flyttningsförluster ordentligt. Ända från 1860-talet 
och fram till 1930-talet var det fler städer som hade migrationsunder- 
skott än födelseunderskott. Särskilt hög var andelen städer med migra- 
tionsförluster under den urbana transitionens andra fas ( 1880-tal- 
1920/30) med toppar under 1880-talet och 1920-talet. Vid dessa tillfällen 
registrerade inte mindre än cirka 40 procent av alla städer fler utflyttare 
än inflyttare i sina flyttningslängder (diagram 5.1). Antalsmässigt ökade 
antalet städer med flyttningsunderskott från 10 till 18 mellan 1855-85 
och 1885-1900, och vidare till omkring 25 under 1900-talets inledande 
decennier (1900-20, 1920-35). Därefter (1935-50) återerövrades den re
lativa nivå som gällde för tiden 1855-85.

Vilka städer var det då som drabbades av flyttningsförluster? Geo
grafiskt sett var många av dem kuststäder belägna antingen i södra och 
sydöstra Sverige eller utmed Norrlandskusten. Det var också i dessa 
områden som andelen städer med migrationsförluster var ovanligt hög 
(karta 6.1). Storleksmässigt sett var det främst de mindre städerna som 
drabbades av flyttningsförluster under slutet på 1800-talet. Av de 18 stä
der som led flyttningsförluster 1885-1900 hade 2/3(12 städer) en storlek 
som understeg medianvärdet. I början av 1900-talet ändrades den bil
den. Då var det istället främst de stora städerna som drabbades av mi
grationsförluster. Av städerna i den övre kvartilen, när städerna rang
ordnats efter folkmängd, led nästan hälften ( 10 av 23) flyttningsförluster 
1900-20. Av samtliga städer där utflyttningen översteg inflyttningen 
hörde mer än 2/3 storleksmässigt hemma i de två övre kvartilerna. Un
der perioden 1920-35 var däremot migrationsförlusterna tämligen jämnt 
fördelade på städer ovan respektive under storleksmedianen (tabell
6.1).

Av de 91 orter som innehade stadsrättigheter såväl 1885 som 1935 
drabbades inte mindre än 40 stycken av flyttningsförlust under någon av 
de tre delperioderna 1885-1900, 1900-20 samt 1920-35. För en majoritet 
av städerna (27 stycken) var förlusten knuten till en av delperioderna. 
Fyra städer hade migrationsunderskott under samtliga tre delperioder. 
Det gäller Vaxholm, Oskarshamn, Söderhamn och Hudiksvall. Ytterli
gare nio städer (Skänninge, Karlshamn, Ronneby, Simrishamn, Karls-



Anm. Fyllda markeringar anger städer med flyttningsförluster.

Referens: SOS, Befolkningsrörelsen.



TABELL 6.1: Antalet städer med migrationsförluster 
1885-1935 fördelade efter storlek

Storiekskvartil
1885-

1900
1900-
1920

1920-
1935

Q1 2 10 4
Q2 4 7 8
Q3 6 3 10
Q4 6 4 4

Summa 18 24 26

Anmärkning: Ql=den fjärdedel av städerna som 
har den största folkmängden 

etc.

Referenser: BSOS, serie A, Befolkning.
SOS, Befolkningsrörelsen.

krona, Ystad. Marstrand, Luleå och Haparanda) noteras för förluster 
under två av delperioderna.

Emigrationen bidrog naturligtvis till att det urbana migrationsnettot 
föll i slutet av 1800-talet och att många fler städer än tidigare upplevde 
flyttningsförluster. Utvandringens effekter på urbaniseringen är dock 
långt ifrån entydiga. Emigration från landsbygden leder till exempel till 
höjd urbaniseringsgrad. Visserligen blir ökningen 1 urbaniseringsgraden 
än större när landsbygdsutflyttningen är riktad mot rikets städer, men 
även en landsbygdsutvandring ger effekter i samma riktning. Emigra
tion från städerna sänker på motsvarande sätt urbaniseringsgraden 
mindre än vad en utflyttning till en församling på landsbygden gör. Emi
grationens totala verkningar på urbaniseringsgraden är summan av ef
fekter verkande i olika riktningar. Det är både möjligt och troligt att 
emigrationen bidrog till att sänka styrkan i urbaniseringen under 1800- 
talets senare decennier, men det fanns även andra krafter som verkade 
åt samma håll. Till dessa återkommer jag nedan.

Rikets emigrationsförluster var som störst under 1880-talet och i bör
jan av 1890-talet. Först från denna senare tidpunkt börjar man i den 
tryckta, officiella statistiken att separera inrikes omflyttning från emi
gration. En bearbetning av detta material visar att inrikes flyttningsvins- 
ter och födelseöverskott var av ungefär samma storlek under tiden 1900- 
1925 och att emigrationen åtminstone efter 1905 hade ringa effekt på



städernas tillväxtgenerering (diagram 5.7). Även det inrikes flyttnings- 
utbytet tycks ha verkat negativt i många städer och andelen städer med 
migrationsunderskott förblev, som ovan framgått, hög också efter att 
den storskaliga emigrationen upphört.

Hur förändrades då den demografiska relationen stad-land under 
den urbana transitionens andra fas? Det allmänna födelsetalet sjönk 
snabbare i städerna än på landsbygden och från 1910-talet visade stä
derna på nytt lägre nativitetssiffror än riket totalt. Även dödligheten 
sjönk snabbare i städerna än på landsbygden och under 1910-talet note
rades för första gången städerna för ett lägre allmänt dödstal än genom
snittligt för riket (diagram 5.3). Summan av nativitets- och mortalitets- 
förändringarna - födelsenettot - utvecklades på ungefär samma sätt i 
städer som på landsbygd fram till cirka 1910. Därefter och fram till mit
ten av 1930-talet utvecklades födelsenettot mindre gynnsamt för stä
derna jämfört med landsbygdsförhållandena. Den från och med 1910- 
talet för städernas del ogynnsammare nativitetsutvecklingen medförde 
att landsortsstäderna efter 1915 lämnade det tillstånd av autonom urba
nisering som de befunnit sig i alltsedan 1880-talet. Stadsväsendet i dess 
helhet hade under samma tid bara tillfälligtvis nått detta läge, även om 
det hela tiden låg i närheten därav (diagram 5.4). Såväl födelsenettot 
som nativiteten och migrationsnettot tycks således tämligen entydigt ha 
verkat i riktning mot att dämpa - åtminstone inte höja - hastigheten i 
urbaniseringstakten under transitionens andra fas.

6.2.3 Transitionens tredje fas

Efter 1925 steg ånyo städernas inrikes flyttningsvinster samtidigt som 
emigrationen minskade och övergick i nettoinvandring från och med 
1930-talet. Omflyttningen blev på nytt den viktigaste komponenten i 
städernas befolkningstillväxt (diagram 5.5, 5.6, 5.7). Åtminstone inled
ningsvis kan man därför tala om en migrationsledd tillväxtprocess under 
den urbana transitionens tredje fas.

Den nedgång i städernas allmänna födelsetal som varat ända sedan 
1870-talet bröts under 1930-talet, då den urbana fruktsamheten ökade 
kraftigt och därmed ökade också städernas födelseöverskott (diagram 
5.2, 5.6, 5.7). Såväl nativitetens som födelseöverskottets tillväxt varef
ter 1935 starkare i städerna än på landsbygden. Under 1940-talet passe
rade städernas allmänna födelsetal på nytt genomsnittssiffran för riket 
efter att ha legat under denna nivå alltsedan 1910 (diagram 5.3). Hela



det svenska stadsväsendet inträdde för övrigt under 1930-talets senare 
del i det tillstånd som betecknats som autonom urbanisering. Detta läge 
hade, som ovan framgått, tidigare kännetecknat de svenska landsorts
städerna under större delen av den urbana transitionens andra fas, när
mare bestämt under åren 1885-1915 (diagram 5.4).

Den ”kris i befolkningsfrågan” som präglade det svenska samhället 
omkring 1930 märks på flera sätt i den urbana demografin. Det är inte 
enbart fråga om nedgångar i nativitetstal och födelsenetto. Många stä
der hamnade på nytt i en situation där mortaliteten var högre än nativi
teten. Andelen städer med födelseunderskott, som alltsedan 1870-talet 
legat på en låg och konstant nivå började öka kraftigt under perioden 
1926/30. I början av 1930-talet hade mer än en tredjedel av de svenska 
städerna födelseförluster. Denna andel reducerades snabbt därefter och 
var under 1940-talet åter på den nivå som gällt för tiden 1870-1925. Sam
tidigt som andelen städer med födelseunderskott ökade, minskade an
delen städer med flyttningsförluster. Denna andel nådde under 1940-ta- 
lets senare del sin lägsta notering för hela perioden 1800-1950 (diagram
5.1).

Städernas demografiska kris omkring 1930 har en intressant regional 
aspekt. De städer som drabbades så hårt av nativitetsnedgången att fö
delseunderskott uppkom återfinns företrädesvis i Mälardalen och an
gränsande delar av Mellansverige. I övriga delar av landet uppträdde 
städerna med födelseförluster blott sporadiskt (karta 6.2). De städer 
som drabbades av födelseförluster 1925-40 återfinns i princip i samma 
geografiska område som motsvarande städer gjorde i början av och mit
ten på 1800-talet (karta 5.1). Städerna i Mälardalen har för övrigt ge
nomgående under perioden 1800-1950 haft förhållandevis ogynnsamma 
reproduktionsbetingelser. I demografiska krislägen uppstod i nämnda 
orter lätt födelseunderskott. Under mer ”normala” förhållanden har 
mälardalsstäderna vanligen haft låga födelsenetton visavi andra städer, 
även när födelseöverskott förelegat. Detta förhållande tycks således ha 
varit tämligen konstant under minst 100-150 år (1800-1950) och är i sig 
ett så intressant fenomen att det förtjänar mer betydande forskningsin
satser än vad som är möjligt att åstadkomma i detta sammanhang.

Till följd av bland annat allt rikligare inkorporeringar ger uppgifter 
om städernas demografiska utveckling efter 1950 mindre bidrag till för
ståelsen av hur samspelet mellan nativitet, mortalitet och migration på
verkat urbaniseringskurvans utseende. Urbaniseringskurvan är från 
nämnda tidpunkt dessutom konstruerad helt utifrån den tätortsstatistik,



KARTA 6.2: Städer med födelseunderskott 1920-1935

Anm. Fyllda markeringar anger städer med födelseunderskott. 

Referens: SOS, Befolkningsrörelsen.



där tätorter definieras som bebyggelsemässiga enheter av viss befolk
ningsstorlek. För dessa tätorter redovisas inga som helst demografiska 
uppgifter av här aktuellt slag. Erfarenheterna från inledningen av den 
tred je fasen i den urbana transitionen tyder dock på att de demografiska 
komponenterna på nytt verkat i riktning mot ökad styrka i urbanise
ringen. Denna effekt åstadkoms dels genom att migrationen fick ökad 
betydelse i tillväxtgenereringen dels genom att nativitet och födelse
överskott växte raskare i städer än på landsbygd.

6.2.4 Sammanfattande diskussion

Sammanfattningsvis kan städernas demografiska utveckling under den 
urbana transitionens olika stadier tecknas på följande sätt.

1835-1885. Landsortsstäderna passerade under 1830-talet den första 
brytpunkten i den urbana transitionsmodellen, vilket innebär att de tidi
gare födelseförlusterna byttes mot vinster och att dessa städer inte 
längre var beroende av landsbygdsinflyttning för att kunna expandera. 
Stadsväsendet i sin helhet passerade nämnda punkt i mitten av 1850- 
talet. Stadstillväxten var migrationsledd under denna fas i transitionen, 
samtidigt som nativitet och födelsenetto förändrades mest i urbanise- 
ringsbefrämjande riktning. Sammantaget innebar detta att de demogra
fiska komponenterna rörde sig på ett sätt som befrämjade ökad styrka i 
urbaniseringen.

1885-1920/1930. För landsortsstädernas del var urbaniseringen auto
nom under större delen av denna period (fram till 1915), medan stadsvä
sendet i dess helhet pendlade kring den autonoma gränsen för att på 
1910-talet sjunka långt under densamma. Städernas befolkningsökning 
var under denna fas naturligt ledd. Mortaliteten sjönk visserligen snab
bare i städerna än i riket totalt, men nativiteten utvecklades mindre 
gynnsamt för städernas del visavi landsbygden. Sammantaget innebar 
detta att födelseöverskottet inte längre verkade urbaniseringsbefräm- 
jande på samma sätt som under föregående period. Tvärtom verkade 
det, liksom migrationsnettot, i dämpande riktning.

1920/30-1965/70. Stadstillväxten var åtminstone under inledningen av 
denna period på nytt migrationsledd precis som under den första fasen 
i den urbana transitionen. Efter att städerna övervunnit den demogra
fiska krisen (cirka 1925-1935) verkade nativitet och födelsenetto, till
sammans med migrationsnettot, åter i urbaniseringsbefrämjande rikt
ning.



Resultaten tyder på att det är under perioder av migrationsledd till
växt och när främst nativitet och födelseöverskott utvecklats gynnsam
mare i städerna än pä landsbygden som styrkan i urbaniseringen succes
sivt har ökat. Det finns naturligtvis ett komplicerat samspel mellan mi- 
grationsnettots och födelsenettots utveckling. Den köns- och äldersom- 
fördelning som migrationen innebär kan till exempel bidra till att höja 
födelsenettot och på längre sikt göra städerna mindre beroende av fler 
inflyttare. En sjunkande dödlighet - inte minst spädbarnsdödlighet - 
kan också bidra till att, på längre sikt, göra städerna mindre beroende 
av inflyttningar. Omvänt kan behovet av fler inflyttare tänkas öka efter 
en period av naturligt ledd befolkningstillväxt och därigenom framkal
lade köns- och åldersförskjutningar. En viss inbyggd automatik finns så
ledes i relationen mellan födelsenetto och flyttningsnetto.

Frågan om i vilken utsträckning flyttningsnettot bidragit till att stärka 
födelseöverskottet kommer att belysas närmare i kapitel 9, i samband 
med att jag analyserar de demografiska komponenternas tillväxtspri
dande egenskaper. Oavsett uppkomst kan jag emellertid redan nu kon
statera, att städernas nativitets- och mortalitetsutveckling tycks ha varit 
av minst lika stor betydelse för den moderna svenska urbaniseringspro
cessen som migrationen.

I svensk historisk forskning har uppfattningen om flyttningarnas cen
trala betydelse för det sena 1800-talets stadstillväxt och urbanisering 
länge haft ett starkt fäste. ”Om det är någonting som karaktäriserar in
dustrisamhället är det migrationen” skriver exempelvis Bo Kronborg 
och Thomas Nilsson i deras bidrag till Halmstads historia. De anförda 
flyttningsuppgifterna tyder däremot på en kontinuerligt avtagande 
styrka i stadens nettoinflyttning mellan 1875 och 1935.14

Födelseöverskottets växande andel av städernas befolkningsökning 
under 1800-talets senare del noteras av Bo Öhngren i hans rapport till 
det nordiska historikermötet i Trondheim 1977. Öhngrens slutsats blir 
likväl, att det viktigaste för urbaniseringen var att det urbana flyttnings
nettot ökade i absoluta tal.15 Det gjorde naturligtvis även födelsenettot 
och dessutom i snabbare takt än nettomigrationen. Det viktigaste ur ur
baniseringsperspektiv är dock varken absoluta födelsenetton eller flytt- 
ningsnetton i sig utan hur och med vilken relativ styrka födelsenetto re
spektive migrationsnetto påverkat relationen stad-land. På den punkten 
visar den svenska rapporten, även om författaren inte drar den slutsat
sen, att födelsenettot i högre grad än omflyttningen verkat tillväxt- och 
urbaniseringsbefrämjande vid slutet av 1800-talet. Gustaf Sundbärgs



mer än sekelgamla konstaterande att flyttningsvinstens betydelse för 
städernas befolkningstillväxt varit överbetonad har visserligen inte fallit 
helt i glömska, det citeras av Öhngren, men inte tillmätts, som jag ser 
det, vederbörlig relevans.16 Det är naturligtvis fullt vetenskapligt legi
timt, fruktbart och önskvärt att studera migrationen, men det är långt
ifrån detsamma som urbanisering och stadstillväxt. Flera migrationsstu
dier avseende det senare 1800-talet, till exempel de över Halmstad och 
Eskilstuna, tycks vara baserade på uppfattningen att de även ger besked 
om urbaniseringens och tillväxtens drivkrafter. 1 såväl Halmstad som 
Eskilstuna svarade dock födelsenettot vid slutet av 1800-talet för en väl 
så stor del av folkökningen som flyttningsvinsten.17

De demografiska komponenternas växlande roller i dessa två städer 
framgår än tydligare när tidsperspektivet vidgas till att omfatta hela 
1800-talet. Det visar sig då att flyttningsvinsterna var klart större än fö
delseöverskotten under den urbana transitionens första fas och i Eskils
tuna dessutom under förtransitionell tid. Vid inträdet i transitionens 
andra fas blev rollerna omkastade och befolkningstillväxten generera
des då huvudsakligen via det sedan 1830-talet successivt stigande födel
senettot (tabell 6.2).

1 Örebro däremot fortsatte flyttningsnettot att leverera det största 
tillskottet till folkökningen även vid slutet av 1800-talet, men även där 
växte födelsenettot i raskare takt än migrationsnettot.18 Beträffande 
Linköping skriver Sven Hellström, att staden vid sekelskiftet 1900 växte 
till följd av kraftig inflyttning beroende på jordbrukets omvandling och 
dess utstötningsmekanismer.19 Befolkningsstatistiken över Linköping

TABELL 6.2: Procentuella födelsenetton och flyttningsnetton för 
Eskilstuna, Halmstad, Örebro och Linköping 1805-1900

1805-35 1835-55 1855-85 1885 -I9OO
Stad FÖN FLN FÖN FLN FÖN FLN FÖN FLN

Eskilstuna 0,08 1,82 -0,19 1,59 0,86 1,64 I.98 1,07
Halmstad 1,01 0,37 0,58 1,13 1,47 1,82 1,69 1.09
Örebro -0,26 0,89 0,05 1,70 0,98 1.58 1,25 2.17
Linköping -0,12 1.93 0,39 1,12 0,49 1,84 O.7I 0,64

Anmärkning: FÖN=födelsenetto, FLN=flyttningsnetto.

Referenser: SCB, Folkmängdstabeller l805~l855· 
BSOS, serie A, Befolkning.



ger dock samma entydiga besked som den över Halmstad respektive Es
kilstuna. Stadens födelsenetto steg successivt genom hela 1800-talet för 
att mot seklets slut, när dessutom nettoinflyttningen sjönk, bli den vikti
gaste tillväxtkomponenten (tabell 6.2).

Städernas inträde i den demografiska transitionen gjorde dem uppen
barligen mindre beroende än tidigare av inflyttningsvinster och samti
digt utvecklades nativitet och mortalitet gynnsammare i de urbana mil
jöerna än i de rurala. Vid övergången till den demografiska transitio
nens andra stadium hade denna utveckling gått dithän att urbanise
ringen blev autonom, dvs i viss mening oberoende av nettoinvandringen 
till städerna. Urbanisering och migration är givetvis alltid på något sätt 
förbundna med varandra, vad gäller det sena 1800-talet tycks den rela
tionen emellertid vara av delvis annan art än vad man vanligen förestäl
ler sig.

6.3 Städernas näringsliv 1860-1980

6.3.1 Näringar och konjunkturer

De tre avslutande decennierna på 1800-talet brukar allmänt betraktas 
som industrialismens definitiva genombrottsskede i Sverige. De indu
striella landvinningarna var inte längre begränsade till vissa branscher 
och områden och ej heller beroende av jordbruket på samma sätt som 
tidigare. Vid den tiden skedde industrialiseringen på bred front. Nya 
varor producerades med nya metoder. Industrisektorn ökade starkare 
än någon annan näringsgren och i början av 1900-talet var industrins 
bidrag till BNP större än jordbrukets. Sysselsättningsmässigt fortsatte 
dock de agrara verksamheterna att vara den största näringen fram till 
1930-talet, då industrin passerade jordbruket även i det avseendet.20 Ett 
viktigt inslag i det sena 1800-talets tillväxtprocess var de radikalt förbätt
rade kommunikationerna som inte minst järnvägsnätets utbyggnad be
främjade.

Den svenska ekonomin hade goda exportkonjunkturer mot slutet på 
1800-talet och fördelaktig utveckling av ”terms of trade”. Exporten be
stod fram till 1890-talet huvudsakligen av de traditionella utförselva
rorna, dvs jordbruksprodukter (havre) samt sågade trävaror och järn. 
Under 1890-talet skedde en successiv övergång från relativt obearbe
tade produkter till mer förädlade varor som till exempel pappersmassa 
och verkstadsprodukter. En ny viktig exportartikel blev den lappländs



ka järnmalmen. Den industriella utvecklingen under 1800-talet var som 
mest dynamisk under 1870- respektive 1890-talet. Uppgången på 1870- 
talet var starkt korrelerad med exportens framgångar och exportindust
rierna växte starkare än hemmamarknadsindustrierna. Under 1890-ta- 
let hade däremot hemmamarknadsindustrierna en lika stor del i expan
sionen som exportindustrierna.21

Sammantaget innebar denna utveckling att industrins andel av rikets 
totala sysselsättning vidgades från 9 procent 1870 till 31 procent 1920. 
Även servicenäringarna (varuhandel, samfärdsel, tjänster) ökade sina 
sysselsättningsandelar, men i långsammare takt än industrin. Störst av 
de industribranscher som avrapporteras i folkräkningarna var under 
1800-talets senare decennier textilindustrin med cirka 30 procent av alla 
industrisysselsatta 1870 och 1880. Textil växte dock långsammare än 
andra branscher även om den behöll sin ledande ställning fram till sekel
skiftet. De mest expansiva branscherna var istället sågverk samt metall 
och verkstad. I början av 1900-talet framträdde den senare som både 
den mest expansiva och den största industrigrenen.22

Mellankrigstiden identifieras ofta med de ekonomiska kriserna i bör
jan av 1920-talet respektive 1930-talet. Arbetslösheten i Sverige upp
gick vid båda tillfällena till 20-25 procent och produktionsbortfallet var 
betydande. Kriserna var dock av övergående natur och i ett längre per
spektiv egentligen ganska kortfristiga. Efterkrigstiden präglades länge 
av goda konjunkturer, goda tillväxtförhållanden, låg arbetslöshet och 
stabil arbetsmarknad. Denna utveckling kan sägas ha kulminerat i och 
med de så kallade ”rekordåren” i mitten av 1960-talet.23 Under 1970- 
talet har tillväxten varit svagare, konjunkturbilden splittrad och arbets
marknaden oroligare än tidigare.

Industrin fortsatte även efter 1920 att öka sin andel av rikets totala 
sysselsättning. Denna andel gick från 31 procent 1920 till 44 procent 
1960. Än starkare växte dock servicenäringarna, vilka under samma tid 
rörde sig från 20 till 39 procent av rikssysselsättningen. Av servicenä
ringarna var det tjänsterna som växte allra starkast och på branschnivå 
förvaltning, sjukvård och undervisning. Metall och verkstad behöll sin 
position som ledande industribransch. Dess sysselsättningsandel vidga
des från 8 till 16 procent mellan 1920 och 1960. Metall och verkstad sys
selsatte under hela denna tid fler personer än huvudnäringarna varu
handel och samfärdsel. En viktig drivkraft för den industriella tillväxten 
har den utländska efterfrågan på svenska varor utgjort. Exporten har 
under 1900-talet dominerats av skogsråvara, järnmalm och verkstads-



produkter och efter hand alltmer förskjutits till den senares fördel.24
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de sektoriella sysselsätt- 

ningsförskjutningarna uppvisar en periodicitet som tämligen väl anslu
ter till de urban-transitionella faserna. Perioden 1870/80-1920/30 (transi
tionens andra fas) var industrialismens genombrottsskede och industri
sysselsättningen växte långt starkare än motsvarande ökningar för andra 
näringsgrenar. Perioden dessförinnan (1830/40-1870/80) - transitionens 
första fas - kan betecknas som industrialismens (fabriksväsendets) eta
bleringsskede. Under transitionens tredje fas, 1920/30-1965/70, fort
satte industrin att växa starkt, men servicenäringarnas sysselsättnings
ökning var än starkare. Denna period skulle kunna rubriceras som servi
cesamhällets genombrottsskede. Efter 1965/70 har industrins sysselsätt- 
ningsandel reducerats (även beträffande metall och verkstadsindustrin), 
medan servicesektorn fortsatt att växa starkt. Detta indikerar att vi här 
har en ny brytpunkt eller strukturgräns i samhällsomvandlingen.

6.3.2 Urbana arbetsmarknader 

Folkräkningsmaterialet

När Statistiska Centralbyrån (SCB) inrättades år 1858 och avlöste Ta
bellkommissionen ändrades också principerna för hur en folkräkning 
skulle genomföras. Nya metoder och tekniker för insamling, hantering, 
bearbetning och publicering av folkräkningsmaterial respektive folkräk- 
ningsresultat kom till användning. Tabellverkets folkmängdstabeller 
med kategorivisa avrapporteringar om antalet personer i olika yrken, i 
olika åldrar etc ersattes av nominella listor närmare bestämt av utdrag 
ur de kyrkliga husförhörslängderna. I dessa längder antecknades varje 
person med namn, adress, ålder, yrke med mera. Det var fortfarande 
prästerskapet som svarade för upprättandet av utdragen, medan mate
rialets bearbetning helt ålåg den nyinrättade Centralbyrån. Resultaten 
publicerades till en början i BSOS, serie A Befolkning och från och med 
1910 som en särskild serie i SOS. Enligt de ursprungliga planerna skulle 
folkräkningar genomföras vart femte år, så blev dock inte fallet förrän 
på 1930-talet. Folkräkningsmaterial föreligger således för vart tionde år 
mellan 1860 och 1930, därefter för vart femte år med undantag för år 
1955. Från och med 1965 har vidare bostadsräkningar integrerats med 
folkräkningarna. De uppgifter om antal födda, antal döda jämte om
flyttningar som folkmängdstabellerna tidigare meddelade skulle efter



I860 avlämnas årligen på särskilda formulär skilda från de ordinarie 
längdutdragen.

Folkräkningarnas variabelinnehåll har med tiden vidgats och gått 
utanför den mängd som kyrkoböckerna innehåller. Kompletterande 
uppgifter, särskilt angående yrkesverksamhet, har alltsedan 1910 insam
lats i samband med mantalsskrivningarna under folkräkningsåren. Ar 
1950 upprättades folkräkningen för första gången helt och hållet utifrån 
mantalsmaterialet och alltsedan 1960 har informationen samlats in di
rekt från varje innevånare på särskilda folkräkningsblanketter.

Yrkesuppgifterna i den första folkräkningen enligt den nya ord
ningen, dvs 1860 års räkning, anses allmänt opålitliga till följd av att 
mänga personer som upphört med yrkesverksamhet ändå uppfördes un
der yrkesrubriker.25 Flera forskare har därför valt att förbigå 1860 års 
folkräkning och har istället utgått från 1870 års yrkesstatistik. Ingrid 
Hammarström menar däremot att det för Stockholms del snarare är 
1870 års resultat som avviker från intilliggande folkräkningar och att 
1860 därför utgör ett bättre startår än 1870.26 De lokala siffrorna för 
Stockholm motiverar mycket väl en sådan slutsats. På makronivån är 
det dock, enligt min bedömning, 1860 års siffror som inom vissa nä
ringar och branscher framstår som alltför höga såväl i jämförelse med 
1870 som 1880. Jag tror att redovisningsprinicperna, åtminstone för 
landsorten, har varit relativt likartade vid folkräkningarna 1870 och 
1880, men delvis annorlunda vid det första folkräkningstillfället efter 
den nya ordningen (1860), då man troligen främst litade på tidigare be
prövade metoder.

Att helt utelämna 1860 års siffror innebär dock att en viktig och in
tressant period i den svenska urbaniseringsprocessen förblir obelyst. 
För att komma ifrån det obehaget har jag istället försökt att reparera 
vissa av bristerna i 1860 års material genom jämförelser med föregående 
och efterföljande folkräkningar.

Yrkesstatistiken år 1860 synes i långa stycken vara relativt väl synkro
niserad med folkmängdstabellernas yrkesrapportering. 1 varje fall före
faller inte den utveckling som en studie av jämförbara kategorier i 1855 
års folkmängdstabell och 1860 års folkräkning utvisar vara helt osanno
lik. Sysselsättningsgraden rapporterades något lägre år 1860 än under 
1850-talet, 57 procent mot tidigare strax över 60 procent (tabell 5.3, 
6.3). Den enda grupp som radikalt ändrade utseende mellan de två åren 
är restgruppen övriga yrken, som minskade med cirka 4000 personer. 
Denna reducering av restgruppen motsvarar i stort nedgången i syssel-



TABELL 6.3: Andelen yrkesaktiva män och kvinnor 
1 svenska städer I86O-I9IO

Kön i860 1870 1880 1890 1900 1910

Män 57 53 54 54 56 59
Kvinnor 22 21 22 21 23 27

Samtliga 38 36 37 36 38 42

Referenser: BSOS, serie A, Befolkning.
SOS, Folkräkningen I9IO.

sättningsgrad. Detta skulle kunna tolkas som att man denna gång an
vänt strängare regler än tidigare för att bestämma när yrkesaktivitet 
förelåg. Än striktare regler har i så fall använts vid 1870 års folkräkning, 
då männens sysselsättningsgrad uppgick till 53 procent mot tidigare 57 
procent (tabell 6.3). Naturligtvis finns det även andra faktorer som kan 
ha förorsakat en nedgång i sysselsättningsgraden, till exempel ändrad 
ålderssammansättning, strukturella och konjunkturella förändringar el
ler senare inträde på respektive tidigare utträde från arbetsmarknaden. 
En stor del av nedgången torde dock, med hänvisning till vad som ovan 
sagts om icke-yrkesaktivas registrering på yrkesrubriker, kunna knytas 
till ändrade redovisningsprinciper.

Gösta Ahlberg har för Stockholms del funnit att de största avvikel
serna mellan 1860 och 1870 faller på industri och handel.27 Så tycks även 
fallet vara för stadsväsendet i dess helhet. Även landsbygdens siffor sy
nes vara behäftade med likartade felklassificeringar och där råder fram
förallt en kraftig underregistrering av antalet sysselsatta inom jordbru
ket. Om männens sysselsättningsgrad, för städernas vidkommande, 
sänks från 57 till 53 procent i 1860 års material, dvs görs identisk med 
1870 års nivå, måste den yrkesaktiva populationen minska med cirka 
8000 personer. Genom en näringsgrensvis och branschvis jämförelse 
mellan de två folkräkningarna kan dessa individer lokaliseras till indu
stri och hantverk. Industrin noteras nämligen för fler sysselsatta i 1860 
års folkräkning än i motsvarande räkning från år 1870, medan övriga 
näringar uppvisar en mer ”normal” utveckling.

För stadskvinnornas del avviker 1860 års sysselsättningsgrad inte ex
ceptionellt från resultaten vid de följande folkräkningarna. Inom vissa 
sektorer synes dock antalet sysselsatta kvinnor vara alltför högt år 1860



i förhållande till 1870 och senare. Det gäller i första hand varuhandel 
samt hotell och restaurang, där 1860 års siffror verkar väl höga för såväl 
stadsbygd som landsbygd. För städernas del har jag därför reducerat an
talet kvinnor sysselsatta inom varuhandel med cirka 700 personer och 
inom hotell och restaurang med cirka 1800 personer. Efter dessa korri
geringar får stadskvinnorna ungefär samma sysselsättningsgrad 1860 
som 1870.

De korrigeringar som här gjorts är en form av mycket grova minimi- 
korrigeringar inom berörda sektorer. Dessutom kan det naturligtvis 
även förekomma felföringar av samma art inom andra delar av närings
livet, vilka inte är möjliga att spåra genom sådana branschvisa jämförel
ser som här praktiserats.

Frän och med är 1870 har jag bedömt folkräkningarnas yrkesuppgif- 
ter som säkrare än tidigare, även om en hel del problem fortfarande 
kvarstår bland annat när det gäller yrkesangivelser. Generellt sett kan 
man säga att yrkesstatistikens kvalitet successivt förbättras, särskilt efter 
det att speciella yrkesuppgifter inhämtats i samband med mantalsskriv
ningarna. Förbättringen syns bland annat i att restgruppens numerär 
minskar betydligt.

Ett annat problem i samband med kronologiska jämförelser av folk
räkningarnas yrkes- och näringsstatistik är de ofta återkommande änd
ringarna i tillämpade närings- och yrkesscheman. Fram till 1920 prakti
serades en kombinerad yrkes- och näringsgrensredovisning. Alla snick
are och målare uppfördes till exempel under byggnadsverksamhet oav
sett var verksamheten bedrevs. Vid folkräkningen 1920 lämnades den 
principen och man övergick till en strikt näringsgrensredovisning. Detta 
innebar att de ovan omnämnda snickarna och målarna kom att fördelas 
pä de branscher inom vilka de var verksamma. En snickare anställd av 
ett handelsföretag placerades således under varuhandel, en målare an
ställd av ett rederi registrerades på samfärdsel etc. Detta gör att perfekt 
jämförbarhet ej föreligger mellan folkräkningarna före 1920 och de från 
och med 1920.28

Ar 1960 genomfördes ytterligare en viktig principiell förändring. Vid 
bestämning av näringsgrenstillhörighet försökte man intill 1960, i de fall 
flera näringar och branscher var representerade vid ett och samma verk- 
samhetsställe, att sä långt som möjligt fördela de förvärvsarbetande på 
berörda näringar och branscher. Från och med 1960 har istället den prin
cipen gällt, att näringsgren - vid fall med kombinerade verksamhetsgre
nar - bestämts utifrån verksamhetsställets huvudsakliga inriktning. Ef



fekterna av denna förändring är svårbedömbara och kan inte isoleras 
från andra samtidigt förekommande förändringar.29

Jämförbarheten mellan olika folkräkningar störs dock även av en rad 
andra omständigheter. Den yrkesgruppering som tillämpades 1870 skil
jer sig för industri och hantverk radikalt från 1860 års gruppering. Inom 
övriga näringar är det något lättare att finna jämförbara enheter mellan 
dessa två räkningstillfällen. Det yrkesschema som introducerades 1870 
förblev tämligen intakt fram till 1910, då redovisningen av industribran
scherna fick helt annan form än tidigare. Ytterligare modifieringar in
fördes 1920 och dessutom inträffade då den nyss nämnda övergången 
till ett renodlat näringsschema. Näringsindelningen från år 1920 blev i 
stora drag oförändrad under perioden 1920-1950. Från och med 1960 
har en rad ändringar gjorts mellan varje räkningstillfälle, framförallt 
vad gäller redovisningen av den då starkt expansiva tjänstesektorn. För
ändringarna har dock mer eller mindre berört praktiskt taget samtliga 
näringar. Det förhållandet att branscher omdefinieras och/eller byter 
plats i näringsschemat respektive yrkesgrupperingen gör att man måste 
ha tillgång till ganska detaljerad information för att kunna åstadkomma 
relevanta yrkes- och näringsgrensjämförelser över tid. Den tryckta sta
tistiken är ojämn när det gäller att lämna sådan detaljerad information 
på lokal nivå.

Sysselsättningens utveckling

De osäkra data som föreligger för tiden 1855-1870 pekar för männens 
del på en proportionellt relativt jämn fördelning av tillväxten mellan nä- 
ringssektorerna industri och service (varuhandel, samfärdsel, tjänster) 
(tabell 6.4). Såväl i de korrigerade som i de okorrigerade siffrorna fram
träder stadsindustrins arbetsmarknad som något sviktande under 1860- 
talet, då industrin visar på en lägre procentuell andel av städernas man
liga yrkesaktiva befolkning år 1870 än år 1860. För servicesektorns del 
liksom för de husligt anställda noteras likaså smärre andelsminskningar 
under perioden 1855-1870. Den kategori som uppför sig mest oregel
bundet är restgruppen övriga yrken som först (1855-60) går tillbaka or
dentligt för att därefter (1860-70) öka ännu kraftigare. Detta vittnar om 
yrkesangivelsernas bristande precision och osäkerheten i 1860 års siff
ror.

Resultaten från 1880 års folkräkning tyder på att 1870-talet, liksom 
perioden 1855-1870, präglades av en proportionellt relativt jämn fördel-



TABELL 6.4: Städernas manliga yrkesutövare procentuellt 
fördelade efter näringsgren l855~l880

Näringsgren 1855 1860 i860* 1870 1880

Jordbruk, fiske 1 3 3 4 3
Industri och hantverk 42 44 40 37 38
Handel 9 10 10 9 11
Samfärdsel 6 7 8 8 10
Tjänster 17 17 19 17 14
Husligt arbete 9 7 7 5 4
Övriga 17 12 13 20 20

SUMMA 101 100 100 100 100

Servicesektorn 32 34 37 34 35

Anm. i860* Reviderade uppgifter se texten kapitel 6.3· 
Servicesektorn = handel, samfärdsel, tjänster.

Referenser: SCB, Folkmängdstabeller 1855· 
BSOS, serie A, Befolkning.

ning av sysselsättningsökningen mellan industri och servicenäringar. 
Denna proportionalitet i sysselsättningsökningen fortsatte även under 
resten av 1800-talet. Industrin ökade sin andel av städernas yrkesaktiva 
befolkning frän 30 till 38 procent mellan 1880 och 1900 och samtidigt 
vidgades servicesektorn från 26 till 32 procent (tabell 6.5).

Efter 1900 har däremot den urbana servicesektorn växt klart starkare 
än stadsindustrin. Industrins sysselsättningsandel ökade således endast 
från 38 till 44 procent mellan 1900 och 1930, medan servicenäringarna 
under samma tid avancerade från 32 till 44 procent. Servicesektorn sys
selsatte därmed en lika stor del av stadsbefolkningen som industrin. 
Bland servicenäringarna var det framförallt varuhandel och civila tjäns
ter som innehöll dynamiska krafter, medan andra sektorsdelar stagne
rade eller gick tillbaka. Så var exempelvis fallet för de militära tjäns
terna (försvaret), vilka reducerades från 4 till 2 procent av städernas yr
kesverksamma befolkning (tabell 6.5).

Stagnation och tillbakagång präglade även grupperna husligt an 
ställda och övriga yrken, vilka dessutom gick tillbaka i absoluta tal. För 
den senare kategorin var detta ett resultat av en förbättrad yrkesrappor
tering. Yrkesstatistikens ökande kvalitet har således åstadkommit en del 
av de förändringar i städernas näringsliv som registrerats för perioden



TABELL 6.5: Städernas förvärvsarbetande befolkning fördelad på 
näringsgrenar 1860-1930

Näringsgren i860 i860* I87O 1880 19OO 1920 I93O

Jordbruk 2 3 3 3 3 3 3
Industri, hantverk 34 31 29 30 38 95 44
Varuhandel 7 7 7 8 10 15 17
Samfärdsel 5 5 6 7 9 11 10
Civila tjänster 9 9 8 7 10 13 15
Försvar 5 6 5 4 4 2 2
Husligt arbete 28 30 28 27 17 10 9
Ospecificerat 9 9 14 14 11 1 1

SUMMA 99 100 100 100 102 100 101

Servicesektorn 26 27 26 26 32 42 44

Anmärkning: i860* Reviderade uppgifter se texten kapitel 6.3·
Servicesektorn = varuhandel, samfärdsel, tjänster (inkl försvar).

Referenser: BSOS, serie A Befolkning.
SOS, Folkräkningarna 1920, 1930.

1880-1920. Men utvecklingen var säkert också ett resultat av reella 
strukturella förändringar på de urbana arbetsmarknaderna.

De statistiska jämförelserna störs under 1900-talet av flera omstän
digheter. Det gäller inte bara nya näringsscheman och klassificerings
principer för yrken och näringar. Dessutom började nybildningen av 
städer samt inkorporeringar av landsbygdsområden till städerna att öka 
starkt i omfattning, vilket också påverkar näringsgrenarnas inbördes re
lationer inom stadsväsendet. På vilket sätt och med vilka styrka denna 
påverkan sker är dock svårt att a priori bestämma.

Ett sätt att komma ifrån nybildningarnas och inkorporeringarnas ef
fekter är att inom varje delperiod konstanthålla antal orter och admi
nistrativa tätortsytor. Denna metod är dock praktiskt enklare att till- 
lämpa när det gäller folkmängdssiffror än beträffande yrkes- och nä- 
ringsstatistik. För att neutralisera nybildningseffekten har jag emellertid 
konstanthållit antalet städer inom varje delperiod efter 1900. För tiden 
1900-1930 har jag således arbetat med de år 1900 befintliga städerna (92 
stycken) och för tiden 1930-1950 med 1930 års städer (109 stycken). För- 
ortsstäder har jag genomgående exkluderat ur materialet. Inkorpore
ringseffekter har jag däremot inte kunnat beakta i detta sammanhang.



När vi får en nåringsstatistik för hela tätortsväsendet år 1950 blir nybild
ningar och sammanläggningar ett mindre problem och man kan tämli
gen lugnt arbeta med hela tätortspopulationen som den framträder i den 
officiella statistiken (folkräkningarna).

Som framskymtade i föregående stycke har jag här valt att arbeta 
med 1930 års folkräkningsmaterial. Anledningen är att nämnda räkning 
pä lokal nivå (städer) ger en mer detaljerad näringsstatistik, som bättre 
kan länkas samman med tidigare och efterkommande folkräkningar än 
1920 års tryckta material.

De resultat jag fått fram för tiden efter 1930 visar att städernas syssel
sättningsökningar fortsatte att vara starkare inom servicesektorn än 
inom industrin. Industrins andel av den urbant yrkesaktiva befolk
ningen stod stilla fram till 1960 för att därefter reduceras, medan servi
cesektorn hela tiden vidgat sin sysselsättningsandel. Inom servicesek
torn har dock utvecklingen varit ojämn. De dynamiska krafterna har 
främst funnits inom tjänstenäringen, medan varuhandeln och samfärd
seln, liksom industrin, visar på stagnation och/eller tillbakagång (tabell 
6.6, 6.7). På branschnivå framträder tre verksamheter som särskilt ex
pansiva på de urbana arbetsmarknaderna nämligen metall- och verk
stadsindustri, sjukvård och undervisning.30

TABELL 6.6: Städernas förvärvsarbetande befolkning procentuellt 
fördelad på näringsgrenar 1930~1950

Näringsgren
Samtliga
städer

1930 1950

I93O års 
städer

I93O I95O

Industri 
därav: metall

44 46 44 44

och verkstad 11 17 n 16
Varuhandel 17 16 17 17
Samfärdsel 10 10 10 10
Tjänster 11 23 17 24
därav: sjukvård 4 5 4 5

undervisning 2 3 2 3

Servicesektorn 38 48 ^5 50

Anm. I 193O års städer (N=109) ingår ej förortsstäder. 
Servicesektorn = varuhandel, samfärdsel, tjänster.

Referenser: SOS, Folkräkningarna 1930. 1950.



TABELL 6.7·' Tätorternas förvärvsarbetande befolkning procentuellt 
fördelad på näringsgrenar 195O-I975

Näringsgren 1950 I960 1965 1970 1975

Jordbruk 1) 3 2 2 2
Industri 98 50 46 42 39
därav: metall
och verkstad 16 19 17 16 16
Varuhandel 15 14 15 14 14
Samfärdsel 9 8 8 8 8
Tjänster 20 24 27 34 38
därav: sjukvård 5 5 5 7 8

undervisning 3 4 5 5 6
Husligt 3 2 1 1 0
Ospecificerat 1 0 0 0 0

Servicesektorn 94 48 50 56 59

Anm. Servicesektorn = varuhandel, samfärdsel, tjänster.

Referenser: SOS, Folkräkningarna 1950, I960.
SOS, Folk- och bostadsräkningarna 1965-1975·

Sammanfattningsvis kan jag konstatera, att fabriksmässig varufram
ställning - totalt eller partiellt - alltsedan tiden för det urbana ge
nombrottet (cirka 1835-1855) varit en stark dynamisk kraft inom städer
nas näringsliv. Det är dock inte fråga om någon helt linjär utveckling. 
Den industriella utveckling som i ett långtidsperspektiv framstår som 
mycket expansiv innehåller stundtals även perioder med stagnation och- 
/eller tillbakagång i den samlade industrins andelar av hela det urbana 
näringslivet. Olika branscher har under skilda tider haft olika roller och 
betydelse i den industriella tillväxtprocessen. Det är enbart vid tiden för 
det urbana genombrottet (1835-55) som industrin (fabrikerna) ensam 
varit tillväxtledande i städerna. Den senare delen av 1800-talet utmärk
tes däremot av en proportionell jämn fördelning av tillväxten mellan in
dustri och service. Efter 1900 har servicesektorn genomgående utgjort 
den mest dynamiska delen av städernas arbetsmarknad. Uppfattningen 
om industrins utveckling behöver dock modifieras något. En allt större 
del av den stadsindustriella sysselsättningen har koncentrerats till me
tall- och verkstadsindustrin. Denna bransch har fram till 1960 varit en 
av de mest vitala delarna av det urbana näringslivet och har haft en lika 
hög tillväxttakt som de mest framträdande tjänstebranscherna.



TABELL 6.8: Städernas förvärvsarbetande befolkning fördelad 
på branscher l870~1920

Bransch 1870 I88O 1890 1900 1910 1920

Industri
Sågverk 0,1 0,1 0,6 0.7 - -

Bergverk, bruk 0,4 0.7 0.9 1.0 - -
Metallindustri 4,0 4,4 5.5 6,3 - -

Byggnads, möbel 8,4 8.5 9,0 8,8 - -

Livsmedel 2,8 2,6 3,5 3.4 - -

Textil 9.4 9.8 11.1 11,1 - -

Kemisk-teknisk 0,5 0,6 0,8 1.0 - -

Grafisk 1,7 1,7 1.9 2,2 - -

Ospecificerad 1,8 2,0 1.9 3,2 - -

Samfärdsel
Sjöf art 3.4 3,7 3,2 2,7 2,3 -

Lots, hamn, kanal 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 -

Järnväg, post, tele 1,0 1,6 2,1 2,9 4,0 -

Övrig samfärdsel 1.0 1.3 2,2 3,2 4,2 -

T.iänster
Förvaltning 3,5 2,6 2,9 2,6 2,4 2,2
Försvar 5,1 4,2 3,9 3,6 3.6 2,5
Kyrka 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
Undervisning 1,4 1,5 1.7 1,6 1,7 1.8
Sjukvård 1.2 1,1 1,6 i,9 2,0 2.7
Bank och försäkring 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1.7
Hotell och restaurang 1,0 0,9 1,8 2,0 2,4 3,0
Fria yrken med flera 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 0,9
Övriga tjänster - - - - 0,2 0,8

Referenser: BSOS, serie A, Befolkning.
SOS, Folkräkningarna 1910, 1920.

Näringsliv och urbanisering

Industrins möjligheter att ändra på relationen stad-land, dvs åstad
komma urbanisering, har varit starkt skiftande. När den moderna urba
niseringsprocessen tog fart omkring 1835-1855 tycks, som ovan diskute
rats, fabriksväsendet ha varit en strategisk faktor, åtminstone efter 1845 
(tabell 5.5). Efter I860 kan man inte i det statistiska materialet särskilja 
fabriker och hantverk på samma sätt som tidigare. De reviderade siff
rorna från år 1860 utesluter inte att fabriksväsendet fortsatte att växa 
starkare i stad än på land även under perioden 1855-1880. I varje fall



uppvisar städerna en högre riksandel inom industrin år 1880 än år 1870 
(tabell 6.9).

Under den urbana transitionens första fas (1835-1885) kan urbanise
ringen således näringsmässigt sett rubriceras som fabriks- eller industri- 
ledd. Efter 1880 fram till sekelskiftet tillväxte däremot stadsindustrierna 
långsammare än industrierna på landsbygden vad gäller antal anställda. 
Städernas andel av rikets totala industrisysselsättning reducerades såle
des under denna tid från 45 procent år 1880 till 39 procent år 1900. Det 
kom att dröja ända in på 1930-talet innan städerna åter uppnådde 1880 
års riksandel inom industrinäringen (tabell 6.10). De riksandelsförluster 
som stadsindustrin led under slutet på 1800-talet återvanns uppenbarli
gen under 1900-talets inledande decennier. Observeras bör dock att ef
fekterna från inkorporeringar ej kunnat beaktas i detta sammanhang.

De stadsnäringar som ur det här jämförande riksperspektivet fram
står som urbaniseringsledande under perioden 1880-1900 är tjänsterna 
och samfärdseln. För båda registreras en klar ökning i städernas andel 
av rikstotalen, medan varuhandeln förblev på en oförändrad nivå och 
industrin föll tillbaka. Både tjänster och samfärdsel utgjorde var och en 
för sig relativt begränsade delar av städernas arbetsmarknad och deras 
andelar av densamma förändrades inte mer än vad industrins och varu
handelns andelar gjorde vid den här tiden.

Industrin var onekligen den största enskilda urbana näringen och den 
var större än servicenäringarna tillhopa. Dess utveckling bidrog därför 
kraftigt till att omgestalta städerna och skapade också det utrymme som

TABELL 6.9: Städernas procentuella andelar av rikets 
totala manliga sysselsättning inom olika 
näringar l855~l880

Näringsgren 1855 i860 i860* 1870 1880

Industri och 
hantverk 44 44 37 39 41
Varuhandel 82 76 76 71 67
Samfärdsel 38 40 40 42 4l
Tjänster 29 32 32 33 36

Anm. i860* Reviderade uppgifter se texten kapitel 6-3·

Referenser: SCB, Folkmängdstabeller 1855· 
BSOS, serie A, Befolkning.



TABELL 6.10: Städernas procentuella andelar av rikets 
totala sysselsättning inom olika näringar
1860-1930

Näringsgren i860 i860*

OCO 1880 1890 1900 1930

Industri och 
hantverk 46 42 42 45 43 39 45
Varuhandel 80 79 71 68 69 68 68
Samfärdsel 40 40 42 41 45 49 53
Civila tjänster 57 58 51 49 57 59 63
Försvar 23 23 24 26 31 40 76

Servicesektorn 42 41 43 44 50 55 62

Anm. i860* Reviderade uppgifter, se texten kapitel 6.3·
Servicesektorn=varuhandel, samfärdsel, tjänster (inkl 
försvar). Städer 1930=1900 års städer (N=92).

Referenser, BSOS, serie A, Befolkning.
SOS, Folkräkningen 1930.

gjorde det möjligt och behövligt med en utökning av till exempel sam
färdsel och tjänster. Stadsindustrin var i högre grad än landsbygdsindu- 
strin inriktad mot förädling och mot konsumtionsvaror för främst lokalt 
och regionalt avgränsade marknader. Landsbygdsindustrin hade ofta en 
lägre förädlingsgrad och var mer exportinriktad än stadsindustrin. 
Dessa skillnader medförde bland annat att stadsindustrin framkallade 
fler och starkare spridningseffekter än den rurala industrin.31 Det är mot 
den bakgrunden man skall se den urbana servicesektorns riksandelstill- 
växt.

Industrins tillväxt var dock ännu högre utanför städerna, medan mer
parten av tillväxten inom samfärdsel och tjänster hamnade i städerna. 
Den industriella tillväxt som vid denna tid ägde rum på den svenska 
landsbygden var även den på sitt sätt tätortsskapande. Runt de nya fa
brikerna växte efter hand nya tätorter fram. Många av dessa var åtmin
stone till en början av så kallad icke-administrativ art. 1 ett senare sta
dium kunde de bli municipalsamhällen, köpingar och därefter i vissa fall 
städer.

En intressant fråga i det här sammanhanget är ifall uppfattningen om 
urbaniseringens drivkrafter väsentligen kommer att förändras, när tät- 
ortsväsendet utanför städerna beaktas? Som framgick ovan (kapitel 4.4) 
så tillväxte de icke-administrativa tätorterna - vad gäller förändringar i



urbaniseringsgraden - i ungefär samma takt som städerna under perio
den 1865-1900 (diagram 4.2). Någon med städerna jämförbar sysselsätt- 
ningsstatistik föreligger ej varken för köpingar, municipalsamhälien el
ler informella tätortsbildningar. Jag har därför försökt att på indirekt 
väg skatta näringslivets storlek och sammansättning åren 1880 och 1900 
i dessa senare typer av tätorter. Tillvägagångssättet har varit följande. 
Tätortsboendets omfattning har fastställts på sätt som framgår ur bilaga 
1 och som också låg till grund för analysen i avsnitt 4.4. Andelen för
värvsarbetande har jag antagit vara densamma för icke-administrativa 
tätorter som för städerna (tabell 6.3). För landsbygden generellt var sys
selsättningsgraden något lägre än i städerna. Fördelningen av de yrkes- 
aktiva på näringsgrenar har jag antagit vara densamma i icke-administ- 
rativa tätorter som på landsbygden efter att jordbruket frånräknats.

En skattning utifrån dessa premisser visar att industrins riksandel för 
icke-administrativa tätorter höjdes från 10 till 23 procent mellan åren 
1880 och 1900. Inom denna tätortskategori visar inget annat näringsfång 
på en så stark uppgång som industrin, även om både samfärdsel och 
tjänster ökar starkt i riksandelar. På grund av att industrins riksandel 
reducerades inom stadsväsendet, så stannade dock den industriella 
frammarschen inom hela tätortssystemet vid 7 procentenheter. Betyd
ligt större var andelshöjningarna inom näringssektorerna tjänster och 
samfärdsel, där uppgångarna löd på 21 respektive 17 procentenheter 
(tabell 6.13).

Det tätortsväsende som utvecklades utanför de formella städerna un
der slutet av 1800-talet tycks således ha växt fram utifrån delvis andra 
betingelser än de som gällde för städerna. Det gör att man för tätortsvä- 
sendet i dess helhet kan tala om en urbanisering på bred front under den 
urbana transitionens andra fas, dvs tätorterna utökade sina riksandelar 
inom alla viktiga näringsgrenar. Urbaniseringen var dock inte industri- 
ledd som under den föregående fasen. Under denna andra fas var det 
istället tjänsterna och samfärdseln, som - både i städer och för tätorter 
totalt - expanderade allra mest (och väsentligt mer än andra näringar) 
vad gäller andelar av rikssysselsättningen inom respektive verksamhets
område. Ur näringsaspekt kan man därför tala om en tjänste- och sam- 
färdselledd urbanisering under urbaniseringsskedet 1880-1900.

Det förhållandet att samfärdsel och tjänster inte utökade sina nä- 
ringsandelar inom stads- och tätortsväsendet i högre grad än industrin 
bidrog till att den urbanisering som huvudsakligen alstrades via dessa 
två näringar kom att ske i en avtagande takt. Därtill bidrog naturligtvis



också stadsindustrins fallande riksandel och ett ytterligare bidrag kom, 
som tidigare diskuterats, från förändrade demografiska omständighe
ter.

Efter 1900 återtog industrin sin urbaniseringsledande position, även 
om både samfärdseln och tjänsterna fortsatte att sysselsättningsmässigt 
öka starkare i stad än på land. Den avtagande takten i urbaniseringen 
fortsatte dock på grund av att industrin vid denna tid inom stadsväsen
det växte klart långsammare än flertalet serviceverksamheter (tabell 
6.5, 6.10). Vilka näringar som var urbaniseringsledande respektive till
växtledande skiftade således under transitionens andra fas. De urbani
seringsledande verksamheterna var dock vid intet tillfälle även tillväxt
ledande, vilket medverkade till en fallande urbankvot, dvs avtagande 
styrka i urbaniseringen. De demografiska komponenternas utveckling 
bidrog även efter 1900 till att sänka styrkan i urbaniseringstakten och 
kanske dessutom i än högre grad än för perioden 1880-1900.

En mycket kraftig urbaniseringseffekt kom under hela den urbana 
transitionens andra fas från försvaret. Städernas andel av de försvarssys- 
selsatta vidgades från 26 procent 1880 till 40 procent vid sekelskiftet 
1900 och vidare till 76 procent år 1930. Vid den senare tidpunkten fram
står försvaret som den mest urbaniserade näringen (tabell 6.10). En vä
sentlig faktor bakom denna utveckling är 1901 års härordningsbeslut, 
som bland annat innebar att det gamla indelningsverket skrotades och 
ersattes av en värnpliktsarmé. Härordningsbeslutet fick också som följd 
att bygderegementena ersattes av kasernerade stadsregementen.32 För
svaret utgjorde dock en så liten del av det samlade urbana näringslivet 
att dess påverkan på det totala urbaniseringsförloppet blir mycket be
gränsad. Dessutom reducerades försvarets betydelse inom den urbana 
ekonomin efter 1900 och kombinationen svag tillväxt samt hög urbani- 
seringsförmåga verkar inte i riktning mot ökad styrka i urbaniseringen.

Under urbaniseringsskedet 1920/30-1965/70 alstrades urbaniseringen 
inledningsvis (1930-1950) genom metall- och verkstadsindustrin samt 
genom tjänsterna (tabell 6.11). Dessa verksamheter tillhörde också vid 
den tidpunkten de mest expansiva delarna av städernas näringsliv (ta
bell 6.6). Detta bidrog till att urbankvoten steg i förhållande till slutet 
på föregående transitionella fas (diagram 4.3). Uppgången motverka
des dock av att varken industrin totalt eller servicesektorn totalt tillväxte 
snabbare i stad än på land.

Efter 1950 har urbaniseringen skett på en näringsmässigt bredare 
front än tidigare. Samtliga huvudnäringar och mer framträdande bran-



TABELL 6.11: Städernas procentuella andelar av rikets 
totala sysselsättning inom olika näringar 
1930-1950

Näringsgren

Samtliga
städer

1930 195O

I93O års 
städer

I93O 195O

Industri 49 57 48 48
därav: metall och
verkstadsindustri 59 66 53 59
Varuhandel 72 70 70 64
Samfärdsel 55 60 55 54
Tjänster 68 75 67 69
därav: sjukvård 69 76 63 70

undervisning 49 58 43 52

Servicesektorn 66 70 65 64

Anm. I I93O års städer ingår ej förortsstäder (N=109). 
Servicesektorn=varuhandel, samfärdsel, tjänster.

Referenser: SOS, Folkräkningarna 1930, 1950.

scher har växt starkare i tätorterna än på landsbygden. Den starkaste 
urbaniseringseffekten producerades av samfärdseln (tabell 6.12). Dess 
andel av den samlade urbana sysselsättningen gick dock tillbaka, vilket 
indikerar avtagande urbankvot (tabell 6.7). Tendensen till avtagande 
styrka i urbaniseringen motverkades dock av att de mest dynamiska de
larna av den urbana ekonomin (metall- och verkstadsindustri, sjukvård, 
undervisning) också växte snabbare inom tätortsväsendet än utanför 
detsamma.

Relationen mellan näringsliv och urbanisering uppvisar således un
der transitionens tredje fas ett mer sammansatt och mer komplext 
mönster än tidigare. Där fanns verksamheter som samtidigt var både 
urbaniseringsledande och tillväxtledande blandade med verksamheter 
som var urbaniseringsledande men ej tillväxtledande och med verksam
heter som var tillväxtledande men ej urbaniseringsledande. Slutsum
man av dessa motstridiga krafter blev en förhållandevis stabil urbankvot 
på en något högre nivå än vid slutet av transitionens andra fas (diagram 
4.3). Eller annorlunda uttryckt, hastigheten i urbaniseringen låg på en 
relativt hög och konstant nivå.

Efter 1970 har tätorternas andel av det samlade svenska näringslivet



TABELL 6.12: Tätorternas procentuella andelar av rikets 
totala sysselsättning inom olika näringar 
1950-1975

Näringsgren 1950 I960 1965

OC
Ts 1975

Industri
därav: metall och

81 83 84 86 86

verkstadsindustri 88 89 89 91 90
Varuhandel 88 89 91 92 91
Samfärdsel 80 83 86 88 88
Tjänster 89 90 92 92 91
därav: sjukvård 92 92 92 92 91

undervisning 77 83 88 91 90

Servicesektorn 87 88 91 91 90

Anm. Servicesektorn=varuhandel, samfärdsel, tjänster.

Referenser: SOS, Folkräkningarna 1950, I960.
SOS, Folk- och bostadsräkningarna 1965-1975·

utvecklats på ett mindre framgångsrikt sätt. Inom såväl industri som va
ruhandel, samfärdsel och tjänster sysselsatte tätorterna år 1970 cirka 85- 
90 procent av rikets förvärvsarbetande befolkning. Dessa andelar för
blev oförändrade inom industri och samfärdsel år 1975, medan varuhan
del och tjänster noteras för en minskad andel (tabell 6.12). Denna nä- 
ringsmässiga stagnation och tillbakagång för tätorterna gentemot lands
bygden påbörjades således vid den tid, när den urbana utvecklingen 
gick in i sin fjärde period (det eftertransitionella skedet) räknat från mit
ten av 1830-talet.

Sammanfattning

De iakttagelser som här gjorts om relationerna mellan urbanisering och 
näringslivsutveckling kan kort summeras på följande sätt:

1835-1880. Urbanisering huvudsakligen via fabriksväsendets utbygg
nad. Fabrikerna samtidigt en starkt dynamisk del av den urbana arbets
marknaden.

1880-1920/30. Den urbanisering som städerna inledningsvis (1880- 
1900) svarade för var tjänste- och samfärdselledd, medan den urbanise
ring som övriga tätorter skapade var industriledd. Till följd av städernas



TABELL 6.13: Tätorternas skattade procentuella andelar av
rikets totala sysselsättning inom olika näringar 
I88O respektive 19OO

Näringsgren
Skattade icke
administrativa 
tätorter

1880 1900

Samtliga tätorter

I88O I9OO Ändring

Industri och
hantverk 10 23 55 62 • 7
Varuhandel 1 1 79 80 - 6
Samfärdsel 11 19 52 69 •17
Tjänster 12 18 70 +21

Anmärkning: Samtliga tätorter = städer jämte skattade 
icke-administrativa tätorter.

Referenser: William William-Olsson 1938.
BSOS, serie A, Befolkning.

dominerande ställning var det totalt sett i första hand samfärdsel och 
tjänster som ändrade på relationen tätort-glesbygd till tätorternas för
mån. Efter 1900 var industrin åter ledande i urbaniseringsprocessen, 
men växte inom den urbana sfären långsammare än servicesektorn. De 
urbaniseringsledande verksamheterna var inte under någon av de två 
delperioderna samtidigt tillväxtledande.

1920/30-1965/70. Under denna period utvecklades ett mer komplice
rat mönster än tidigare. Till en början (1930-50) gick urbaniseringsle
dande branscher också i spetsen för tillväxten. Det balanserades dock av 
att varken industri eller service totalt växte snabbare i stad än på land. 
Därefter var den urbaniseringsledande näringen (samfärdseln) ej till
växtledande, men även tillväxtledande branscher och näringar ökade 
snabbare inom tätortsväsendet än utanför detsamma. Slutsumman blev 
en konstant styrka i urbaniseringen på relativt hög nivå (urbankvotens 
utveckling).



7. Hur Sverige blev urbant

7.1 Det svenska urbaniseringsförloppet

Den svenska urbaniseringsprocessen har i kapitel fyra periodiserats ut
ifrån beräkningar av urbaniseringsgradens förändringar och urbankvo
tens utveckling. Tre långa urbaniseringsperioder identifierades för tiden 
från 1830-talets mitt och fram till omkring 1970. I de därpå följande ka
pitlen har jag försökt förklara urbaniseringens rytmik med hjälp av de 
redskap som transitionsmodellen och teorin om ojämn urbanisering er
bjuder. Resultaten har tidigare summerats dels vad gäller samspelet 
mellan nativitet, mortalitet och migration dels vad gäller näringslivets 
utveckling. När man väger samman de undersökta variablernas utveck
ling med avseende på urbaniseringens variationer kan man konstatera, 
att de snarare förstärkt än motverkat varandra.

Den moderna svenska urbaniseringsprocessen sköt fart mot slutet på 
1830-talet, när den demografiska situationen förbättrades så pass, att 
positiva födelsenetton blev allmänt förekommande bland landsortsstä
derna. Vid stadsväsendets inträde i den demografiska transitionen (mit
ten av 1850-talet) förbättrades de reproduktiva förhållandena ytterli
gare. Även om nativitet och födelsenetto utvecklades mest i urbanise- 
ringsbefrämjande riktning var tillväxten ändå migrationsledd, vilket bi
drog till att skapa ett accelererande förlopp. Därtill medverkade även 
den näringsmässiga utvecklingen. De mest expansiva stadsnäringarna 
var även urbaniseringsledande verksamheter.

Under 1880-talet nådde landsortsstädernas födelsenetto samma nivå 
som generellt gällde för landsbygden. Deras urbanisering blev därmed 
autonom. Det urbana födelsenettot i sig fortsatte ej att växa efter 1880- 
talet utan låg på en stabil nivå fram till omkring 1910, varefter det sjönk. 
Nettoinflyttningen till städerna var samtidigt (alltsedan början av 1880- 
talet) i avtagande relativt sett. En orsak till den relativt minskande net
toinflyttningen och det förhållandet att många städer led flyttningsför- 
luster var, åtminstone under 1800-talets senare decennier, den stora 
amerikaemigrationen. Sammantaget gav dessa rörelser upphov till en 
nativitetsledd stadstillväxt under transitionens andra fas (1880-tal - 
1920/30). Detta bidrog i sin tur till att styrkan i urbaniseringen successivt 
avtog.

Näringslivet utvecklades också på ett sätt som tyder på att styrkan



i urbaniseringen måste falla. De urbaniseringsledande verksamheterna 
växte således inte snabbare än övriga verksamheter och stadsindustrin 
utvecklades i klart deurbaniserande riktning under 1800-talets senare 
decennier. Vilken sektor som var urbaniseringsledande växlade under 
transitionens andra fas. Till en början var servicenäringarna urbanise
ringsledande men ej mer expansiva än den deurbaniserande stadsindu
strin. Därefter (1900-1920/30) var rollerna delvis omkastade. Industrin 
var urbaniseringsledande, men expanderade vid den tiden klart lång
sammare än servicesektorn.

Under transitionens tredje fas (1920/30-1965/70) var stadstill växten, 
åtminstone inledningsvis, äter migrationsledd. Detta verkade, tillsam
mans med att nativitet och födelsenetto åter utvecklades gynnsammare 
i stad än på landsbygd, i riktning mot ökad styrka i urbaniseringen. Nä- 
ringsmässigt var förhållandena mer sammansatta än under tidigare fa
ser. Om man begränsar jämförelsen till att omfatta industri och service 
kan man konstatera, att de två sektorerna haft i stort samma urbanise- 
ringsförmåga. Servicenäringarna har däremot växt klart snabbare än in
dustrin. Det sammanlagda resultatet därav blev en tämligen konstant 
urbankvot på relativt hög nivå.

7.2 Sveriges urbanisering i ett europeiskt perspektiv

Den fråga jag har för avsikt att belysa i detta kapitel är hur den svenska 
urbaniseringen ser ut i ett europeiskt perspektiv. Några mer djuplo
dande forskningar i detta stora och inte alltför lättpenetrerade ämne kan 
det självfallet inte bli fråga om. Både ländermässigt och tidsmässigt har 
starka avgränsningar genomförts. Vad jag i första hand vill belysa är, om 
den avtagande urbaniseringstakt, som jag funnit för Sveriges del under 
slutet på 1800-talet och början av 1900-talet är ett nationellt unikt feno
men eller om samma förhållande även rått i andra länder. Denna fråga 
är, menar jag, av särskilt intresse eftersom mina resultat på den punkten 
så kraftigt avviker från tidigare uppfattningar. Det sena 1800-talet bru
kar allmänt anses ha inneburit en intensifierad och inte avtagande urba
niseringstakt.

Den metod jag nyttjat i det här kapitlet består i att jämföra urbankvo
tens utveckling i ett antal nordeuropeiska länder. Följande sju länder 
ingår i min undersökning: Norge, Danmark, Finland, England och Wa
les, Skottland, Preussen samt Ryssland. Det gäller således länder som 
ligger oss geografiskt nära och med vilka vi har och har haft relativt liv



liga och regelbundna kontakter.
Materialet till .undersökningen har för samtliga länder, utom vad gäl

ler Finland, hämtats ur den bearbetade statistik för respektive land som 
står att finna i litteraturen. Det är således inte, bortsett från Finland, 
fråga om någon bearbetning av respektive nations egen officiella stati
stik. Andra variabler än befolkningsutvecklingen i stad och på land har 
ej heller dragits in i analysen. Även om urbankvotens utveckling visar 
sig vara densamma kan de bakomliggande mekanismerna skifta från 
land till land. Den tidsmässiga ramen blir beroende av de avgränsningar 
och indelningar som respektive forskare gjort och varierar därför något, 
men slutet på 1800-talet och inledningen på 1900-talet täcks in i samtliga 
fall.

Som alla lätt inser är internationella jämförelser av detta slag behäf
tade med många problem. Begreppet stad varierar exempelvis mellan 
olika länder och inte minst de principer efter vilka stadsrättigheter utde
lats. Metodiken och detaljrikedomen skiftar mellan de olika arbeten 
som nyttjats. Effekterna från nybildningar och inkorporeringar redovi
sas för några länder, men vanligen är så ej fallet. Att för andra länder 
upparbeta en tätortsstatistik motsvarande den jag tagit fram för Sverige 
är naturligtvis inte omöjligt, men kräver arbetsinsatser långt utöver de 
som här varit möjliga. Trots dataunderlagets skiftande karaktär, vilket 
måste beaktas när slutsatser skall dras, finner jag det ändå högst me
ningsfullt att försöka sätta in den svenska urbaniseringen i en europeisk 
kontext.

Norden

För Norges del lämpar sig Jan Myhres utmärkta rapporter till de nor
diska historikermötena i Trondheim och Jyväskylä mycket bra för be
räkningar av urbankvotens utveckling.1 I den första rapporten har han 
dessutom redovisat befolkningseffekterna från inkorporeringar av 
landsbygdsområden till städerna och effekterna från nybildningar av 
städer. Även de danska rapporterna till nämnda konferenser är relativt 
fylliga liksom Christian Wichmann Mathiessens avhandling om dansk 
stadstillväxt 1801-1981.2 Nybildningar och inkorporeringar redovisas 
dock inte på samma rikhaltiga sätt som hos Myhre. De finska konferens
rapporterna är däremot mindre givande för mina syften.3 För att 
komma åt den urbana utvecklingen i Finland har jag istället konsulterat 
skilda årgångar av Statistisk årsbok för Finland.



Den norska och danska urbankvotens utveckling påminner i stora 
drag mycket om den svenska och ger en relativt likartad periodisering 
av urbaniseringsförloppet. 1 Norge steg urbankvoten kraftigt under pe
rioden 1855-75, varefter en lång period med avtagande styrka i urbani
seringen tog vid. Det dröjde ända fram till 1945 innan urbankvoten åter 
började växa (diagram 7.1). Brytpunkten inföll således något senare än 
i Sverige och tog form av ökad styrka i urbaniseringen, medan den 
svenska urbankvoten snarare visar på stabil utveckling på en relativt hög 
nivå. För Sveriges del har jag dock arbetat med femårsintervaller och 
bestående orter. För Norges vidkommande lämnar Myhre inga uppgif
ter mellan 1930 och 1945, varför det inte helt kan uteslutas att brytpunk
ten inträffat tidigare än 1945.

Danmark var i början av 1800-talet ett mer urbaniserat land än både 
Sverige och Norge. Stadsbefolkningens andel av totalbefolkningen upp
gick således i Danmark till drygt 20 procent år 1801, medan den i Sverige 
var cirka 10 procent och i Norge cirka 9 procent.4 Även vid det följande 
sekelskiftet, dvs år 1900, var Danmark den mest urbaniserade delen av 
Norden med 38 procent stadsbefolkning mot 28 procent för Norge och 
22 procent för Sverige. Norge var således vid den tiden mer urbaniserat 
än Sverige, vilket även gäller, när tätorterna utanför stadsväsendet 
beaktas. Norges urbaniseringsgrad blir då 35 procent och den svenska

Diagram 7.1: Norges urbankvot 1855-1980.

Urbankvot

------------  Städer
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32 procent (skattade icke-administrativa tätorter).
Den svenska 1900-tals urbaniseringen har däremot varit starkare än 

den norska. Det dröjde till exempel ända till slutet av 1940-talet innan 
Norges urbaniseringsgrad översteg 50 procent, medan Sverige passe
rade denna gräns i början av 1930-talet och Danmark redan vid seklets 
början. År 1980 hade Norge drygt 70 procent av sin befolkning boende 
i tätorter, medan både Sverige och Danmark hade mer än 80 procentiga 
urbaniseringsgrader.

Den danska urbankvoten visar inte riktigt samma kraftiga uppsving 
under 1800-talet som den norska och svenska, vilket kan bero på den 
högre urbaniseringsnivån. Att det är fråga om en successiv ökning av 
styrkan i urbaniseringstakten alltifrån 1840-talet och fram till omkring 
1890 är det dock inget tvivel om (diagram 7.2). Per Boje & Ole Hyldtoft 
talar om en urban initieringsfas 1840-1870, vilken följs av en period med 
accelererande urbanisering 1870-1890.5 Det stämmer onekligen väl 
överens med urbankvotens utveckling, men av denna framgår dess
utom, att perioden 1870-1890 egentligen är en fortsättning på trenden 
från föregående period (1840-1870).

Perioden 1890-1945 kan grovt sett sägas ha inneburit avtagande 
styrka i den danska urbaniseringstakten. Efter 1945 pekar kurvan över 
urbankvotens utveckling åter uppåt och fortsätter att göra så ända fram 
till 1980-talet (diagram 7.2). De ryckigheter som den danska urban- 
kvotskurvan uppvisar under 1900-talet är förmodligen en följd av att 
statistiken ej kunnat rensas från nybildnings- och inkorporeringseffek-

Diagram 7.2: Danmarks urbankvot 1834-1981.
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Referenser: P Boje & O Hyldtoft 1977.
O Hyldtoft 1983.
C Wichmann Mathiessen 1985.



ter. Det gäller inte minst för 1970-talet, då 67 urbana orter i Danmark 
genomförde administrativa gränsregleringar. Detta antal är klart högre 
än vad som tidigare gällt och kan kanske förklara urbankvotens fortsatta 
stegring.6 Dessa omständigheter gör att den danska utvecklingen blir 
svårbedömbar. Problemet är om höjningarna av urbankvoten är reella 
eller fiktiva (en följd av ofullständig statistik). Perioderna med avta
gande urbaniseringstakt kan man vara mer säker på, eftersom nybild
ningar och inkorporeringar alltid leder till höjd urbaniseringsgrad och 
ökad styrka i urbaniseringen.

Ole Hyldtoft karaktäriserar perioden 1914—1930 som urbanisering 
genom "nye byer". Däremot präglades tiden 1930-1955, fortfarande en
ligt Hyldtoft, av urbana koncentrationstendenser, vilka följdes av en ny 
decentraliseringsfas 1955-1970.7 Wichmann Mathiessen har funnit en 
lång våg i den danska stadstillväxten från cirka 1880 och fram till 1920. 
Under de närmast därpå följande decennierna (1920-1940) känneteck
nades den danska stadstillväxten däremot av stagnation, varefter två 
medellånga vågor (1940-60, 1960-80) följt.8 Både Hyldtoft och Wich
mann Mathiessen periodiserar utifrån stadstillväxtens förlopp. Hyldtoft 
lägger dessutom vikt vid centraliserings- respektive decentraliserings
inslag, medan Wichmann Mathiessen mer nyttjar "rena” tillväxtkompo
nenter. Min kurva över den danska urbankvoten speglar däremot urba- 
niseringsförhållanden, vilket förutom effekterna från gränsregleringar 
och nybildningar kan förklara avvikelser gentemot åberopade danska 
forskare.

Sammanfattningsvis menar jag, att den danska urbankvoten uppvisar 
en fallande tendens från cirka 1890 till omkring 1945. I det avseendet 
påminner således den danska urbanutvecklingen i hög grad om de 
svenska och norska förhållandena vid slutet av 1800-talet och inled- 
ningsdecennierna på 1900-talet. Det finns onekligen likheter i de tre län
dernas urbaniseringsförlopp, men även olikheter träder tydligt fram.

Finland har genomgående varit det minst urbaniserade landet i Nor
den, åtminstone om man undantar Island. Det dröjde exempelvis ända 
fram till 1890-talet innan 10 procent av landets befolkning var bosatt i 
städer. Under 1930-talet passerade urbaniseringsgraden 20 procentsni
vån och först under 1970-talet var mer än hälften av landets befolkning 
bosatt i städer eller köpingar, vilka utgjorde de två viktigaste tätortsfor- 
merna. Sverige och Norge däremot passerade, som ovan framgått, 50 
procentsgränsen redan under 1930- respektive 1940-talet.

Urbaniseringsförloppet visar också ett annat mönster i Finland än i



övriga undersökta nordiska länder. Under perioden 1815-1870 uppvisar 
den finska urbankvoten en ”ryckig” utveckling och pendlar mellan höga 
plusvärden och värden som uppkommer vid deurbanisering, dvs värden 
lägre än +1. För tiden 1865-70 blir urbankvoten till och med ”oändligt 
hög", till följd av att rikets folkmängd då reducerades i absoluta tal (dia
gram 7.3).

Från 1870-tal till 1950-tal kan man tala om fyra medellånga faser i den 
finska urbaniseringen med växelvist stigande och fallande urbankvot. 
Periodiseringen och mönstret ser ut på föl jande vis:

1875-1895 stigande urbankvot 
1895-1915 fallande urbankvot 
1915-1935 stigande urbankvot 
1935-1955 fallande urbankvot

Efter 1955 visar den finska urbankvoten åter en växande tendens för att 
åren 1965-70 på nytt nå ett ”oändligt” värde (diagram 7.3). Våglängden 
i den finska urbaniseringen har således varit kortare (cirka 20 år) än i 
övriga nordiska länder, vilket kan tyda på att urbaniseringsprocessen va
rit av delvis annan karaktär och kanske haft andra bestämningsfaktorer.

Diagram 7.3: Finlands urbankvot 1820-1970.
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Det finska materialet är rensat från nybildningar, däremot har jag ej 
haft möjlighet att borträkna inkorporeringseffekter. Rent allmänt kan 
man förvänta sig att inkorporeringar får allt större betydelse mot slutet 
av undersökningsperioden. En jämförelse stad för stad tyder inte på, att 
urbankvotens höjning 1915-20 skulle bero på stora inkorporeringsvins- 
ter. Möjligen skulle man kunna se denna uppgång som en ”episod” inom 
ramen för en period av successivt fallande urbankvot. Perioden ifråga 
sträcker sig då från 1890-tal till 1920-tal (30 år) och ansluter bättre till 
tendenserna i övriga här undersökta nordiska länder.

Periodlängder och brytpunkter behöver naturligtvis inte alltid sam
manfalla även om de bakomliggande mekanismerna är likartade. Olika 
länder kan till exempel genomgå en likartad utvecklingsprocess vid 
skilda tidpunkter, varigenom strukturgränser kan förskjutas mellan län
derna ifråga och kanske påverkas även våglängden därav. Industrialise
ringen inträffade som bekant vid olika tidpunkter i skilda delar av 
Europa och de senare industrialiserade länderna kunde ta lärdom av de 
tidigt industrialiserade ländernas erfarenheter. Det kan vidare finnas 
andra nationella särdrag och specifika historiska omständigheter som 
påverkar det observerade mönstret. Finland har bland annat haft en po
litiskt mer orolig utveckling och har varit mer involverat i krigshand
lingar än övriga nordiska länder under 1900-talet. Finland har också en 
betydligt lägre urbaniseringsgrad och ett senare industrialiseringsför- 
lopp. Allt detta är förhållanden som kan tänkas påverka urbaniserings- 
förloppet.

Övriga länder

Om man vänder blicken mot de brittiska öarna och mot den europeiska 
kontinenten kan man finna ytterligare paralleller med den svenska ut
vecklingen åtminstone vad gäller det sena 1800-talet och det tidiga 1900- 
talet. England hade redan år 1801 mer än 1/3 av sin befolkning bosatt i 
tätorter och före 1850-talet hade 50 procentsgränsen passerats. Vid se
kelskiftet 1900 utgjorde den urbana befolkningen mer än 3/4 (78 %) av 
hela nationens befolkning. Den skottska urbaniseringsnivån var under 
hela 1800-talet lägre än den engelska och låg vid seklets början (1801) i 
paritet med den danska (21 %). Skottland urbaniserades dock raskare 
än Danmark och passerade 50 procentsnivån på 1880-talet.9

Den engelska urbankvoten rörde sig inom ett ganska snävt intervall 
(+1—F2) under hela 1800-talet, vilket till stor del torde vara en följd av



Diagram 7.4: Urbankvot för England och Wales 1810-1910.

Urbankvot

Referenser: R Lawton 1986. P J Waller 1983.

den relativt höga urbaniseringsnivån. För tiden 1810 till 1870 kan man 
tala om konstant kvot vid relativt låg nivå eller svagt stigande kvot. Efter 
1870 är rörelseriktningen mer markerad än tidigare. Det handlar även 
för Englands del om sänkt styrka i urbaniseringen minst ända fram till 
1910, där mina data stoppar (diagram 7.4). Det skottska urbankvoten 
rörde sig inom ett något större intervall än den engelska. I det skottska 
materialet framträder, liksom i det engelska, en klar tendens till avta
gande urbaniseringstakt under 1800-talets senare del och 1900-talets 
början (diagram 7.5).

Preussen hade också en relativt hög urbaniseringsnivå i början av 
1800-talet även om man inte helt kunde mäta sig med England. Andelen 
stadsbefolkning av totalbefolkningen uppgick i Preussen till 29 procent 
år 1816. Ökningstakten var dock lägre än för både England och Skott-

Diagram 7.5: Skottlands urbankvot 1810-1910.
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land. Ännu år 1900 hade Preussen inte nått den 50 procentiga 
urbaniseringsnivån.10 Den preussiska urbankvoten visar en stigande ten
dens ända från 1820-talet och fram till cirka 1890. Därefter inleddes i 
Preussen, liksom på flera andra håll, en period med avtagande styrka i 
urbaniseringen (diagram 7.6).

Det europeiska Ryssland var under hela 1800-talet ett utpräglat ag
rart land, där urbanbefolkningen utgjorde en mycket blygsam andel av 
totalbefolkningen." Vad gäller den ryska urbankvotens utveckling kan 
en tydlig tendens till fallande kvot efter 1870 utläsas (diagram 7.7). I 
den ryska statistiken har jag därvidlag kunnat exkludera nybildningsef- 
fekterna tack vare Fedors generösa återgivande av folkmängdsuppgifter 
för varje enskild stad.

De sju länder förutom Sverige för vilka jag försökt beräkna och be
döma urbankvotens utveckling visar i vissa stycken en slående parallelli- 
tet. De avslutande decennierna på 1800-talet och de inledande årtion
dena på 1900-talet tycks för flertalet ha inneburit en fallande urbankvot, 
dvs en avtagande hastighet i urbaniseringen. Att strukturgränserna 
(brytpunkterna) varierar något i tid mellan länderna är knappast över
raskande med tanke på de förutsättningar som råder för en sådan här 
internationell komparation. Att det realiter rör sig om fallande urban
kvot tror jag man kan vara ganska säker på, eftersom de statistiska fel
källorna yttrar sig i ”för snabb urbanisering” och därmed tenderar att 
höja istället för att sänka urbankvoten.

Diagram 7.6: Preussens urbankvot 1825-1910.
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Diagram 7.7: Urbankvot för europeiska Ryssland 1840-1910.

Urbankvot

Referens: T S Fedor 1975.

En gemensam nämnare?

Vad döl jer sig dä bakom den fallande urbankvoten? Har de skilda län
derna även här en gemensam nämnare? Näringsmässigt kan det säkert 
vara helt olika kombinationer som givit samma slutresultat. De svenska 
erfarenheterna visar att en fallande urbankvot kan genereras på flera 
olika sätt. De övriga länderna behöver inte nödvändigtvis ha haft en 
deurbaniserande stadsindustriell utveckling i slutet av 1800-talet. Så 
förefaller till exempel fallet inte ha varit i Norge. Andelen industriarbe
tare i de norska städerna av rikets samtliga industriarbetare steg nämli
gen från 29 procent år 1850 till 40 procent år 1870. Efter en mindre ned
gång på 1870-talet uppgick andelen stadsindustriarbetare i Norge till 50 
procent år 1900.12

En eventuell gemensam nämnare kan kanske finnas inom demogra- 
fin. Det urbana födelsenettots tillväxt- och urbaniseringsbefrämjande 
verkan har nyligen betonats i flera europeiska sammanhang. I de eng
elska städerna svarade till exempel migrationen bara för 14 procent av 
befolkningstillväxten under perioden 1851-1911. Lokalt var det 20 ur
bana områden av totalt 121 (17%), som noterade högre migrationsnetto 
än födelsevinst. På 1840-talet var motsvarande andel cirka 50 procent. 
Allteftersom dödligheten sjönk i de engelska städerna blev stadsväsen
det alltmer självförsörjande med arbetskraft och vid sekelskiftet 1900



kännetecknades det brittiska migrationsmönstret främst av inom-ur- 
bana respektive mellan-urbana flyttningar och i mindre omfattning av 
rural-urban migration. 1 de största skottska städerna tycks befolknings
ökningen i än högre grad ha dominerats av den naturliga tillväxten.13

I den danska staden Odense gav under hela 1800-talet födelseöver
skotten ett klart större bidrag till befolkningsväxten än omflyttningsnet- 
tot. De stora födelsevinsterna var således den viktigaste komponenten 
i Odenses omvandling från en liten och stagnerande provinsstad till ett 
stort och expansivt industriellt centrum.14

Födelsenettots betydelse för urbanisering och stadstillväxt i de nor
diska länderna finns också dokumenterad i flera av rapporterna till det 
nordiska historikermötet i Trondheim 1977. Rapportörerna själva är 
dock inte benägna att tillskriva nativitet och födelsenetto någon strate
gisk roll utan framhåller, trots dataunderlaget, omflyttningarnas cen
trala betydelse.

I Norge kom det största bidraget till städernas befolkningsökning 
från födelsenettot under varje delperiod (vanligen tio år) mellan 1846 
och 1920, bortsett från 1890-talet.15 Detta resulterade i att Norge under 
åren 1866-75 passerade den andra milstolpen i den urbana transititions- 
modellen och fick en autonom urbanisering. Den första brytpunkten 
hade uppenbarligen passerats redan före 1840-talets mitt.

Ur den danska rapporten är det inte lika lätt att få fram uppgifter 
avseende hela riket för delperioder. För hela tidsavsnittet 1840-1911 
hade emellertid Köpenhamn ungefär lika stort födelsenetto som flytt- 
ningsnetto, medan födelsenettot var den klart viktigaste tillväxtfaktorn 
i provinsstäderna.16 Uppgifter om den demografiska utvecklingen i 
danska städer under 1800-talets senare decennier finns också i Wich- 
mann-Mathiessens avhandling om dansk stadstillväxt. Uppgifterna pre
senteras visserligen på ett nästintill ojämförbart sätt, men tyder på att 
födelseöverskotten var den viktigaste tillväxtkomponenten i provinsstä
derna 1870-90 liksom i Köpenhamn i början av 1890-talet.17

På ett mer allmänt och teoretiskt plan talar Jan de Vries om två faser 
i den europeiska urbaniseringen under 1800-talet. 1 den inledande fasen 
skulle urbaniseringen ha initierats av en migrationsledd tillväxtprocess. 
I nästa fas, vilken antas sammanfalla med den demografiska transitio
nen, fördes urbaniseringen vidare till följd av att födelsenettot utveckla
des gynnsammare i städerna än på landsbygden. Den rural-urbana mi
grationens betydelse för stadstillväxten skulle däremot successivt ha av
tagit.18



Med stöd av Jan de Vries och de svenska urbaniseringserfarenhe- 
terna vill jag formulera följande hypotes. Det var inträdet i den demo
grafiska transitionen och stärkta urbana födelsenetton som i hög grad 
bidrog till den accelererande urbanisering som kan noteras på flera håll 
i Europa under 1800-talet fram till cirka 1870/1890. När det urbana fö
delsenettot nått samma nivå som det rurala födelsenettot och dessutom 
kommit att betyda minst lika mycket som migrationsnettot för den in
terna stadstillväxten inleddes en period med avtagande urbaniserings
takt. Dessa demografiska processers effekter på urbaniseringen har vi
dare stötts och förstärkts av varierande kombinationer av rural-urbana 
differenser inom näringslivet.

Sammanfattningsvis vill jag än en gång betona att min undersökning 
av de europeiska urbaniseringserfarenheterna är mycket begränsad. 
Den visar trots allt på en slående likhet i förloppet. Kanske det mest 
överraskande är, att den period, som ofta uppfattas innehålla en intensi
fierad urbanisering, på flera håll i Europa visar på avtagande urbanise
ringstakt. Att närmare finna ut och precisera nationella likheter och 
olikheter i de mekanismer som reglerat den fallande urbankvoten ter sig 
som ett intressant och angeläget forskningsområde.



DEL 3: DET URBANA SYSTEMET





8. Tätortssystemets struktur

8.1 Tätortsbefolkningen fördelad på tätortskategorier

Det administrativa tätortsväsendet dominerades under 1800-talets 
första hälft mycket kraftigt av städerna. De drygt 80 städer som fanns 
vid denna tid härbärgerade 97-98 procent av all känd administrativ tät
ortsbefolkning. De resterande 2-3 procenten var bosatta i ett 20-tal lyd- 
respektive friköpingar.1 Under 1800-talets senare del växte det fram ett 
mer differentierat tätortsnät. där både städer, köpingar, municipalsam- 
hällen och icke-administrativa tätorter inrymdes. Det är dock först från 
och med år 1900 som vi kan få ett någorlunda fast grepp om storleksrela
tionerna mellan de olika tätortskategorierna.2 Relationen mellan städer 
och köpingar tycks inte ha genomgått någon mer dramatisk förändring 
under 1800-talets senare del. Städernas andel av det sammanlagda 
stads- och köpingsboendet låg stilla vid ungefär samma nivå som under 
seklets förra del. Det innebär att cirka 98 procent av alla stads- och kö- 
pingsbor återfanns i städerna och cirka 2 procent i köpingarna.

Den tätortsbosättning som fanns utanför stadsväsendet är, som ovan 
framgått, dåligt känd under hela 1800-talet och ofullständigt kartlagd 
även under 1900-talets inledande decennier. För vissa av åren mellan 
1865 och 1935 finns dock de tidigare nämnda uppskattningar av det to
tala tätortsboendet som geograferna William William-Olsson och Olof 
Jonasson åstadkommit.3 De bearbetningar jag gjort av nämnda forska
res arbeten tyder på att den icke-administrativa tätortsbosättningen var 
i stark tillväxt under slutet på 1800-talet. En grov kalkyl indikerar att 
av all tätortsbefolkning var cirka 9 procent bosatt i icke-administrativa 
tätorter år 1865. Denna siffra hade år 1880 höjts till 19-20 procent och 
år 1900 till inte mindre än 27-28 procent. Städernas andel av det samlade 
tätortsboendet sjönk samtidigt från cirka 89 procent år 1865 till 78-79 
procent år 1880 och vidare till cirka 70 procent vid sekelskiftet 1900. An
delen stadsbor av den totälä tätortsbefolkningen fortsatte därefter att 
reduceras ända fram till år 1930, då den uppgick till 67 procent. Därefter 
vidgade städerna sin andel av det summerade tätortsboendet till 71 pro
cent år 1950 (diagram 8.1).

Städerna har tvivelsutan utgjort den överlägset viktigaste tätortskate- 
gorin och svarat för minst 2/3 av det samlade svenska tätortsboendet. 
Det blir därmed också städernas utveckling som i första hand påverkar



Diagram 8.1: Tätortsbefolkningen fördelad på tätortskategorier 1865— 
1950.

1865 1880 1900 1910 1920 1930 1940 1950

1. Städer

2. Köpingar

3. Municipalsamhällen

4. Officiellt rapporterade icke-administrativa tätorter

5. Skattade icke-administrativa tätorter

Referens: SHD, Tätortshistorisk databas.

den bild av urbaniseringsförloppet som presenterades i föregående del. 
Det är därvidlag intressant att notera att städernas relativa betydenhet 
inom tätortsväsendet utvecklats på skilda sätt under den urbana transi
tionens olika stadier. Under den andra perioden (1885-1920/30) var tät
orternas befolkningsökning starkast utanför städerna och deras andel av 
det totala tätortsväsendet reducerades kontinuerligt. Den tredje perio
dens inledning (1930-1950) kännetecknades däremot av att städerna 
stärkte sin ställning inom tätortssystemet, vilket bland annat var en följd 
av att flera äldre köpingar och municipalsamhällen ombildades till stä
der (diagram 8.1). Efter 1950 är indelningen i skilda administrativa tät
ortskategorier mindre relevant än tidigare ur urbaniseringsaspekt, efter
som vi då får ett nytt och för alla tätorter gemensamt tätortsbegrepp.

Köpingarna och municipalsamhällena svarade tillsammans för en re
lativt oföränderlig andel av all svensk tätortsbosättning under 1900-ta- 
lets första hälft, trots att omsättningen av orter var mycket hög inom 
båda kategorierna till följd av om- respektive nybildningar. I köping
arna fanns från sekelskiftet 1900 och fram till 1940-talet 2-4 procent av 
alla tätortsbor och i municipalsamhällena 8-9 procent. Tillsammans sva
rade de båda tätortstyperna således för 10-13 procent av tätortsboendet. 
Under 1940-talet förändrades relationen mellan de två kategorierna, 
även om deras sammanlagda andel förblev i stort konstant. Till följd av 
ombildningar reducerades municipalsamhällenas andel av tätortsbe
folkningen från cirka 9 till drygt 5 procent och samtidigt växte köpingar-



nas andel främst genom nybildning från cirka 3,5 till cirka 7,5 procent. 
Förändringarna under 1940-talet åstadkoms således i stor utsträckning 
genom formella ändringar i tätorternas administrativa status. När effek
terna av sådana reformer elimineras kan man konstatera att såväl kö
pingar som municipalsamhällen vidgar sina andelar av tätortsbosätt- 
ningen fram till 1920/1930. Därefter är tendensen den motsatta. Kö
pingar och municipalsamhällen har således i detta avseende ett i förhål
lande till städerna rakt motsatt beteende. Köpingar och municipalsam
hällen påminner därvidlag mer om icke-administrativa tätorter än om 
städer (diagram 8.1).

Den icke-administrativa tätortsbosättningen kan i runda tal beräknas 
ha utgjort omkring 20 procent av all tätortsbosättning från 1880-talet 
fram till 1930-talet, dvs under den urbana transitionens andra fas. Grup
pens ortssammansättning ändrades dock kraftigt såväl genom att nya 
tätorter växte fram som genom att äldre informella tätorter ombildades 
till administrativa tätorter eller helt upphörde som tätbefolkade agglo- 
merationer. Efter 1930 har andelen icke-administrativ tätortsbefolkning 
av den totala tätortsbefolkningen varit på ständig tillbakagång främst till 
följd av att flera av de större informella tätorterna erhållit administrativ 
tätortsstatus. Andelen icke-administrativ tätortsbefolkning föll under ti
den 1930-1950 från 20 till 16 procent av all tätortsbefolkning (diagram 
8.1).

Regionala tätortssystem

De iakttagelser som hittills gjorts och som avrapporterats ovan gäller 
förhållanden pä riksplanet. 1 de regionala tätortssystemen kan tätorts
befolkningens fördelning på de olika tätortskategorierna variera högst 
betydligt. Vid seklets början rapporterade till exempel tre län (Gotland, 
Halland och Jämtland) ingen som helst informell tätortsbosättning, me
dan Norrbottens och Kopparbergs län hade mer än 40 procent av sin 
totala tätortsbefolkning bosatt i icke-administrativa tätorter. Generellt 
sett var det år 1900 norrlandsläncn jämte länen i norra och västra Svea
land som hade de högsta andelarna icke-adminstrativ tätortsbefolkning 
av länens totala tätortsbefolkning (karta 8.1). Dessa uppgifter härrör 
från den officiellt kända icke-administrativa tätortsbosättningen, vilken 
redovisas i folkräkningarna. De skattade siffror över det informella tät- 
ortsboendet som tidigare omtalats avser läget på riksnivå och det har ej 
varit möjligt att därvidlag upprätta någon regional fördelning.
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När de officiella siffrorna över icke-administrativa tätorter förbättra
des år 1920 steg andelen informell tätortsbosättning från 11 till 20 pro
cent av rikets totala tätortsboende. Pä länsnivå varierade andelen mel
lan 5,5 (Göteborgs och Bohus län) och 51,4 procent (Kopparbergs län). 
Medianvärdet uppgick till 26,9 procent och för detta svarade Västman
lands län. Länen med de högsta andelarna icke-administrativ tätortsbe
folkning fanns såväl 1920 som 1900 i den norra delen av riket. Denna 
nordliga lokaliseringstendens hade dessutom ytterligare stärkts sedan 
sekelskiftet (karta 8.1). Kopparbergs och Västernorrlands län svarade 
vanligen för de högsta andelarna icke-administrativ tätortsbefolkning. 
Som mest hade de var och en något mer än 50 procent av den totala 
tätortsbefolkningen boende i informella tätorter. Att studera tätortsut- 
vecklingen i bland annat nämnda län utan att beakta de icke-administra- 
tiva tätorterna kan leda till missvisande resultat.

Även år 1950 registrerade många län i norra Sverige höga andelar 
icke-administrativ tätortsbosättning tillsammans med några mer sydligt 
belägna län (karta 8.1 ). I Västerbottens län hade en omfattande munici- 
palsamhällesbildning under 1930-talet resulterat i att länets andel icke- 
administrativ tätortsbosättning reducerats högst väsentligt eller från 45 
procent 1920 till 10 procent 1950. Mellan länen varierade andelen icke
administrativt tätortsboende från 4 (Göteborgs och Bohus län) till 44 
procent (Kopparbergs län). Medianen uppgick det året till 21,6 procent 
(Gotlands län).

Generellt sett är det län i Norrland samt norra och västra Svealand 
som haft den högsta andelen icke-administrativ tätortsbosättning under 
perioden 1900-1950 (karta 8.1). Storstadslänen återfinns i den andra än
den och har vanligen haft låga andelar informell tätortsbosättning av 
den totala tätortsbosättningen. Därtill bidrar i hög grad just existensen 
av en storstad i regionen. Även om det finns både många och befolk- 
ningsrika informella tätortsbildningar i storstadslänen kan dessa i denna 
typ av aggregeringar skymmas av den närbelägna metropolen. Stock
holms län (exklusive Stockholms stad) rapporterade således relativt 
höga andelar icke-administrativ tätortsbosättning genomgående fram 
till mitten på 1940-talet, men framförallt under perioden 1900-1920.

Medan länen med de högsta andelarna icke-administrativ tätortsbe
folkning företrädesvis återfunnits i norra Sverige under hela perioden 
1900-1950, så har de regionala tätortssystemen i södra och mellersta 
Sverige vanligen kännetecknats av en hög andel stadsbefolkning av den 
totala tätortsbefolkningen. Allra mest framträdande har städernas del



av det summerade tätortsboendet varit i storstadslänen och till dem an
gränsande län (karta 8.2). Variationerna mellan länen har varit bety
dande. De procentuella värdena har som mest uppgått till 85-90 procent 
under perioden 1920-1950, medan de lägsta noteringarna lyder på 25-35 
procent stadsbefolkning av all tätortsbefolkning. För dessa låga andelar 
svarar i första hand fyra län nämligen Kronobergs, Kristianstads, Väs
terbottens jämte Kopparbergs län. Även Stockholms län ligger, när hu
vudstaden frånräknats, före 1940-talets stadsbildande på denna låga 
nivå. Kronobergs och Kristianstads län har genomgående under tiden 
1900-1950 varit tämligen rikt försedda med köpingar och/eller munici- 
palsamhällen, vilket resulterat i att de trots låg andel stadsbefolkning av 
total tätortsbefolkning ändå får en relativt hög andel total administrativ 
tätortsbefolkning (karta 8.3).

Sammanfattning

Sammantaget kan man urskilja tre områden med olikartad fördelning 
av tätortsbefolkningen på de olika tätortstyperna. I södra och mellersta 
Sverige - exklusive det inre av södra Sverige - har merparten av tätorts
befolkningen varit bosatt i städer. I det inre av södra Sverige (Krono
bergs och Kristianstads län) har likaså det administrativa tätortsboendet 
dominerat, dock vanligen med övervikt för köpingar och municipalsam- 
hällen. Det tredje området utgöres av norra Sverige som haft en relativt 
hög andel av sin tätortsbefolkning boende i icke-administrativa tätorter. 
Mest tydligt har detta kommit till uttryck i Kopparbergs och Västernorr- 
lands län (karta 8.4).

8.2 Tätortsbefolkningens fördelning inom riket

I det förra avsnittet samlades intresset kring de olika tätortskategorier- 
nas relativa styrka visavi varandra i såväl det nationella tätortsväsendet 
som i skilda regionala system. En annan strukturell dimension, som jag 
har för avsikt att försöka belysa i detta avsnitt, gäller tätortsbefolkning
ens lokalisering inom riket. I vilka delar av Sverige har antalet tätorts- 
bor varit som högst och i vilka delar har det absoluta antalet tätortsinne- 
vånare varit förhållandevis lågt? Vilka regionala omfördelningar har ägt 
rum under 1800- och 1900-talen?

Det svenska stadsväsendet kännetecknades ännu i slutet av 1800-talet 
av ett så kallat primatstadsförhållande, dvs den största staden var mer
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KARTA 8.4: Länen kategoriserade efter tätortsbefolkningens fördel
ning pä tätortskategorier 1900-1950

Stadsbefolkningen mer än 66% av total tätortsbefolkning H

Stadsbefolkningen 50-66% av total tätortsbefolkning Bä

Stadsbefolkningen mindre än 50% av total tätortsbefolkning, köpingar och mu- 
nicipalsamhällen störst befolkningsandel av övriga tätortskategorier S

Stadsbefolkningen mindre än 50% av total tätortsbefolkning, icke-administra- 
tiva tätorter störst befolkningsandel av övriga tätortskategorier □

Referens: SHD, Tätortshistorisk databas. 235



än dubbelt så stor som den näst största. Stockholms folkmängd var såle
des vid mitten av 1700-talet nästan sex gånger så stor som Göteborgs. I 
mitten av 1800-talet hade huvudstaden drygt tre gånger så stor befolk
ning som Göteborg. Stockholms starka dominans inom stadsväsendet 
medförde bland annat att en mycket stor del av rikets stadsbefolkning 
fanns samlad i Mälardalsområdet. Inom denna region (Stockholms stad 
jämte Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län) 
fanns vid 1700-talets mitt 45 procent av den svenska stadsbefolkningen. 
Perioden från 1700-talets mitt till 1800-talets mitt utmärkes av en bety
dande omfördelning av stadsbefolkningen från Mälardalen till i första 
hand Götaland, men i viss män även till Norrland och Svealand utanför 
Mälardalen. Mälarregionens andel av stadsbefolkningen sjönk således 
från 45 till 36 procent mellan 1750 och 1855 (tabell 8.1). Det var inte

TABELL 8.1: Stadsbefolkningen procentuellt fördelad på regioner
1750-1950

Region 1750

OC
O 1835 1855 1885 1900 1920 1930 1950

Norrland 5 7 7 7 7 9 8 8 9
Mälardalen 45 42 39 36 36 36 34 35 36
Mälardalen utom 
Stockholm 11 11 10 10 9 9 10 10 14
Svealand utom 
Mälardalen 5 7 6 6 6 6 6 8
Östra Götaland 21 22 23 24 19 17 16 16 16
Västra Götaland 23 22 25 28 32 32 35 36 32

De tre största 
länen 51 50 48 47 53 54 53 55 51
De sex största 
länen 67 66 65 64 67 67 66 68 64

Anmärkning :
Norrland: Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län.
Mälardalen: Stockholms stad och län, Uppsala, Södermanlands och 
Västmanlands län.
Svealand utom Mälardalen: Värmlands, Örebro och Kopparbergs län. 
Östra Götaland: Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs. Kalmar, 
Gotlands, Blekinge och Kristianstad län.
Västra Götaland: Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus, 
Älvsborgs och Skaraborgs län.

Referens: SHD, Tätortshistorisk databas.



bara Stockholms svaga tillväxt som förorsakade nedgången, utan 
samma tendens fanns hos flertalet övriga städer i området.4

En regional omfördelning mellan Mälardalen och övriga Sverige har 
också observerats för andra variabler än stadsbefolkningens lokalise
ring. Förloppet har betecknats som en stor cykel där den ledande regio
nen, östra Sverige (Mälardalen), går tillbaka fram till 1860 för att däref
ter återhämta förlusterna.'' Vad gäller andelen stadsbefolkning skedde 
dock ingen återhämtning under 1800-talets senare del. Mälarområdets 
nedgång bröts vid mitten av 1800-talet och därefter har regionens ande
lar stads- och tätortsbefolkning förblivit tämligen konstanta ända fram 
till 1980 (tabell 8.1, 8.2).

Under 1800-talets senare del ägde det däremot rum en betydande 
omfördelning av stadsbefolkningen inom Götaland från områdets östra 
delar till dess västra. I första hand var det fråga om en omfördelning 
från kustlänen i öster (Kalmar, Gotland, Blekinge och Kristianstad) till 
kustlänen i väster (Malmöhus, Halland, Göteborg och Bohus).6 Östra 
Götaland som ökat sin andel av stadsbefolkningen från 21 procent 1750 
till 24 procent 1855 sjönk därefter successivt till en nivå på 16 procent 
1920. Omfördelningen inom Götaland ägde i stort rum under den ur
bana transitionens första och andra etapper eller från 1850-talet till om
kring 1920/1930 (tabell 8.1).

Efter 1920/1930 har det inte skett några dramatiska omkastningar

TABELL 8.2: Tätortsbefolkningen procentuellt fördelad på regioner 
1920-1980

Region 1920 1930 1950 I95O 1970 1980

Norrland 12 12 12 13 13 13
Mälardalen 29 29 30 30 31 31
Mälardalen utom Stockholm 
Mälardalen utom Stockholm

13 12 14 11 20 21

med förorter 11 9 10 8 10 11
Svealand utom Mälardalen 10 10 10 10 10 10
Östra Götaland 18 18 19 18 18 18
Västra Götaland 31 31 29 29 29 29

De tre största länen 44 44 42 42 4l 40
De sex största länen 58 58 56 55 54 53

Anmärkning: se tabell 8.1.
Referens: SHD, Tätortshistorisk databas.



mellan de här specificerade regionerna. Förändringarna har istället varit 
av inomregional karaktär. Inom Mälardalsomrädet har det skett en om
fördelning från Stockholm till övriga län. Denna omfördelning är inte 
bara en följd av att huvudstadsboendet i ökad utsträckning tagit gestalt 
som förortsboende. Tendensen kvarstår, om än mindre accentuerad, 
även när förorterna läggs samman med huvudstaden (tabell 8.2). Inom 
Götaland har det skett en omfördelning från kustlänen i öster och väster 
till det inre av regionen, vilket ytterligare kommer att belysas längre 
fram.7 Vad gäller Norrland har de norra länen ökat sina andelar av tät
ortsbefolkningen, medan de södra länen gått tillbaka.8

Man kan vidare konstatera att stads- och tätortsbefolkningen idag 
har en mer decentraliserad fördelning än i mitten av 1700-talet. År 1750 
inrymde således de tre län som hade det högsta antalet stadsbor drygt 
50 procent av all stadsbefolkning och till de sex största länen var cirka 
2/3 av den urbana befolkningen knuten. År 1980 var motsvarande vär
den 40 respektive 53 procent av all tätortsbefolkning. Det har dock inte 
varit fråga om något linjärt förlopp, utan perioder med centralisering 
och decentralisering har avlöst varandra. Fram till mitten av 1800-talet 
ägde en decentraliseringsprocess rum. Därefter och fram till omkring 
1920/1930 var förhållandet det motsatta. De tre största länens andelar 
av stadsbefolkningen ökade från 47 procent 1855 till 55 procent 1930 
(tabell 8.1). De tre största länen utgjordes för övrigt alltsedan 1805 av 
de så kallade storstadslänen, dvs Stockholms stad och län, Malmöhus 
län'samt Göteborgs och Bohus län. Efter 1920/30 kan man på nytt tala 
om en decentraliseringsperiod, där såväl storstadslänens som de sex 
största länens andelar av tätortsbefolkningen successivt har reducerats 
(tabell 8.2). Efter 1920 har det således inte funnits någon tendens till att 
tätortsbefolkningen i växande omfattning koncentrerats till storstadsre
gionerna. Tvärtom, deras betydelse har varit i avtagande.

Storstadslänen har naturligt nog genomgående (1750-1980) tillhört 
de län som hyst det högsta antalet stadsbor. I den andra änden, dvs län 
med genomgående låga värden vad gäller antalet stadsbor, finns Jämt
lands och Kronobergs län. Fram till sekelskiftet 1900 ingick i den grup
pen även Västerbottens län och efter sekelskiftet tillkom Gotlands län. 
Den mest remarkabla utvecklingen visar dock Blekinge län. År 1750 
fanns Blekinge på tredje plats, när länen rangordnas efter stadsbefolk
ningens numerär, med 6,7 procent av hela rikets stadsbefolkning. Där
efter har andelen successivt reducerats, men ännu år 1900 tillhörde Ble
kinge den fjärdedel av länen som hade de flesta stadsinnevånarna. År



1980 var det däremot bara två län (Gotland och Jämtland) som hade 
färre tätortsbor än Blekinge.

8.3 Regionala urbaniseringsgrader

De tre storstadslänen har inte bara hyst en stor del av rikets samlade 
stads- och tätortsboende, de har dessutom utgjort de mest urbaniserade 
delarna av Sverige (karta 8.5, 8.6). För Stockholms stad och län var 
detta under hela 1800-talet främst föranlett av huvudstadens närvaro. 
Länets övriga städer var länge små och dess urbaniseringsgrad bland 
den lägsta i hela riket. Under 1900-talet ändrades det förhållandet radi
kalt. Stockholms län, bortsett från Stockholms stad, blev då den när
mast efter Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län mest urbaniserade 
delen av riket. Orsaken därtill var bland annat en stark tillväxt inom 
länets stadsväsende, men framförallt en omfattande etablering av nya 
tätorter utanför det administrativa stadssystemet. Många av dessa nya 
tätorter var förorter till Stockholm.

Länen med höga urbaniseringsgrader har främst funnits i södra och 
mellersta Sverige (Mälarområdet) (karta 8.5, 8.6). Blekinge, Gotlands 
och Gävleborgs län hörde tidigare till de mest urbaniserade delarna av 
riket, men de har efter hand förlorat sina gamla positioner. Mest an
märkningsvärd är återigen Blekinges utveckling. Blekinge var ännu i 
mitten av 1800-talet det mest urbaniserade länet efter Stockholms stad 
och län. Blekinges urbaniseringsgrad hade dock reducerats från 34,3 
procent år 1750 till 19,1 procent 1855. Denna tendens bröts under 1800- 
talets senare del och år 1900 registrerades Blekinge för en urbaniserings
grad på 24,7 procent. Detta värde var dock klart lägre än 1750 års note
ring och Blekinge är det enda län som uppvisar lägre urbaniseringsgrad 
vid sekelskiftet 1900 än vid 1700-talets mitt. Det dröjde ända fram till 
1940-talet innan urbaniseringsgraden i Blekinge översteg 1750 års nivå.

Låga urbaniseringsgrader har främst kännetecknat inlandslån från 
Kristianstads län i söder till Västerbottens län i norr. Genomgående vi
sar Kristianstad, Kronoberg, Värmland, Jämtland och Västerbotten på 
låga tal (karta 8.5, 8.6). Nämnda län jämte Skaraborgs län hade ännu år 
1950 högst hälften, och i flertalet fall en väsentligt mindre del än så, av 
sin totalbefolkning bosatt i tätorter. För riket totalt passerades denna 
50-procentsgräns i mitten av 1930-talet, dvs ungefär i skiftet mellan tran
sitionens andra och tredje fas. Av 24 län var det dock bara fem som 
nådde en så hög urbaniseringsgrad år 1935. Vid slutet av transitionens



Den tredjedel av länen som har högsta urbaniseringsgraden 0

Den tredjedel av länen som har mellersta urbaniseringsgraden S

Den tredjedel av länen som har lägsta urbaniseringsgraden □

Referenser: SHD, Tätortshistorisk databas.
Historisk statistik för Sverige, del 1 (1969).
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KARTA 8.6: Regionala urbaniseringsgrader: totala tätortsbeståndet 
1920, 1950, 1970

Den tredjedel av länen som har högsta urbaniseringsgraden K 
Den tredjedel av länen som har mellersta urbaniseringsgraden S 

Den tredjedel av länen som har lägsta urbaniseringsgraden □

Referenser: SHD, Tätortshistorisk databas.
Historisk statistik för Sverige, del 1 (1969).
SOS, Folk- och bostadsräkningen 1970, 1980.



tredje fas (1970) hade däremot samtliga län minst 50 procent tätortsbe
folkning av totalbefolkningen.

Urbaniseringsgradens variationer mellan olika delar av riket har som 
redan framgått varit betydande och följer i stort samma utvecklings
mönster som tätortsbefolkningens fördelning inom riket under den ur
bana transitionen. I början av 1800-talet hade det mest urbaniserade lä
net (Stockholms stad och län) en urbaniseringsgrad på cirka 45 procent. 
Till de minst urbaniserade områdena hörde Kronobergs och Jämtlands 
län med urbaniseringsgrader på 1-2 procent. Skillnaden mellan det 
högsta och lägsta värdet, variationsvidden, låg ganska stilla mellan 1700- 
talets mitt och 1800-talets mitt, varefter den ökade kraftigt fram till om
kring 1920 (tabell 8.3). Stockholms län hade vid den tiden en urbanise
ringsgrad på 82 procent att jämföras med 18 procent för Jämtlands län. 
Siffrorna gäller all tätortsbefolkning ej enbart städerna.

Efter 1920 har variationsvidden successivt krympt, så att den år 1970 
var tillbaka på den nivå som rådde i början av 1800-talet (tabell 8.3). 
Gotlands län var år 1970 det minst urbaniserade länet med 52 procent 
tätortsbefolkning av totalbefolkningen att jämföras med Stockholms 
län, den mest urbaniserade regionen, vars urbaniseringsgrad uppgick till 
96 procent.

Ur regional aspekt kan man identifiera tre faser i den urbana utveck
lingen mellan 1700-talets mitt och 1970. Den första sträcker sig fram till 
mitten av 1800-talet och innebar decentralisering av stadsboendet (sta
bil variationsvidd och minskad koncentrationsgrad) jämte omlokalise
ring av stadsbefolkningen från Mälardalen till Götaland. Den andra fa
sen startar i början av den urbana transitionen och innefattar dess två

TABELL 8.3: Urbaniseringsgradens regionala variationsvidd

Är Tätorter

1900 65,7
1920 63.3
1950 54,5
1970 44,4
1900 44,6

Ar Städer

1750 45,4
1805 43,3
1835 43,8
1855 45,2
I885 58,4
1900 63,1
1920 63,1



första etapper. Under denna tid centraliserades stadsboendet (ökad va
riationsvidd, ökad koncentrationsgrad) samtidigt som en omfördelning 
ägde rum från östra till västra Götaland. Efter 1920/30 har tätortsboen- 
det på nytt decentraliserats (minskad variationsvidd, minskad koncent
rationsgrad) och omfördelats inomregionalt från kustlänen till det inre 
av Götaland, från Stockholmsregionen till övriga delar av Mälardalen 
och från södra till norra Norrland.

8.4 Förortsboendets omfattning

För att fullständiga bilden av tätortssystemets strukturella uppbyggnad 
skall jag i detta avsnitt belysa fördelningen mellan förorts- respektive 
huvudortsboende under perioden 1900-1980. Före 1900 har jag inte till
gång till någon tillförlitlig förortsstatistik. De principer som ligger till 
grund för klassificeringen i förort respektive huvudort har jag tidigare 
redogjort för (kapitel 3.7).

Enligt min beräkning uppgick förortsboendet i Sverige år 1900 till 
82 700 personer vilket utgjorde 5,6 procent av all känd tätortsbefolk
ning. Ar 1950 hade antalet tätortsbor växt till 388 800 personer eller 8,4 
procent av all tätortsbefolkning. Uppgiften för år 1950 avser den äldre 
metoden. Enligt den nyare metoden uppgick förortsboendet år 1950 till 
omkring 428000 personer eller 9,3 procent och år 1970 till 13,5 % av 
all urban befolkning. År 1980 hade förortsboendet vidgats ytterligare. 
Enligt min metod kan drygt 1,4 miljoner människor klassificeras som 
förortsbor 1980, vilket motsvarar 21,0 procent av samtliga tätortsinne- 
vånare. Förortsboendet har således växt klart snabbare än tätortsboen- 
det generellt och det gäller såväl för längre perioder som för varje en
skild delperiod mellan 1900 och 1980.9

Förortsboende har funnits inom samtliga administrativa tätortskate- 
gorier, men framförallt inom tätorter utanför stadsväsendet. Av stads
befolkningen har som mest 3,8 procent (1950) registrerats som förorts
bor. För köpingar och municipalsamhällen ligger toppnoteringarna på 
30-35 procent förortsbor. Dessa värden nåddes under perioden 1900- 
1920. Att värdena därefter sjunkit beror huvudsakligen på inkorpore
ringar av förorter till huvudorterna. Av den icke-administrativa tätorts
befolkningen har genomgående 20-25 procent registrerats som förorts
bor under tiden 1900-1950 med de lägsta resultaten vid periodslutet.

Förortsboendets omfattning har också varierat mycket mellan länen.
I Stockholms län utgjorde till exempel minst 60-70 procent av innevå



narna i köpingar, municipalsamhällen och icke-administrativa tätorter 
förortsbor under perioden 1900-1950. Under samma tid hade Västman
lands och Gotlands län mycket få eller inga förortsbor alls. I absoluta tal 
har förortsbosättning genomgående främst varit lokaliserad till Stock
holms län. Stockholms stads storlek gör dock att andelen förortsbor av 
samtliga tätortsbor vanligen inte blir anmärkningsvärt hög för staden 
och länet. 1 regel är det andra län än Stockholms stad och län som visar 
de högsta andelarna förortsbosättning av totalt tätortsboende.

De länsvisa resultaten antyder att förortsbosättningen runt Stock
holm inte varit av den stora relativa omfattning inom tätortsregionen, 
som man ofta allmänt föreställer sig. En närmare analys av förortsboen- 
dets vikt inom skilda tätortsregioner bekräftar denna iakttagelse.

Av de tre storstadsregionerna har Stockholm generellt efter 1920, när 
vi fick en förbättrad tätortsstatistik, haft den högsta andelen förortsbor. 
Det är endast Malmö som för år 1980 kan ståta med högre andel förorts- 
boende av regionens totala tätortsbefolkning. När de större tätortsre- 
gionerna rangordnas efter förortsboendets relativa storlek hamnar 
emellertid storstadsregionerna relativt långt ifrån de högsta värdena (ta
bell 8.4).

I början av 1900-talet var det, bland tätortsregionerna med över 2000 
innevånare, Borlänge som hade den relativt sett mest omfattande för
ortsbosättningen. Av Borlängeregionens befolkning var inte mindre än 
75-80 procent bosatt i förorterna under perioden 1900-1930. Denna 
höga notering beror till stor del på att Borlänge utgör ett av de många 
dubbelsamhällen som växte fram i samband med den industriella sam-

TABELL 8.4: Förortsboendets relativa vikt i storstadsregionerna

Tätorts-
region

Äldre metod
1920 193O I95O

Nyare metod
I95O I97O I98O

Stockholm 15,4 17.1 20,8 10,0 21.5 27,3
Göteborg 10,0 14,4 10,9 8,2 17.9 25,4
Malmö 5.6 3,9 2.8 9.0 15.2 28,7

Högsta värde 31,0 80,8 71,6 64,9 59,9 59,3

Anm. Högsta värde = högsta värde bland samtliga tätortsregioner 
i riket.



hällsbildningen under 1800-talets senare del. Borlänge växte fram som 
en tjänste- och serviceort (ett komplementsamhälle) intill en planerad 
och relativt funktionsfattig produktionsort, vilken i det aktuella fallet 
utgjordes av Domnarvet.l0Men även om man bortser från denna typ av 
dubbelsamhällen finner man att flera av de traditionella städerna har 
haft högre relativ styrka i sin förortsbosättning än huvudstaden. Före 
1950 är det genomgående Sundsvall och Örnsköldsvik som visar på den 
högsta andelen förortsboende. Periodvis framträder även en del andra 
städer med höga noteringar.

Efter 1950 är det bland tätortsregionerna över 10 000 innevånare 
(1980) Gällivare som registreras för den högsta andelen förortsboende. 
Inte mindre än omkring 60 procent av Gällivareregionens befolkning 
har regelbundet återfunnits i förorterna under åren 1950-1980. Gälli
vare har dock, liksom tidigare Borlänge, i hög grad karaktären av dub
belsamhälle. Förutom Gällivare finns det flera andra tätorter med avse
värt högre andel förortsbosättning än storstäderna. Kristianstad, Sunds
vall, Söderhamn, Kramfors, Luleå, Piteå och Kalix tillhör genom
gående de tätorter som återfinns i toppen på denna rangordning. Mer 
tillfälligt dyker en hel del andra orter upp.

För att avrunda denna exposé över förortsbosättningens villkor kan 
jag konstatera att förorterna generellt sett vuxit snabbare än huvudort
erna under hela 1900-talet. Vidare, att förortsboendet inte varit någon 
speciell storstadsforeteelse. Nästan alla större tätorter har, åtminstone 
efter 1950, varit omgivna av en krans med förorter och förortsboendets 
högsta relativa vikt har vid intet tillfälle återfunnits inom storstadsregio
nerna.



9. Den urbana tillväxtprocessen

9.1 Inledning

I del två, ”den urbana transitionen”, behandlade jag demografi och nä
ringsliv huvudsakligen ur ett urbaniseringsperspektiv. Här och i föl
jande kapitel har jag däremot för avsikt att analysera hur samma variab
ler verkat inom stadsväsendet och framkallat tillväxtskillnader mellan 
orter. De tillväxtskiljande mekanismerna behöver, som jag redan tidi
gare framhållit, inte nödvändigtvis vara samma, som format urbanise
ringens rytmik. 1 innevarande kapitel tar jag upp frågan om hur de de
mografiska variablerna varit förbundna med hög respektive låg befolk
ningstillväxt, medan näringslivet får anstå till nästa kapitel. Min hypotes 
i det här sammanhanget är, att migrationsnettot i högre grad än födelse
nettot framkallat spridningen av tillväxtsiffrorna mellan städerna. Fö
delsenettot däremot kan antas ha verkat mer likformigt, varigenom det 
oftast i högre grad än flyttningsnettot reglerat urbaniseringens variatio
ner. Allra först kommer jag dock att analysera hur den urbana tillväxten 
gestaltat sig på nationell och lokal nivå under transitionens olika stadier.

9.2 Urban tillväxt 1800-1980

9.2.1 Tätorternas befolkningstillväxt

I diagram 9.1 och tabell 9.1 beskrivs den urbana tillväxten i Sverige un
der olika delperioder mellan 1800 och 1980 såväl totalt som för olika 
tätortskategorier. Tillväxten har beräknats som årlig ökningstakt enligt 
formeln för ränta på ränta. Vid jämförelse med diagrammen 4.2 och 4.3 
över urbaniseringsgradens förändringar respektive urbankvotens ut
veckling kan man åtminstone i stora drag finna en samstämmighet mel
lan urbanisering och stadstillväxt. När tillväxttakten tilltar ökar också 
styrkan i urbaniseringen och vieeversa. Vissa smärre avvikelser från 
detta mönster kan också lätt konstateras.

Perioden 1830-tal - 1880-tal kännetecknades av en tämligen konti
nuerligt tilltagande ökningstakt, vilken nådde en första kulmen i början 
av 1860-talet. Efter en kraftig nedgång i tillväxtsiffrorna under 1860-ta- 
lets senare del erövrade dessa under 1870-talet på nytt den tidigare ni
vån och kulminerade definitivt i början av 1880-talet. För den tiden har 
en årlig ökningstakt på 3 procent uppmätts. Det är den högsta årliga



Diagram 9.1 : Årlig procentuell befolkningstillväxt i städer och tätorter 
1800-1980.
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Referens: SHD, Tätortshistorisk databas.

TABELL 9.1: Ärlig procentuell befolkningstillväxt för stader och 
tätorter I8OO-198O

Period Städer Köp : ar M : en
Adm.

tätorter
Icke-adm
tätorter

Samtliga
tätorter

1800-1835 0,65
1835-1855 1.33
1855-1885 2,45 2,85^
1885-1900 2,09 2,4l' 3.12'
1900-1910 1.79 3.91 2,61 2,76 2,64 2,03
1910-1920 1.33 2,94 1,46 1.39 1.85 1,44
1920-1930 0,97 1,13 1,14 0,99 1.38 1.07
1930-1935 1,08 0,75 0,32 0,98 1,10 0,94
1935-1940 1,73 1,18 0,77 1,62 1.77 1,65
1940-1945 2,28 1,78 1,27 2,16 1,50 2,04
1945-1950 2,19 2,56 2,09 2,22 2,65 2,29
1950-1960 1,63
1960-1965 1.33
1965-1970 1,74
1970-1975 0,57
1975-1980 0,31

1 Avser tiden I88O-I9OO och skattade icke-administrativa tätorter. 
Avser tiden 1865*1900 och skattade icke-administrativa tätorter.



tillväxtsiffran för hela tidsavsnittet 1800-1980 (diagram 9.1). Urbankvo
ten antyder också att urbaniseringen samtidigt var som intensivast (dia
gram 4.3).

Frän mitten av 1880-talet avtog stadstillväxten, liksom urbaniserings
takten, successivt. Det dröjde ända fram till 1930-talet innan den årliga 
tillväxttakten åter visade på uppgång. Från och med 1930-talet visar 
stadstillväxten först (1935-1950) på kraftig uppgång. För hela tätortsvä- 
sendet steg den årliga ökningen från 0,94 procent 1930-35 till 2,29 pro
cent 1945-50. Från denna höga nivå skedde sedan en viss nedtrappning 
till genomsnittligt 1,60 procent för tiden 1950-1970. Efter 1970 var ned
gången i årlig ökningstakt betydligt kraftigare. Tillväxten stannade mel
lan 1975 och 1980 vid 0,31 procent, vilket var den lägsta ökningstakten 
sedan 1800-talets första årtionde (diagram 9.1, tabell 9.1).

Tiden efter 1950 visar således på kontinuerligt avtagande tillväxt, ni
vån var dock såväl under 1950-talet som under 1960-talet väl så hög som 
under tiden 1910-35. Det var först under 1970-talet som en mer bety
dande nivåsänkning inträffade. Generellt sett tycks det därför ha förele
gat en ganska god samvariation mellan urbanisering och stadstillväxt un
der den här aktuella tiden.

9.2.2 Storlek och tillväxt

I sitt mäktiga arbete om den europeiska urbaniseringen 1500-1800 häv
dar Jan de Vries, att den ”nya urbanisering”, som inleddes omkring 
1700-talets mitt kännetecknades av småstadstillväxt och storstads
stagnation.1 Det är lätt att peka på enskildheter i den svenska urbanut
vecklingen, som bekräftar den tesen. Rikets största stad, Stockholm, 
stagnerade ända fram till mitten av 1800-talet, medan den minsta sta
den, Östersund, var den snabbast växande staden under 1800-talets 
första hälft. Fri- och lydköpingsväsendets framväxt och expansion skulle 
kunna tolkas som ett ytterligare belägg på småstadstillväxten. Men det 
går också lätt att peka på stora städer med stor expansionskraft (till ex
empel Göteborg, Malmö, Norrköping) och små stagnerande städer 
(Sigtuna, Trosa, Torshälla med flera). De enskilda fallen uppvisar lätt 
stora variationer och för att pröva sambandet mellan storlek och tillväxt 
behövs ett ”fullskaletest”, dvs en prövning genom hela stadsväsendet.

Med hjälp av korrelationskoefficienten Rxy har jag prövat sambandet 
mellan en stads storlek och dess tillväxthastighet under de olika tillväxt- 
och urbaniseringsstadier jag tidigare preciserat. Rxy kan som bekant



anta värden mellan +1 och -1. där +1 anger maximal positiv samvaria- 
tion mellan två variabler och -1 maximal negativ samvariation. Vid vär
det 0 är de två variablerna indifferenta i förhållande till varandra.

För tiden fram till 1800-talets mitt förelåg ett negativt samband mel
lan befolkningsstorlek och befolkningsökning i de svenska städerna. De 
mindre städerna växte således starkare än de större. Sambandet var 
dock inte särskilt starkt. Korrelationskoefficenten är endast svagt skild 
fran noll och dess värde förändras ej heller nämnvärt när fri- och lydkö
pingarna tas in i analysen (tabell 9.2). Under 1800-talets senare del 
skedde en omkastning i Rxy-värdet, så att det antog positivt förtecken. 
Sambandets styrka var dock fortfarande låg och förblev på den nivån 
under 1900-talet. Bortsett från tiden 1900-1920 har för städernas del 
sambandet mellan storlek och tillväxt varit positivt alltsedan 1800-talets 
mitt.

Liksom städerna redovisar tätortsregionerna mycket svaga samband 
mellan befolkningsstorlek och befolkningsökning. Negativt samband 
registreras alltsedan 1950-talet för tätortsregioner med minst 2000 inne
vånare. För den grupp som innehåller tätortsregioner med minst 10000 
innevånare år 1980 blir sambandet genomgående negativt för samtliga 
delperioder mellan 1900 och 1980. Det är föga överraskande, eftersom

TABELL 9-2: Korrelationskoefficienter för sambandet
befolkningsstorlek och befolkningstillväxt 
i städerna 1751~^950

Period Koefficient N

1751-1805 - o,n 81
1805-1835 - 0,05 82
1835-1855 - 0,02 83
1855-1885 0,12 88
1885-1900 0,09 91
1900-1920 - 0..05 92
1920-1935 0,05 109
1935-1950 0,03 112

1 Inkl friköpingar över 200 inv -0,05 (N=93)· 
Inkl samtliga friköpingar -0,06 (N=103)*

Anmärkning: Förortsstäder ingår ej. 

Referens: SHD, Tätortshistorisk databas.



den gruppen innehåller en hel del mycket expansionskraftiga tätorter 
som hade små folkmängder i början av seklet (tabell 9.3).

Även ur tidigare studier framgår, vad gäller 1900-talet, den lokala be
folkningstillväxtens långsiktiga oberoende av befolkningsstorleken. 
Mätningarna har dock vanligen inte avsett tätortsregioner utan städer 
och andra enskilda tätorter. För kortare perioder har däremot i vissa fall 
ett annat mönster iakttagits. Gösta Ahlberg har för 1930-talet funnit en 
positiv samvariation mellan ortsstorlek och tillväxt vad gäller administ
rativa tätorter.2 Rune Tryggvesson har för 1950-talet funnit ett positivt 
samband upp till nivån 20000 innevånare och ett negativt samband för 
tätorter över den gränsen.3 Gunnar Arpis studie över 1950-talet gav i 
princip samma resultat om än inte fullt så tydligt.4 Varken Tryggvesson 
eller Arpi har dock gjort åtskillnad mellan huvudorter och förorter. Det 
har däremot Hans Mattsson i en studie över de mindre tätorternas ut
veckling under 1960-talet. När förorterna läggs samman med sina hu
vudorter finner Mattsson inget beroende mellan storlek och tillväxt åt
minstone inte för tätortsregioner över 2000 innevånare.51 en senare un
dersökning avseende tiden 1970-75 har Mattson funnit avtagande till
växt med växande storlek för tätorter med minst 2000 innevånare. I det 
sammanhanget har han dock inte skilt förorterna från huvudorterna, 
utan hela tätortsbeståndet inkluderas.6

Den metod Hans Mattsson och övriga här omtalade forskare nyttjat 
har bestått i en jämförelse av tillväxttakten mellan olika storleksgrupper 
av tätorter. Det har således inte varit fråga om en individuell prövning 
ort för ort utan gruppvisa jämförelser av genomsnittstal. Om sprid-

TABELL 9·3 : Korrelationskoefficienter för sambandet befolknings
storlek och befolkningstillväxt i tätortsregioner 
över 2000 innevånare 1900-I98O

Period 210 000 inv 
Samtliga N

1980
exkl SGM

22 000 inv (basår) 
Samtliga N exkl SGM

1900-1930 - 0,06 98 - 0,29 0,07 92 - 0,10
1930-1950 - 0,09 103 - 0,15 0,10 171 0,12
1950-1970 - 0,11 103 - 0,17 -0,02 228 0,05
1970-1980 - 0,06 109 0,02 -0,07 268 - 0,13

Anmärkning: SGM = Stockholm, Göteborg, Malmö.



ningen i tillväxtsiffrorna inom grupperna är stor och skiljer sig mycket 
mellan de olika grupperna kan genomsnittstalen vara en dålig avspeg
ling av orternas tillväxtförhållanden och metoden kan dölja mer än den 
avslöjar.

Mina resultat kan, trots skillnader i metod och avgränsningar, i stort 
sägas bekräfta tidigare forskningars iakttagelser om det långsiktiga obe
roendet mellan lokal tillväxt och folkmängdsstorlek under 1900-talets 
första hälft. Något starkt beroendeförhållande mellan de två variabler
na har jag för övrigt inte kunnat finna för någon delperiod under tiden 
1750-1980. Sambandets karaktär har däremot varierat. Fram till mitten 
av 1800-talet växte de mindre städerna något snabbare än de större. 
Sambandet var alltså svagt negativt, men blev därefter svagt positivt. 
För tiden efter 1950 kan på nytt en svag tendens till något starkare till
växt i de mindre tätortsregionerna än i de större spåras (tabell 9.2, 9.3).

Ett visst beroendeförhållande mellan storlek och lokal tillväxt torde 
trots allt föreligga vad gäller de riktigt stora tätortsregionerna under 
1900-talet. Stockholm, Göteborg och Malmö hade då nått en sådan nu
merär, att stora absoluta befolkningsförändringar ger relativt små pro
centuella utslag. De stora orterna blir därmed ”skyddade” mot kraftiga 
relativa förluster, men i viss mån även hindrade att nå riktigt höga till
växttal. När tätortsregionerna rangordnas efter tillväxthastighet place
rar sig storstäderna oftast någonstans i mitten av rangskalan. Under 
1800-talet fanns det däremot inget hinder för storstäderna att nå den 
allra högsta tillväxtkvartilen. Det som skyddar respektive hindrar stor
stadsregionerna är dock inte bara deras numerär utan även deras multi- 
funktionella struktur, som gör dem mindre beroende av till exempel 
konjunkturella förändringar än orter, som är starkt specialiserade på en 
eller ett fåtal verksamheter.

9.2.3 Läge och tillväxt

I detta avsnitt har jag för avsikt att undersöka var i riket de mest expan
siva respektive de långsammast växande städerna och tätortsregionerna 
varit belägna. I en kartserie (karta 9.1) har jag markerat geografiskt läge 
för de städer som tillhörde den översta kvartilen (fjärdedelen), när stä
derna arrangeras efter tillväxthastighet, under de olika delperioderna 
av den urbana transitionen. I en annan kartsvit (karta 9.2) markeras på 
likartat sätt de städer som tillhörde den nedersta kvartilen. Tätortsre-



gionerna med minst 10 000 innevånare 1980 har likaså karterats på detta 
sätt (karta 9.3, 9.4). Frågan om var i riket de mest expansiva respektive 
de långsammast växande orterna varit belägna har förvisso en regional 
dimension och har därmed delvis berörts i föregående kapitel, i avsnittet 
om tätortsbefolkningens fördelning i riket. På länsnivå, och än större 
områden, kan dock lokal expansion ”kvittas” mot lokal stagnation och 
därigenom kan det bakomliggande mönstret skymmas.

De mest expansiva städerna var under förtransitionell tid främst loka
liserade till Götaland. Det gäller såväl absolut som i förhållande till an
talet städer. I Mälardalen däremot fanns det bara en enda stad (Eskils
tuna) som placerade sig i den översta tillväxtkvartilen, däremot var re
gionen under hela 1800-talets första hälft rik på långsamt växande stä
der. Götaland var inget helt homogent område. I nordvästra Götaland 
fanns till exempel ett område med stagnerande städer 1800-35, vilket 
ytterligare förstärktes 1835-55. I östra Götaland minskade under samma 
tid antalet städer i den översta tillväxtkvartilen något. Tendensen till en 
sydlig lokalisering av de mest expansiva städerna kvarstod dock fram till 
1800-talets mitt (karta 9.1).

Under senare delen av 1800-talet framträdde ett nytt mönster karak
täriserat av att de mest expansiva städerna var belägna i Mälardalen och 
i västra Sverige. Detta framkom särskilt tydligt under perioden 1885- 
1900. Östra Götaland saknade under 1800-talets senare decennier helt 
städer i den översta tillväxtkvartilen, däremot var antalet städer i den 
lägsta kvartilen betydande. På kuststräckan från Norrköping till Ystad 
fanns det ingen stad i den lägsta kvartilen 1835-55, däremot sex av tolv 
(inklusive Borgholm) under samtliga delperioder mellan 1855 och 1920 
(karta 9.1,9.2). Det var också, som jag tidigare diskuterat och visat (ka
pitel 6.2.2), kuststäderna i östra Götaland som i särskilt hög grad drab
bades av flyttningsförluster i slutet av 1800-talet och i början av det nya 
seklet (karta 6.1 ).

På västkusten mellan Strömstad och Trelleborg var det bara enstaka 
städer som hamnade i den lägsta tillväxtkvartilen, medan 5-6 städer av 
femton tillhörde de mest expansiva under 1800-talets senare del (karta 
9.1,9.2). Detta illustrerar väl den ovan gjorda iakttagelsen om en regio
nal omfördelning av stadsbefolkningen från kustlänen i östra Sverige till 
kustlänen i väster. Även Mälardalens omvandling från en region med 
många långsamt växande städer till en region med relativ stor del städer 
i den översta tillväxtkvartilen kan lätt utläsas ur kartbilderna. Totalt re
sulterade detta i, som ovan framgått, att Mälarområdets andel av stads-



KARTA 9.1: Geografiskt läge för städerna i den högsta tillväxtkvartilen, 
periodvis 1800-1950

Anm. Fyllda markeringar anger den fjärdedel av städerna, som redovisar den 
högsta tillväxten.

Referens: SHD, Tätortshistorisk databas.
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KARTA 9.2: Geografiskt läge för städerna i den lägsta tillväxtkvartilen, 
periodvis 1800-1950

D° ° *

Anm. Fyllda markeringar anger den fjärdedel av städerna, som redovisar den 
lägsta tillväxten.

Referens: SHD, Tätortshistorisk databas.
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befolkningen upphörde att reduceras vid mitten av 1800-talet (tabell
8.1).

Västkuststädernas frammarsch under slutet på 1800-talet har av Bo 
Öhngren förklarats med växande västlig utrikeshandel kombinerat med 
industriell expansion och förbättrade kommunikationssystem. Den 
samtidiga tillbakagången för östkuststäderna ser han som en konse
kvens av sena järnvägsetableringar i regionen.7 Den som mest intensivt 
studerat samspelet mellan järnvägsutbyggnad och lokal tillväxt torde 
fortfarande vara Eli Heckscher i sin avhandling från 1907. Heckschers 
resultat tyder på att det inte finns något enkelt samband mellan de två 
variablerna. För två städer (Borås och Östersund) fann han en stark till
växtimpuls via järnvägsutbyggnad. För andra städer innebar järnvägens 
ankomst inget omedelbart markant uppsving. Västeråsbanans öpp
nande 1875-76 åstadkom till exempel ingen större tillväxtökning i Väs
terås. De tillväxttal som noteras från och med 1887 var väsentligt högre. 
Malmö fick bara en ny järnvägslinje (till Ystad) under sin expansiva pe
riod mellan 1871 och 1885, medan fem nya linjer öppnades under stag
nationsperioden 1886-1895.8 Till frågan om kommunikationer, urbani
sering och lokal tillväxt återkommer jag ytterligare längre fram.

Den länsvisa redovisningen av tätortsbefolkningens fördelning inom 
riket, som jag genomförde i kapitel 8.2, visade pä en ny regional omför
delning efter cirka 1920/1930. Denna omfördelning utmärktes av expan
sion i det inre av Götaland, i Mälarområdet utanför Stockholmsregio
nen samt i norra Norrland. Kartsviterna över snabbt respektive lång
samt växande städer (karta 9.1,9.2) och tätortsregioner (karta 9.3, 9.4) 
vidimerar ytterligare det intrycket. Efter 1970 tycks det mönstret delvis 
vara på väg att lösas upp. Mälardalen hade till exempel färre tätortsre
gioner i den översta kvartilen och fler i den lägsta kvartilen 1970-1980 
än under tiden 1950-1970.9 Fluruvida detta är av mer permanent karak
tär (ett nytt regionalt mönster) eller en mer tillfällig förändring kan ännu 
ej bedömas, då tidsperspektivet är alltför kort.

I regionalekonomiska och regionalhistoriska sammanhang möter 
man ofta uppfattningen om ett stabilt regionalt system efter första 
världskriget och att ortssystemét, åtminstone i dess övre del, varit tämli
gen oförändrat under de senaste 100-200 åren. Till grund för uppfatt
ningen om den regionala stabiliteten ligger vanligen jämförelser av be
folkningsandelar och inkomstandelar mellan olika riksområden. Natio
nalekonomen och framtidsforskaren Åke E Andersson söker förklara 
stabilitetsegenskaperna med hänvisning till det nätverk för person- och
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KARTA 9.3: Geografiskt läge för tätortsregionerna (över 10 000 innevå
nare 1980) i den högsta tillväxtkvartilen, periodvis 1900- 
1980

Anm. Fyllda markeringar anger den fjärdedel av tätortsregionerna, som redovi
sar den högsta tillväxten.
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KARTA 9.4: Geografiskt läge för tätortsregionerna (över 10 000 innevå
nare 1980) i den lägsta tillväxtkvartilen, periodvis 1900- 
1980

Anm. Fyllda markeringar anger den fjärdedel av tätortsregionerna, som redovi
sar den lägsta tillväxten.



varutransporter som lades fast och byggdes ut i samband med industria
liseringsprocessen under slutet av 1800-talet. Redan vid den tiden fick 
vissa orter en överordnad roll som förmedlare av kontakter både inom 
sin region och mellan den egna regionen och omvärlden. Ett antal pri
mära noder och länkar mellan dessa etablerades och det regionala syste
met har därefter kännetecknats av fortsatt tillväxt i huvudnoderna. Till
växten har varit proportionell inom systemet, orter och regioner har be
hållit sina positioner och funktioner tämligen oförändrat.10

I många av de regionala analyser som Andersson och ERU (Expert
gruppen för regional utredningsverksamhet) utfört jämförs utveck
lingen mellan åtta riksområden. Vad gäller totalbefolkning och inkomst 
har man funnit att den regionala fördelning som fanns 1920 i stort var 
intakt i början av 1970-talet.11 Den jämförelse av tätortsbefolkningens 
fördelning mellan olika delar av riket som jag genomförde ovan visade 
också på stabila andelar under nämnda tidsperiod. När man arbetar 
med så stora aggregat som det här är fråga om, är det emellertid lätt 
hänt att variationerna döljs av områdesindelningen. Så tycks också vara 
fallet åtminstone vad gäller tätortsbefolkningens regionala fördelning. 
När man löser upp riksområdena och arbetar på länsnivå och på lokal 
nivå framträder den regionala omfördelningen av tätortsbefolkningen 
som varande minst lika kraftfull under tiden 1920-1970 som under bör
jan (1805-1855) och slutet av 1800-talet (1855-1900). Vad gäller tätorts
befolkningens regionala omfördelning synes det mig därför vara svårt 
att hävda uppfattningen om ett stabilt mönster efter 1920. Tre områden 
framstår som särskilt expansiva nämligen det inre av Götaland, Mälar
dalen utanför Stockholmsområdet samt övre Norrland.

Hur ser då stabiliteten inom ortssystemet ut? I SOU 1980:6 konstate
ras att under de senaste hundra åren är det bara Karlskrona, Skövde 
och några till som fått försämrad rangposition bland större orter, medan 
Umeå och Kiruna ”fått större uppgifter i det nationella systemet”.12De 
stabila egenskaperna vill man föra bakåt i tiden minst ytterligare hundra 
år. Förändringarna under denna epok skulle således bestå av proportio
nell tillväxt inom ett stabilt system.

Det är naturligtvis en riktig iakttagelse att ett välintegrerat tätortssys- 
tem som följer eller nära ansluter till rang-storleksregeln kännetecknas 
av små rangordningsförändringar bland de stora städerna.13 För att en 
mindre ort i ett sådant system skall kunna närma sig en stor ort i absoluta 
tal krävs nämligen betydande tillväxtskillnader mellan orterna. Om ex
empelvis en stad med 100 000 innevånare fördubblar sin folkmängd,



måste en stad på 10 000 innevånare öka sin befolkning elva gånger för 
att det absoluta avståndet, vilket rangordningspositionen mäter, inte 
skall öka. Under sådana förhållanden är det ganska självklart att om
kastningarna i rang-storlekshierarkins övre del inte kan bli särskilt om
fattande, åtminstone inte under kortare tidsperioder. Bland de mindre 
orterna, som ligger avsevärt närmare varandra i absoluta tal, kan där
emot även små tillväxtdifferenser åstadkomma nämnvärda positionsför- 
ändringar.

Enligt SOU 1980:6 skulle enbart Umeå och Kiruna avsevärt ha för
bättrat sina rangordningsnummer under de senaste hundra åren. När 
man i min databas tar ut de 20 största tätortsregionerna 1970 och noterar 
motsvarande städers placeringar 1885 finner man fem ”nya” orter, dvs 
orter som tillhörde de 20 största 1970 men ej 1885. Dessa fem orter är 
Västerås, Borås, Södertälje, Umeå och Luleå. Umeå har gjort den kraf
tigaste positionsförbättringen, men de övriga följer inte långt efter. Den 
kraftigaste positionsförsämringen bland de 20 största städerna år 1885 
har drabbat Söderhamn som gått från 19:e till 58:e plats mellan 1885 och 
1970. Andra städer som ordentligt försämrat sin rangordning är Lands
krona och Karlskrona. Skövde som i SOU 1980:6 anges som en förlust
ort under de senaste hundra åren har enligt mina beräkningar avancerat 
från en 39:e plats år 1885 till en 33:e år 1970 och vidare till 28:e 1980.

Av de 20 största städerna år 1885 fanns således femton kvar i samma 
kategori bland tätortsregionerna år 1970 men även 1980. Det ger ett sta- 
bilitetsvärde på 75 procent. Om man utsträcker jämförelsen i tid till att 
omfatta de 20 största städerna respektive tätortsregionerna 1751-1980 
och 1805-1980 blir resultatet att åtta respektive nio ”nya” orter tillkom
mit inom storleksgruppen vid periodslutet och lika många har naturligt
vis försvunnit räknat från periodstarten. Stabilitetsvärdet ligger således 
på nivån 40 till 45 procent. Med beaktande av möjligheterna till omkast
ningar i rang-storleksskalan tycks omsättningen på orter ha varit relativt 
hög även bland de 20 största städerna under de senaste 100-200 åren. 
Dessutom har det givetvis förekommit många omkastningar inom grup
pen de 20 största städerna. Under tiden 1751-1980 är det enbart de två 
allra största städerna, Stockholm och Göteborg, som behållit sina posi
tioner helt oförändrade.

Det har säkerligen funnits åtskilliga stabila och stabiliserande egen
skaper inom det urban-regionala systemet, men även markanta för
skjutningar mellan orter och mellan regioner. På den regionala nivån 
har jag identifierat tre perioder med olikartade mönster. Dessa perioder



ansluter dessutom nära till den urbana transitionens olika faser. Det för- 
transitionella stadiet och transitionens prolog utmärktes av en omför
delning av urbanbefolkningen från Mälardalen till Götaland. Under ti
den från 1800-talets mitt fram till inledningen av transitionens tredje 
etapp, dvs cirka 1920/30, tillväxte kustlänen i västra Sverige starkast på 
bekostnad av kustlänen i östra Götaland. Därefter har de urban-regio
nala expansionsområdena funnits i det inre av Götaland, i Mälardalen 
utanför Stockholmsregionen samt i övre Norrland.

9.2.4 Lokala tillväxtprofiler

I det föregående har jag studerat den urbana tillväxten i form av tvär
snitt för olika delperioder av den urbana transitionen. En annan möjlig
het är att genomföra en longitudinell analys, dvs följa en enskild stads 
utveckling genom transitionens skilda faser. I bilaga 2 har jag för varje 
stad, som ej klassificerats som förort, tagit fram en tillväxtprofil under 
de olika urban-transitionella delperioderna mellan 1800 och 1950. För 
tätortsregionerna med över 10 000 innevånare år 1980 har jag gjort på 
motsvarande sätt. Tillväxtprofilen är en slags ”livslinje”, den anger 
inom vilken kvartil respektive stad/tätortsregion placerat sig när städer- 
na/tätortsregionerna rangordnas efter tillväxthastighet.

När man arbetar på den detaljeringsnivå jag här valt - kvartiler - och 
med långa tidsförlopp får varje stad en i någon mening unik profil. Det 
blir med andra ord svårt för att inte säga omöjligt att hitta två orter med 
exakt likadana profiler. För att finna orter med likartade utvecklingsför
lopp har jag istället sammanfört dem i grupper med ledning av hur ofta 
och när de placerat sig i den högsta tillväxtkvartilen. För perioden 1800- 
1920 kan städerna på så sätt arrangeras i åtta grupper (bilaga 3). I den 
ena änden finns sådana städer som aldrig ”besökt” den högsta tillväxt
kvartilen. Det är en stor grupp, till och med den allra största. Den rym
mer inte mindre än 23 städer, vilket utgör mer än 1/4 (28 %) av de städer 
som finns med över hela tidsavsnittet 1800-1950. Av dessa återfinns 
dessutom hela åtta stycken regelbundet under medianen. 1 den andra 
änden finns de städer som någon gång under varje transitionen fas pla
cerat sig i den högsta tillväxtkvartilen. Det är en liten grupp, en av de 
minsta, den rymmer bara sex städer nämligen Eskilstuna, Malmö, Hel
singborg, Halmstad, Göteborg, Östersund. Av dessa är det enbart Ös
tersund som under varje enskild delperiod placerat sig i den högsta till
växtkategorin. Malmö, Helsingborg och Göteborg har genomgående



funnits över medianen, medan Eskilstuna och Halmstad under delperio
den 1900-1920 var nere i den tredje kvartilen (bilaga 2).

Eskilstuna, Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg och Öster
sund är alla sex orter som lyckats att föra en hög förtransitionell tillväxt 
vidare genom transitionens första och andra stadium. De har genom
gående fram till 1920/30 framgångsrikt kunnat anpassa sig till skiftande 
externa förutsättningar för tillväxtens generering. För de tätortsregio- 
ner som nämnda städer bildar kärnan i ser bilden annorlunda ut. Ingen 
av dem återfinns under någon delperiod mellan 1900 och 1970 i den 
översta tillväxtkvartilen (bilaga 2 och 4).

För en majoritet av städerna är det dock så att perioder av expan
sion - placering i högsta tillväxtkvartil - och långsammare tillväxt avlöst 
varandra. Vissa (11 stycken) noterar enbart hög förtransitionell tillväxt. 
Andra (23 städer) började expandera under transitionens första fas, i 
vissa fall (12 städer) kunde den visavi andra städer höga tillväxten föras 
vidare in i nästa fas, men så var inte alltid fallet. Ytterligare andra städer 
(15 stycken) inledde sin expansiva tid under transitionens andra etapp 
(bilaga 3).

Denna växling mellan perioder av hög och långsammare tillväxt kän
netecknar även en majoritet av tätortsregionerna. Åtta av tätortsregio- 
nerna har genomgående hög tillväxt visavi andra regioner under total
perioden 1900-1980. Det gäller Södertälje, Linköping, Ljungby, Olof- 
ström, Skövde, Umeå, Skellefteå och Boden. Samtliga finns inom de tre 
områden av Sverige som haft stark urban expansion efter 1920. Skellef
teå finns i högsta tillväxtkvartilen under samtliga delperioder, de övriga 
utom Boden har regelbundet hört hemma minst ovan medianen (bilaga 
2 och 4). Bortsett från Linköping var här nämnda högexpansiva tätorts- 
regioner relativt obetydliga samhällen i början av 1800-talet, flera av 
dem existerade överhuvudtaget inte som tätorter.

Liksom bland städerna utgörs den största kategorin bland tätortsre
gionerna av samhällen som inte under någon delperiod återfinns i den 
högsta tillväxtkvartilen. Denna grupp innehåller 39 tätortsregioner. I 
några fall (Vetlanda, Lidköping, Malmö) är det regioner som regelbun
det placerat sig i den andra kvartilen. Nio av de 39 regionerna har inte 
vid något tillfälle tagit sig över den fjärde kvartilen. I övrigt är det fråga 
om växlingar mellan expansiva perioder (placering i högsta tillväxtkvar
tilen) och perioder med långsammare ökningstakt (bilaga 4).



9.3 Tillväxtens demografiska bestämningsfaktorer

Under denna rubrik ämnar jag belysa tre aspekter på födelsenettots och 
flyttningsnettots uppgifter i tillväxtprocessen. För det första: sambandet 
mellan hög befolkningsökning och högt födelsenetto respektive högt 
migrationsnetto i enskilda städer under olika stadier av den urbana tran
sitionen. För det andra: sambandet födelsenetto och flyttningsnetto i 
enskilda städer. För det tredje: forandringsprocessen, dvs hur de två 
komponenterna verkat i avancerande, stillastående respektive nedåtgå
ende städer. Avancemang, stagnation och retardation har jag därvidlag 
fastställt genom att jämföra en stads placering i tillväxthierarkin under 
en period med motsvarande värde under närmast föregående period. 
Till gruppen avancerande städer har jag fört de som förbättrat sina posi
tioner med mer än 10 enheter. De städer som fallit tillbaka med mer 
än 10 enheter definieras som nedåtgående, medan de i intervallet ±10 
klassificerats som stillastående.

9.3.1 Migrationen som tillväxtspridare

Den hypotes om migrationens tillväxtspridande egenskaper jag nämnde 
inledningsvis kan styrkas på flera sätt. En väg är att undersöka antalet 
städer med migrationsledd tillväxt i olika tillväxtgrupper. En sådan be
räkning visar bland annat, att det under förtransitionell tid var minst lika 
vanligt med migrationsledd tillväxt bland långsamt växande städer som 
bland starkt expansiva städer (tabell 9.4).

Under tiden för det urbana genombrottet ändrades den fördelningen 
på ett sätt som tyder på att migrationen under denna tid började verka 
i polariserande riktning. Migrationsledd tillväxt blev mest frekvent i den 
övre kvartilen och avtog därefter successivt i omfattning. Den naturligt 
ledda tillväxten utvecklades samtidigt på rakt motsatt väg och blev van
ligast bland städerna i den lägsta kvartilen och minst förekommande i 
den högsta tillväxtgruppen. Det mönster som utvecklades under tiden 
1835-1855 förstärktes ytterligare under 1800-talets senare de! och har 
bestått även under 1900-talet (tabell 9.4).

Hypotesen om flyttningsnettots polariserende effekt i kombination 
med födelsenettots mer stabiliserande verkan kan ytterligare styrkas 
med några vanliga spridningsmått. Variationsvidden, dvs skillnaden 
mellan det högsta och lägsta värdet i en fördelning, var under förtransi
tionell tid väl så hög för födelsenettot som för migrationsnettot. Födel-



TABELL 9·^: Procentuell andel städer med migrationsledd 
tillväxt fördelade efter tillväxtkvartiler
I8OO-I95O

Period Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt Antal

1800-1835 76 85 81 75 79 82
1835-1855 95 75 73 55 75 83
1855-1885 95 55 54 15 56 88
1885-1900 61 52 23 9 36 91
1900-1920 75 59 48 17 50 92
1920-1935 92 76 56 22 61 109
1935-1950 96 71 71 43 71 112

Anmärkning: Q1 = Den fjärdedel av städerna som har den 
högsta befolkningsökningen.

Etc.

Referenser: SCB, Folkmängdstabeller l805_l855· 
BSOS, serie A, Befolkning.
SOS, Befolkningsrörelsen.

senettot varierade mellan +1,54% (Östersund) och -2,50% (Vaxholm) 
och flyttningsnettot mellan +2,34% (Södertälje) och -1,31% (Mar
strand). När transitionen satte fart under 1830-talet utvecklades varia
tionsvidden på ett helt olikartat sätt för de två nettovärdena. Beträf
fande födelsenettot sjönk variationsvidden ordentligt eller från 4,04 
åren 1800-1835 till 2,50 under perioden 1835-55 och vidare till värdet 
1,79 för perioden 1855-1885. Från och med det urbana genombrottet 
(1835-55) och framåt har födelsenettots variationsvidd pendlat mellan 
cirka 2,5 och 1,8. För flyttningsnettots del innebar transitionen däremot 
att variationsvidden ökade från 3,67 under tiden 1800-1835 till som mest 
5,76 mellan 1885 och 1900. För varje delperiod från och med 1830-talet 
kan man notera att flyttningsnettot haft en klart högre variationsvidd än 
födelsenettot (tabell 9.5).

Standardavvikelsen för födelsenetto respektive migrationsnetto upp
visar en likartad utveckling. I det förtransitionella stadiet hade de två 
nettovärdena ungefär samma storlek på standardavvikelsen, 0,65 för fö
delsenettot och 0,76 för flyttningsnettot. Därefter utvecklades även 
dessa två mått på helt olikartat sätt. Beträffande migrationsnettot ökade 
standardavvikelsen och nådde ett maximum under slutet av 1800-talet 
med värdet 0,97 för perioden 1885-1900. Födelsenettots standardavvi-



TABELL 9.5: Spridningsmått för födelsenetto och flyttningsnetto
I8OO-I95O

Period
Variationsvidd

FÖN FLN

Standard
avvikelse
FÖN FLN

Variations- 
koefficient 
FÖN FLN

1800-1835 9,09 3.67 0,65 0,76 13,00 1,09
1835-1855 2,50 9,29 0,50 0,80 1.72 0,78
1855-1885 1,79 3.90 0,91 O.85 0,53 0,89
1885-1900 2,15 5,76 0,95 0,97 0,5 2 1,33
1900-1920 2,55 9,00 0,93 0,89 0,53 1,29
1920-1935 1.79 5,05 0,39 0,81 1,17 1,76
1935-1950 2,13 5,00 0,37 0,85 0,55 0,77

Anmärkning: FÖN = födelsenetto, FLN = flyttningsnetto.

Referenser: se tabell 9·^·

kelse reducerades däremot och framförallt under den urbana transitio
nens första etapp. Under transitionens andra fas (1885-1920) låg födel
senettots standardavvikelse stilla på en låg nivå för att därefter ytterli
gare reduceras något (tabell 9.5).

Standardavvikelsens storlek och utveckling är bland annat beroende 
av det aritmetiska medeltalet. När man relaterar standardavvikelsen till 
medeltalet får man ett nytt mått kallat variationskoefficienten. Dess ut
veckling periodvis för tiden 1800-1950 visar i stort på samma mönster 
som variationsvidden och standardavvikelsen (tabell 9.5).

Ett mått som mer direkt avspeglar sambandet mellan befolkningstill
växten å ena sidan samt utvecklingen av födelsenettot respektive flytt- 
ningsnettot å andra sidan är korrelationskoefficienten Rxy. Under perio
den före det urbana genombrottet, dvs 1800-35, var sambandet mellan 
befolkningstillväxt och flyttningsnetto blott obetydligt starkare än sam
bandet mellan befolkningstillväxt och födelsenetto (0,56 mot 0,46). 
Detta tyder, liksom den föregående analysen, på att födelsenetto och 
flyttningsnetto vid den tiden verkade på ungefär samma sätt vad avser 
tillväxtgenereringen (tabell 9.6).

Från och med det urbana genombrottet på 1830-talet har däremot 
flyttningsnettot i klart högre grad än födelsenettot samvarierat med be
folkningstillväxten. Styrkan i sambandet mellan befolkningstillväxt/ 
flyttningsnetto steg således från 0.56 för perioden 1800-35 till 0,80 1835- 
55 och vidare till 0,85 1855-85. Den nivå som etablerades under transi-



TABELL 9-6: Korrelationskoefficienter för sambandet mellan 
födelsenetto respektive flyttningsnetto och 
befolkningstillväxt i städerna 1800-1950 samt för 
sambandet mellan födelsenetto och flyttningsnetto

Period
BEF ÖKN/
FÖN FLN N FÖN/FLN FÖNt/FLNt-1

1800-1835 0,46 0,56 82 -0,37
1835-1855 0,34 0,80 83 -0,23 -0,19
1855-1885 0,63 0,85 88 0,24 0,18
1885-1900 0,58 0,91 91 0,33 0,57
1900-1920 0,42 0,87 92 0,15 0,33
1920-1935 0,30 0,84 109 -0,14 0,14
1935-1950 0,57 0,94 112 0,34 0,02

Anm. FÖN = födelsenetto, FLN = flyttningsnetto.
BEF ÖKN/FÖN, FLN = sambandet befolkningsökning och 
födelse- respektive flyttningsnetto.
FÖN/FLN = sambandet födelsenetto och flyttningsnetto. 
FÖNt/FLNt-1 = sambandet mellan periodens födelsenetto 
och föregående periods flyttningsnetto.

Referenser: se tabell 9·^·

tionens första fas förblev därefter i stort oförändrad under följande tran- 
sitoriska skeden. Korrelationskoefficienten för befolkningstillväxt/fö
delsenetto har däremot pendlat inom intervallet 0,3-0,6 under hela pe
rioden 1800-1950 och dessutom varit klart skild från koefficienten för 
befolkningstillväxt/flyttningsnetto från och med 1835-55 (tabell 9.6).

Sambandsmåttet Rxy visar således även det på födelsenettots och 
flyttningsnettots klart skilda roller under den urbana transitionen. Flytt
ningarna har i högre grad än födelsenettot reglerat tillväxten i den me
ningen att de diskriminerat mellan snabbt och långsamt växande städer. 
Migrationen har skapat expansion på många håll, men också stagnation 
och tillbakagång på andra håll. Födelsenettot har verkat mer likformigt 
mellan städer och därigenom blivit ledande i såväl tillväxt- som urbani
seringsprocessen när migrationen sviktat. Migrationens mer polarise- 
rande verkan kommer också till synes i det förhållandet att antalet stä
der med flyttningsunderskott från 1855-85 varit större än antalet städer 
med födelseförluster. Särskilt framträdande var antalet städer med mi- 
grationsförluster under tiden 1885-1935, då mellan 20 och 40 procent 
av alla städer hade högre utflyttning än inflyttning och endast några få 
procent noterade födelseunderskott (diagram 5.1).



En annan fråga som bör belysas i sammanhanget gäller i vilken omfatt
ning flyttningsnettot påverkat födelsenettot. Kan det växande födelse
nettot och dess ledande roll i tillväxt- och urbaniseringsprocessen under 
1800-talets senare hälft förklaras av migrationen och migranternas ål
dersfördelning? Eller med andra ord: hur starkt är sambandet mellan 
födelsenettots och flyttningsnettots storlek och utveckling?

Jag har beräknat styrkan i nämnda samband för var och en av de tran- 
sitionella delperioderna mellan 1800 och 1950. Under 1800-talets första 
hälft var sambandet födelsenetto/flyttningsnetto negativt, dvs städer 
med höga flyttningsnetton hade ofta låga födelsenetton. Migrationsnet- 
tot kan sägas ha ersatt låga och ej sällan negativa födelsenetton. Eller 
var det så att flyttningarna gav upphov till låga och stundom negativa 
födelsenetton? Efter 1855 och fram till 1920 var det uppmätta samban
det däremot positivt och nådde sitt maximum under perioden 1885-1900 
(tabell 9.6). Styrkan i sambandet var dock inte ens vid den tidpunkten 
särskilt markant och migrationen ”förklarar” som mest bara 1/10 av fö
delsenettots variationer (R2= 0,11).14

Jag har vidare prövat hypotesen om det finns någon eftersläpningsef- 
fekt i relationen födelsenetto/flyttningsnetto. Har med andra ord födel
senettots storlek under en period påverkats av migrationsnettot under 
föregående period? Även detta samband var negativt före 1800-talets 
mitt och nådde sitt maximala värde 1885-1900 (tabell 9.6). Styrkan i 
sambandet är här något högre än i den förra relationen, men föregående 
periods migration ”förklarar” trots allt bara 1/3 av innevarande periods 
födelsenetto (R2= 0,32).

Ytterligare en metod för att mäta samspelet mellan flyttningsnetto 
och födelsenetto har här kommit till användning. Tillvägagångssättet 
har varit följande. Genom att applicera rikets totala relativa befolk
ningsökning under en period på stadsväsendet kan man få fram en hypo
tetisk urban folkmängd vid periodslutet. Differensen mellan denna be
räknade siffra och den faktiska folkmängden är ett uttryck för migran
ternas bidrag till stadsbefolkningen. Skillnaden mellan det beräknade 
bidraget och den faktiska nettoinflyttningen blir i sin tur ett uttryck för 
migranternas bidrag till födelsenettot.15

När man prövar denna köilmanska metod på det svenska materialet 
framträder ett mönster som nära ansluter till de resultat sambandsanaly- 
serna ovan gav. Migranternas hypotetiska bidrag till födelsenettot var



sålunda negativt under 1800-talets första hälft liksom under peroden 
1920-1935. Det beräknade migrantbidraget var som störst i slutet av 
1800-talet, då inflyttarnas kalkylerade bidrag till födelseöverslottet 
uppgick till 42 procent (tabell 9.7). Mer än hälften av födelserettot 
skulle dock även då ha åstadkommits via de permanenta stadsborna.

Självfallet finns det ett samspel och en samvariation mellan flytt- 
ningsnetto och födelsenetto. Styrkan i detta samband har dock inte visat 
sig frapperande hög. Det förefaller mig vara svårt att förklara städrrnas 
förbättrade reproduktionsbetingelser under 1800-talets senare del med 
någon enkel hänvisning till migrationen och dess åldersselektion. De få 
studier över det tidiga 1800-talets urbana omflyttningar, som föreligger 
tyder inte heller på att ålderssammansättningen då väsentligt skulle ha 
skilt sig från förhållandena under 1800-talets senare decennier.16 Sna
rare var det så att den urbana miljö och de urbana villkor som nötte 
inflyttarna var väsentligt annorlunda före och efter 1800-talets mitt Den 
förbättrade miljön och de gynnsammare villkoren bör ha främjat ;åväl 
de permanenta stadsbornas som inflyttarnas reproduktiva betingelser. 
Framförallt tycks dock migranterna ha dragit nytta därav, eftersom sam
bandet mellan födelsenetto och flyttningsnetto stärktes under 18(0-ta- 
lets senare hälft. Det växande urbana födelsenettot och dess ledmde 
roll i tillväxt- och urbaniseringsprocesserna kan dock inte enbart til skri
vas migrationen och dess indirekta effekter på födelsenettot. Ett ninst 
lika stort bidrag tycks ha kommit från de permanenta stadsinnevåmrna.

TABELL 9-7: Migranternas hypotetiskt beräknade bidrag till städerrns 
födelsenetton 1800-1950

Period
Städernas 
f aktiska 
födelsenetto

Migranternas 
hypotetiska bidrag 
till födelsenettot

Dito i 
procent av 
födelsenettot

1805-1835 - 90 690 - 96 785 -

1835-1855 - 6 929 - 69 579 -
1855-1885 131 609 21 890 16,5
1885-1900 196 979 61 986 92,0
1900-1920 295 930 86 035 32,0
1920-1935 77 986 - 70 951 -
1935-1950 3D 342 96 097 14,5

Anmärkning: Beträffande beräkningsmetod se W Köllman 1969. 68.

Referenser: se tabell 9·^·



Tillväxtens villkor har hittills analyserats tvärsnittsmässigt och ur ett 
jämförande perspektiv. Samspelet mellan födelsenetto och flyttnings- 
netto har studerats inom varje enskild stad under olika transitionella pe
rioder och städerna har samtidigt differentierats efter tillväxthastighet. 
Resultaten tyder bland annat på, att migrationen i högre grad än den 
naturliga befolkningsökningen haft förmåga att diskriminera mellan stä
der med hög respektive låg befolkningsökning.

Migrationens polariserande verkan kan ytterligare understrykas om 
man anlägger ett longitudinellt perspektiv och analyserar förändringen 
inom en enskild stad mellan tvä perioder. En sådan förändringsanalys 
kan genomföras antingen internt (inom staden) eller komparativt (ex
ternt), vilket innebär att den enskilda staden jämförs med ett urbant ge
nomsnittsvärde. I det första fallet kan man få svar på frågan varför sta
den, när den jämförs med sig själv, växt snabbare under en period än 
under en annan. I det senare fallet blir frågan istället vilken komponent 
som betytt mest för att en stad skall avancera, gå tillbaka eller hålla oför
ändrad position i tillväxthierarkin. Här är det den komparativa ansatsen 
som anlagts. Frågan gäller således inte längre vilken komponent som 
bidragit mest till hög respektive låg tillväxt inom en stad utan istället är 
det den tillväxtmässiga omkastningen mellan städer som intresset focu- 
seras mot.

Att en stad avancerar i ”tillväxtligan" beror på att antingen födelse
nettot eller migrationsnettot utvecklats gynnsammare än i andra städer. 
För att fastställa de två komponenternas bidrag har jag jämfört den en
skilda staden med genomsnittstal för landsortsstäder.

För att åskådliggöra hur förändringsprocessen gestaltat sig i olika stä
der har jag tagit fram en stad ur var och en av de åtta tillväxtkategorier 
jag identifierade i kapitel 9.2.4 och i bilaga 3. De valda städerna har 
således haft helt skilda tillväxterfarenheter, från genomgående hög till
växt till genomgående låg tillväxt. De skall dock inte ses som representa
tiva för sina tillväxtkategorier. 1 det avseendet representerar de bara sig 
själva. De åtta städernas utvecklingsförlopp (profiler) återges i diagram 
9.2, där jag också lagt in markeringar för positionsförändringar i tillväxt
hierarkin samt vilken komponent (födelsenetto eller flyttningsnetto) 
som i första hand styrt förändringsprocessen.

Öregrund är en stad med genomgående låg tillväxt i förhållande till 
andra städer under perioden 1800-1920. Staden har dessutom behållit



Diagram 9.2: Profil för födelsenetto och flyttningsnetto i åtta städer 
1800-1920.

Öregrund Kalmar

Uppsala

Jönköping

Karlstad

Ulricehamn

Östersund

Flyttningsnetto

Födelsenetto



sin position oförändrad under hela tidsavsnittet. Kvartilbytet 1885-1900 
(bilaga 2) innebar således inte någon rangordningsförändring översti
gande + 10 positioner. Till skillnad från Öregrund är Östersund en stad 
som regelbundet återfunnits högt upp på tillväxtens ranglista. En 
mindre positionsförsvagning (-11 placeringar) inträffade under perio
den 1885-1900, den resulterade dock ej i att staden lämnade den översta 
kvartilen (bilaga 2). I övrigt har Östersund hållit sin tillväxtposition in
takt. Trots dessa skillnader i positionelt nivå har det vanligtvis varit mi- 
grationsnettot som styrt förändringsprocesserna i de två städerna. Den 
enda avvikelsen noteras för Öregrund, där födelsenettot under 1800-ta- 
lets slut fick en något större tillväxtbefrämjande effekt än flyttningsnet- 
tot. I övrigt är det migrationen som styrt förändringsprocessen i Öre
grund liksom den regelbundet gjort i Östersund (diagram 9.2).

Den bild av migrationens betydelse i förändringsprocessen som för
medlas genom Östersund och Öregrund bekräftas av flertalet övriga stä
der i den grupp av ätta städer jag här valt ut. Det är i regel endast under 
någon enstaka period som födelsenettot varit ledande i förändringspro
cessen. När så varit fallet har positionsförändringarna oftast, men ej all-

Anmärkning:
Skalvärdena anger i vilken omfattning (procentenheter) födelsenetto respekti
ve flyttningsnetto avviker från landsortsstädernas genomsnitt. O = landsorts
städernas genomsnitt.

N (födelsenetto) respektive M (flyttningsnetto) anger vilken faktor som föränd
rats mest i tillväxtbefrämjande respektive tillväxthämmande riktning.

+1=1- anger stadens rörelser i tillväxthierarkin.
+ = Positionsförbättring sedan föregående period med mer än 10 place

ringar.
= = Positionsförändringen sedan föregående period ligger i intervallet ± 10 

placeringar.
-= Positionsförsämring sedan föregående period med mer än 10 place

ringar.
Sifferraden anger tidsperioder:
1 = 1800-1835
2 = 1835-1855
3 = 1855-1885
4 = 1885-1900
5 = 1900-1920

Referenser: se diagram 5.1.



tid, varit obetydliga och legat i intervallet ± 10 placeringar. En stad avvi
ker emellertid mer markant från de övriga och det gäller Karlstad, där 
födelsenettot genomgående styrt förändringsprocessen.

Karlstad tillhör den grupp av 12 städer som alltsedan transitionens 
första fas och fram till 1920/30 tillhört de mest expansiva städerna i riket 
(bilaga 3). Perioden 1833-53 innebar en kraftig positionsförbättring för 
staden, som avancerade från tredje till första kvartilen. Avancemanget 
kan inte i någon högre grad tillskrivas migrationen. Nettoinflyttningen 
ökade visserligen något i förhållande till andra städer, men än större var 
födelsenettots frammarsch. Under perioden 1855-85 sjönk Karlstad ned 
i den andra tillväxtkvartilen. Detta inträffade trots att migrationsnettot 
fortsatte att stiga relativt andra städer. Födelsenettot däremot utveckla
des vid den tiden något mindre gynnsamt i Karlstad än genomsnittligt 
för landsortsstäder. Under inledningen av transitionens andra fas (1885- 
1900) avancerade Karlstad på nytt i tillväxtligan och nådde en placering 
i högsta kvartilen. Denna position behöll staden därefter genom hela 
den aktuella fasen. I Karlstads avancemang 1885-1900 hade födelsenet
tot något större del än flyttningsnettot, men inte särskilt mycket. Att 
staden kunde behålla positionen oförändrad efter 1900 berodde där
emot entydigt på födelsenettot, som klart stärktes i förhållande till 
andra städer samtidigt som flyttningsnettot försvagades (diagram 9.2).

När man genomför en sådan här longitudinell förändringsanalys ge
nom hela det svenska stadsväsendet visar det sig att Karlstad intar en 
rätt unik ställning. Ingen annan stad har under alla fyra delperioderna 
mellan 1835 och 1920 haft en naturligt ledd förändringsprocess. Där
emot har inte mindre än 23 städer av 82 genomgående haft en migra- 
tionsledd förändringsprocess (tabell 9.8). Den stad som närmast påmin
ner om Karlstad är Göteborg, där födelsenettot under tre delperioder 
varit den mest tillväxtbefrämjande faktorn och under den fjärde perio
den blott obetydligt skiljer sig från migrationsnettot. Vaxholm, Gränna, 
Nora och Gävle noteras likaså för tre delperioder med naturligt styrd 
förändringsprocess. I de tre senare städerna är dock skillnaderna mellan 
födelsenetto och flyttningsnetto ej så starkt framträdande under samt
liga tre delperioder som i Göteborg. Och i Vaxholm är migrationsnettot 
den klart styrande faktorn under den fjärde perioden.

Ett annat sätt att sammanfatta resultaten för samtliga städer ges i ta
bell 9.9. Därur framgår också klart migrationens polariserande verkan 
och ledande roll i förändringsprocessen under den urbana transitionen. 
Avancemang och retardation i tillväxthierarkin har vanligen, oavsett



TABELL 9-8: Städerna klassificerade efter styrande komponent i 
forandringsprocessen I8OO-I92O

Kategori Antal städer

0N 4M 23
IN 3M 35
2N 2M 18
3N IM 5
4N OM 1

Anm. ON = 0 delperioder med naturligt (födelsenetto) styrd 
förändringsprocess och fyra delperioder med 
migrationsstyrd förändringsprocess.

Etc.

Referenser: se tabell 9·^·

tillväxtkvartil, genererats via migrationen. Det är blott i enstaka fall som 
födelsenettot därvidlag haft större roll än flyttningsnettot. Vad gäller 
städerna med oförändrad position kan man konstatera, att totalt sett 
hade födelsenetto och flyttningsnetto samma vikt fram till 1900 och att 
förhållandena därefter varierat kraftigt. Här finns ocksä klara skillnader 
mellan kvartilerna. Under perioden 1835-55 fanns till exempel de städer 
som via födelsenettot höll oförändrad position främst under tillväxtme- 
dianen. Efter 1855 och fram till 1900 intog dessa städer däremot en do
minerande ställning i den högsta tillväxtkvartilen. De städer som under 
1800-talets senare hälft behöll en hög tillväxtposition, vilken de troligen 
nått via migrationen, tycks i hög utsträckning ha lyckats med detta till 
följd av födelsenettots utveckling visavi andra städer. Till viss del har 
en dylik demografisk situation säkerligen uppkommit till följd av den 
föregående inflyttningen.

I det här avsnittet har jag fört in en ny process, förändringsprocessen, 
i analysen vid sidan av de förut diskuterade urbaniserings- och tillväxt
processerna. Därigenom har ytterligare ljus kastats över migrationens 
betydelse i urbanutvecklingen. Även om födelsenettot betydde mer än 
flyttningsnettot för städernas befolkningsökning under transitionens 
andra fas, var det ändå migrationen som skakade om i systemet och 
framkallade avancemang liksom retardation. Förändringsprocessen har 
genomgående styrts via migrationen, medan dess styrande roll i urbani
serings- och tillväxtprocesserna inte varit lika uttalad och framförallt 
skiftat över tid.



TABELL 9·9: Den demografiska förändringsprocessen i avancerande, 
oförändrade och nedåtgående städer 1800-1950

1835-55
N M

Avancerande
1855-85 I885-OO

N M N M

städer
I9OO-2O

N M
I92O-35

N M
1935-50

N M
Ql 5 8 2 9 3 10 2 n 2 12 0 21
Q2 5 4 1 9 0 10 2 10 5 4 0 9
Q3 1 3 2 2 0 6 0 7 1 9 0 2
Q4 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0
Summa 11 17 5 22 3 27 4 30 8 26 0 32

Oförändrade städer
1835-55 1855-85 1885-00 1900-20 1920-35 1935-50

N M N M N M N M N M N M
Ql 1 6 7 2 8 1 3 5 7 1 2 4
Q2 1 1 1 4 4 5 1 4 5 2 1 4
Q3 5 3 2 5 1 3 0 9 1 1 2 5
Q4 6 3 4 3 2 6 2 4 5 5 4 6
Summe 13 13 14 14 15 15 6 22 18 9 9 19

Nedåtgående städer
1835-55 1855-85 I885-OO 1900-20 1920-35 1935-50

N M N M N M N M N M N M
Ql 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
Q2 1 8 2 3 0 2 2 3 0 7 0 13
Q3 3 7 5 5 3 9 1 6 0 11 2 17
Q4 0 8 4 8 1 12 4 11 0 12 0 17
Summa 4 23 11 16 4 24 7 22 0 31 2 47

Anm. Tabellen anger den komponent (N=födelsenetto, M=flyttningsnetto) 
som, när varje enskild stad jämförs med genomsnittstalet för 
landsortsstäder, förändrats mest i tillväxtbefrämjande riktning mellan 
två perioder bland avancerande respektive stillastående städer samt 
mest i tillväxthämraande riktning bland nedåtgående städer. Avancerande 
städer är de som förbättrat sina positioner med mer än 10 enheter 
jämfört med närmast föregående period, när städerna rangordnas efter 
befolkningsökning. Nedåtgående städer har försämrat sina positioner 
med mer än 10 enheter, medan städerna i intervallet ±10 enheter 
betecknas som oförändrade.

Q1 = Första tillväxtkvartilen, dvs den fjärdedel av städerna som har 
den högsta relativa befolkningsökningen.

Etc.

Referenser: se tabell 9·^·



10. Näringsliv och städers tillväxt

10.1 Inledning

Syftet med det här kapitlet är att försöka belysa och diskutera samban
det mellan befolkningstillväxt och näringslivsutveckling i enskilda stä
der och i anslutning därtill resonera kring triangeln näringsliv-städers 
tillväxt-urbanisering. Jag har redan tidigare påpekat att det inte förelig
ger något automatiskt eller lagbundet samband mellan de tre variab
lerna näringsliv, urbanisering och städers tillväxt (kapitel 5.3.3). Här 
skall jag nu försöka att ytterligare bearbeta frågan om hur näringslivets 
förändringar förhållit sig till urbaniseringen respektive städernas befolk
ningstillväxt. Vilka delar av näringslivet är det som främst varit lierade 
med hög befolkningstillväxt i enskilda stadssamhällen? Hur har dessa 
tillväxtgenererande verksamheter förhållit sig till de urbaniserande 
verksamheterna, dvs de verksamheter som ändrat relationen stad-land 
till städernas förmån?

Det material som ligger till grund för den urbana näringslivsanalysen 
är liksom tidigare folkmängdstabellerna (1805-1855) samt folkräknings- 
materialet (1860-1980). Från och med 1920 innehåller de tryckta redo
görelserna sysselsättningsuppgifter för varje enskild stad och från 1950 
för varje enskild tätort. Den näringsmässiga detaljeringsnivån skiftar 
dock, vilket försvårar jämförelser över tid.

Folkmängdstabellerna återger yrkesfördelning (”stånd och villkor”) i 
varje enskild stad vart femte år mellan 1805 och 1855. Från och med 
1860 försvåras möjligheterna att i arbetstabellerna (prickningslistor) 
identifiera enskilda städer. Städerna prickades istället vanligen av 
gruppvis efter vad som förefaller vara något varierande principer. År 
1860 är det bara fem enskilda städer (Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Norrköping, Gävle) som är urskiljbara. År 1870 har antalet ökat till 22 
och 1880 till 36. För övriga städer måste man gå till husförhörslängderna 
för att få fram den sökta informationen. I arbetstabellerna för år 1900 
är på nytt varje enskild stad identifierbar. Dessa omständigheter inne
bär att min analys för den senare delen av 1800-talet (1870-1900) får lov 
att begränsas till den mindre grupp av städer som är specificerade i pri
märmaterialet.

För vart och ett av åren 1805, 1835, 1855, 1870, 1880, 1900, 1930, 
1950 och 1970 har jag hämtat fram sysselsättningsuppgifter för varje en



skild stad med de begränsningar jag nyss nämnt. För varje enskild stad 
har dess andel av det samlade urbana näringslivet beräknats såväl totalt 
som för enskilda näringsgrenar. Genom att relatera andelsförändringen 
mellan två undersökningsår till andelen vid periodens början får man 
fram ett mått som jag kallat andelskvot. Denna andelskvot har jag an
vänt bland annat vid beräkningar av korrelationen mellan befolknings
tillväxt och näringslivsutveckling.

De år jag valt som undersökningsår är avsedda att sammanfalla med 
den urbana transitionens olika faser och delperioder, men de är även 
materialstyrda. Ar 1860 har till exempel utelämnats helt, eftersom ma
terialet då är alltför begränsat för mina behov. År 1930 har jag valt fram
för 1920, då det tryckta materialet är mer rikhaltigt (se kapitel 6.3.2). 
För att neutralisera nybildningseffekter har jag här liksom tidigare en
bart räknat med under varje delperiod bestående städer/tätorter. För att 
neutralisera effekterna från inkorporeringar har jag exkluderat de stä
der som genomfört stora inkorporeringar, vilka uppenbarligen kraftigt 
påverkat sysselsättningsstatistiken. Vad gäller tiden efter 1950 avser 
mina beräkningar huvudorterna i de större (över 10000 innevånare) tät- 
ortsregionerna. Av arbetsekonomiska skäl har jag ej beaktat förorterna 
i det sammanhanget.

Resultaten kommer att presenteras kronologiskt och sorterade efter 
transitionens olika stadier. Många enskilda exempel kommer att ges för 
att något konkretisera korrelationsanalysens resultat. Exemplifieringen 
är särskilt rikhaltig under tiden för det urbana genombrottet, när fa
briksindustrien etablerade sig i städerna på allvar. Detta kan motiveras 
med att den tiden är en mer okänd och outforskad del av den urbana 
historien än det senare 1800-talet.

10.2 Den urbana transitionens inledning

De urban-industriella tillväxtpolerna

Det nya, expansiva draget i den urbana näringslivsutvecklingen strax 
före 1800-talets mitt var fabriksväsendet, vars tillväxt bidrog till att hela 
urbaniseringsförloppet initierades. Som jag tidigare visat (kapitel 5.3.3) 
växte det under transitionens inledning fram elva nya och efter dåtidens 
mått relativt stora respektive medelstora fabriksstäder. De kan sägas ha 
utgjort ett slags nya ”urban-industriella tillväxtpoler” och representerar 
en viktig del av periodens urbanisering.



De nya ”urban-industriella tillväxtpolerna” utgjordes av städerna 
Jönköping, Karlshamn, Västervik, Borås, Landskrona, Örebro, Söder
tälje, Halmstad, Karlstad, Sundsvall och Karlskrona. De omvandlades 
således från att ha varit små eller medelstora till att bli medelstora eller 
stora fabriksstäder. De tre största städerna inom denna grupp var år 
1855 vad gäller antal sysselsatta män inom fabriker och bruk Karls
hamn, Jönköping och Borås med 170-180 personer uppförda i folk- 
mängdstabellernas kolumner. I Jönköping och Borås tycks tillväxten 
under perioden 1835-55 främst ha genererats genom att branschstruktu
ren differentierades och i mindre utsträckning genom tillväxt inom re
dan i staden befintliga större branscher. Totalt fanns det, enligt Tabell
verket, åtta branscher med fler än fem sysselsatta i Jönköping år 1855 
mot tre sådana fabriksgrenar år 1835. För Borås del noteras sex dylika 
branscher år 1855 mot endast två vid mitten av 1830-talet.1

Jönköpings tre största fabriksbranscher var år 1835 gevärsfaktoriet, 
kvarnar och boktryckerier med vardera ett 20-tal män sysselsatta enligt 
Tabellverkets noteringar. Dessa finns inte med i fabriksberättelserna, 
där det istället rapporteras om bland annat 14 sysselsatta inom färgerier, 
nio inom snus och tobak och sex arbetare vid en spegelfabrik.2 Gevärs
faktoriet hade gamla anor. Det hade inrättas redan 1620, då en ny fakto
riorganisation föreskrev att Jönköping, Söderhamn, Norrtälje, Örebro 
och Norrköping skulle tilldelas rätten till sådan verksamhet. En stor del 
av faktoriet i Jönköping flyttades dock mot 1600-talets slut över till Hus
kvarna efter att fallen i Huskvarnaån byggts ut.3 De kvarvarande parti
erna av det sekelgamla faktoriet flyttades successivt under 1800-talet till 
Göteborg respektive Karlsborg.4

Efter 1835 rapporterar folkmängdstabellerna inte längre om något 
faktori i Jönköping. Kvarnar och boktryckeri fanns dock kvar ännu 1855 
med samma sysselsättning som tidigare, dvs cirka 20 man. Dessa bran
scher utgjorde inte längre stadens allra största fabriksgrenar. Sysselsätt- 
ningsmässigt viktigast var säkerligen den i mitten av 1840-talet på initia
tiv av bröderna Lundström tillkomna tändstickstillverkningen. Denna 
tillverkning sysselsatte i mycket hög grad kvinnor och minderåriga, vilka 
saknas i folkmängdstabellerna. I dessa rapporteras 34 män på tänd
sticksfabrikerna och lika många inom vagnfabrikation.

Bröderna Lundström tog många initiativ inom Jönköpings fabriksvä
sende vid mitten av 1850-talet. Förutom tändsticksfabriken var de ak
tiva vid etablerandet av Jönköpings mekaniska verkstad 1859 och 
Munksjö pappersbruk 1862.5 Alla dessa nya och livskraftiga fabriker bi



drog tillsammans med kommunikationsförbättringar (Göta kanals öpp
nande 1822-32, utbyggd hamn 1830-talet, järnvägen 1860-talet) och väx
ande varuhandel, nya och förbättrade kreditinstitut, effektivare kom
munalförvaltning med mera till att Jönköping under transitionens första 
fas kunde föra vidare den i förhållande till andra städer expansiva ut
veckling som präglade staden redan under det förtransitionella stadiet.6

Fabriksväsendet i Borås tycks i högre grad än det i till exempel Jönkö
ping ha formats av omlandets (Sjuhäradsbygden) kapacitet och stadens 
förmåga att penetrera detsamma. Borås största fabriksgren var under 
1800-talets första hälft färgerierna, vilka försågs med arbete av den 
blomstrande hemslöjdsproduktionen och textilframställningen på den 
omgivande landsbygden. Marks härad har betecknats som ett protoin- 
dustriellt centra och där priviligierades bland annat i början av 1830-ta- 
let det välkända Rydboholms bomullsväveri.7 Någon mer omfattande 
och kontinuerligt driven textiltillverkning inne i själva staden tycks inte 
ha förekommit före 1870-talet. Flera ansatser i den riktningen förekom 
dock. Ar 1806 startades till exempel Tollstorps klädesfabrik med fyra 
vävstolar och 40 arbetare (hemarbetare oräknade), men fabriken kom 
snart på obestånd och nedlades definitivt på våren 1813. Flera liknande 
exempel finns från 1820- och 1830-talen.8

Färgerierna stod för stabiliteten och kontinuiteten inom fabriksvä
sendet i Borås. Totalt lär det ha funnits 25 färgerifabrikörer i staden un
der perioden 1805-1865. Sysselsättningen rapporteras i folkmängdsta- 
bellerna till mellan 40 och 60 man under perioden 1835-55 med de 
högsta värdena vid periodslutet. Fabriksberättelserna ger som väntat 
något högre värden.9 Vid mitten av 1800-talet framträder en mer diffe
rentierad branschstruktur i Borås. Ar 1850 uppgavs fyra branscher ha 
mer än fem sysselsatta och år 1855 fanns det ytterligare två sådana bran
scher. Viktigast av dessa nya fabriksgrenar var garverierna jämte 
kattunstryckerierna.10

Flera nya och livsdugliga företag inom textil- och garveribranscherna 
startades således i Borås under 1840-talet samtidigt som färgerierna 
kunde utvidga sin verksamhet. Denna fabriksmässiga expansion bidrog 
till att föra staden ur den kris den hamnade i genom varuhandelns starka 
tillbakagång. Borås hade, liksom Ulricehamn, tidigt specialiserat sig på 
varudistribution inte minst i form av gårdfarihandel. Grunden för denna 
verksamhet var naturligtvis omlandets rika hemslöjdsproduktion, som 
bland annat av de nämnda städernas köpmän (”knallarna”) fördes ut 
över hela landet.



Ulricehamn och Borås var ända fram till 1840-talets mitt rikets tredje 
respektive fjärde största handelsstad efter Stockholm och Göteborg. 
Därefter hamnade båda städerna i en djup handelskris, som bland annat 
kommer till uttryck i fallande riksandelar och absolut nedgång i antalet 
sysselsatta. Ulricehamn behöll dock sin position som tredje största han
delsstad. medan Borås sjönk till en sjunde plats passerad av Malmö, 
Karlskrona och Norrköping. Borås lyckades i viss mån om inte helt att 
balansera varuhandelns fallisemang med ett expansivt fabriksväsende. 
Befolkningstillväxten blev dock relativt låg och staden placerade sig i 
den tredje kvartilen under perioden 1835-55 efter att tidigare (1805-35) 
ha tillhört den andra kvartilen (bilaga 2). Ulricehamn däremot lyckades 
inte i samma utsträckning som Borås att etablera nya och livsdugliga 
verksamheter. Fabrikerna ökade visserligen även där i riksandel, främst 
genom tillkomsten av en tapetfabrik, men ökningen var inte tillräcklig 
för att kompensera för handelsförlusterna. Ulricehamn som under pe
rioden 1805-35 var, vad gäller befolkningsnumerär, rikets tredje snab
bast växande stad (främst genom handelstillväxt) blev under perioden 
1835-55 den fjärde långsammast växande staden (bilaga 2).

I Jönköping och Borås tycks det således ha varit en mer differentie
rad branschstruktur som åstadkommit tillväxten inom fabriksväsendet 
snarare än expansion inom redan befintliga större branscher. Likartat 
tycks fallet ha varit i bland andra Örebro, Karlstad och Sundsvall, me
dan Västervik och Södertälje visar upp en annan bild.

I Örebro växte antalet branscher med mer än fem sysselsatta från en 
(boktryckeri) år 1835 till sex år 1855. Vagnfabrikation och boktryckeri 
var bland männen de ledande fabriksgrenarna i Örebro vid mitten av 
1850-talet med 30-40 sysselsatta. Där fanns vid den tiden också en tänd
sticksfabrik med 19 sysselsatta män och ett 90-tal kvinnor. I Karlstad 
fanns det tre fabriksbranscher med mer än fem sysselsatta år 1835 av 
vilka brännerier var den största med åtta sysselsatta. År 1855 kunde 
Karlstad redovisa sex branscher i nämnda storlek med sågverk (28 arbe
tare) som största bransch följd av boktryckerier (16 arbetare). Sunds
valls största fabriksbransch år 1835 var färgerierna med 14 redovisade 
arbetare. Det var också stadens enda bransch med mer än fem fabriksar
betare. År 1855 fanns det ytterligare tre branscher av sådant format 
nämligen garverier, kvarnar och bryggerier. Västervik och Södertälje 
uppvisar som sagt en delvis annorlunda bild, där tillväxten var koncent
rerad till en bransch. För Västerviks del gällde det varvsnäringen som 
var väl etablerad i staden redan vid mitten av 1830-talet, medan det för



Södertäljes del handlade om framväxten av en ny tillverkningsgren 
nämligen vagnfabrikation.

Även bland de äldre och större fabriksstäderna kan man i flera fall 
spåra tendenser till en mer differentierad branschstruktur (fler bran
scher med mer än fem sysselsatta) framförallt efter 1840-talets mitt, men 
man finner även tillväxt inom branscher som redan före 1835 nått 
nämnda nivå. 1 Göteborg fanns det till exempel 27 branscher med mer 
än fem sysselsatta män år 1855 mot 12 år 1835. Bland de äldre och större 
branscherna var det framförallt snus och tobak som expanderade starkt, 
men även spinnerier. Bland de nya större branscher som etablerades i 
Göteborg märks i första hand mekaniska verkstäder, tapetfabrikation 
och järnmanufaktur.

1 Malmö tillkom efter 1830-talets mitt framförallt en ny bransch - 
gjuteri - vilken bestod av ett enda företag, nämligen Kockums gjuteri 
och mekaniska verkstad, vilket anlades år 1840 av Frans Henrik 
Kockum. Kockum hade liksom bröderna Lundström i Jönköping många 
järn i elden och ägde vid 1800-talets mitt två av Malmös största fabri
ker - gjuteri och tobaksfabrik - och dessutom ett antal mindre fabriker, 
men var även involverad i rederiverksamhet.111 Tabellverkets material 
framstår snus och tobak som den största fabriksbranschen i Malmö ge
nomgående under perioden 1835-55 och dessutom visar den på kraftig 
tillväxt. Norrköping skiljer sig från till exempel Göteborg och Malmö i 
bland annat det avseendet att efter 1835 nytillkomna större branscher 
var relativt små, varför stadens fabrikstillväxt 1835-55 främst ägde rum 
inom redan etablerade stora branscher som klädesfabrikation, varv och 
mekaniska verkstäder. 1 en annan stor industristad, Gävle, finner man 
på nytt samma mönster som i Göteborg och Malmö. Stark tillväxt inom 
en tidigt etablerad bransch, varv, kombinerad med stark tillväxt inom 
nya större fabrikstillverkningar (spinneri och garveri).

Även om jag inte gjort någon totalinventering av det urbana fabriks
väsendets branschstruktur tyder erfarenheterna från här redovisade 
större och medelstora fabriksstäder på att det under den urbana transi
tionens inledning utvecklades en mer differentierad struktur. Framför
allt efter 1840-talets mitt tillkom flera nya fabriksgrenar med över fem 
sysselsatta. Det förefaller naturligt, att sätta detta i relation till de lättna
der i näringsregleringen som infördes 1846. Lagstiftningen fungerade 
dessförinnan som en barriär för nysatsningar inom fabriksväsendet. Det 
innebär inte, att fabriksväsendets tillväxt enbart kan ses som en följd av 
ny lagstiftning. Bakom såväl de nya näringsbestämmelserna som fabrik-



ernas expansion finns mer grundläggande socio-ekonomiska förskjut
ningar.

Fabrikerna som tillväxts kiljare

Hur såg då befolkningstillväxten ut i de nya ”urban-industriella tillväxt
polerna”? Fyra av dem redovisar relativt höga tillväxttal, i varje fall så 
höga att de får en placering i den översta kvartilen 1835-55, när städerna 
rangordnas efter befolkningstillväxt. Det gäller Jönköping, Karlstad, 
Västervik och Sundsvall. Dessa städer redovisar också relativt stark ex
pansion inom ytterligare två eller flera näringar utöver fabrikerna. Tre 
av de elva städerna (Landskrona, Örebro och Halmstad) placerade sig 
i den andra kvartilen, medan de övriga fyra (Karlshamn, Borås, Söder
tälje, Karlskrona) hamnade under medianen och samtliga i tredje kvar
tilen (bilaga 2).

De städer som återfinns i de lägre kvartilerna har sina andelsökningar 
i högre grad än de övriga koncentrerade till fabriker och bruk. Samban
det mellan hög befolkningstillväxt och fabriksexpansion framstår inte 
som särskilt starkt i denna grupp. Fabriksväsendets tillväxt innebar för 
vissa städer främst en ersättning för förluster inom andra sektorer och 
utan fabrikerna skulle befolkningsutvecklingen ha varit ännu svagare. 
Så var till exempel fallet, som ovan redovisats, för Borås, där stora ned
gångar inom varuhandeln kompenserades genom fabrikstillväxt. I 
Karlskrona var förhållandet likartat, fabriksväsendets tillväxt utgjorde 
där en motvikt mot kraftig sysselsättningsnedgång inom försvarväsen
det. För andra städer var det mer fråga om svag tillväxt inom många 
verksamheter, vilken i viss mån motverkades av fabriksväsendets ök
ning.

De större fabriksstäderna visar ett liknande mönster. Två av dem - 
Göteborg och Malmö - lyckades bland annat genom fabriksväsendets 
och andra verksamheters expansion, föra en hög förtransitionell tillväxt 
vidare genom den urbana transitionens första fas. I Gävle däremot 
räckte sysselsättningsökningen inom fabriksväsendet inte riktigt till för 
att kompensera för förluster inom andra sektorer, utan staden hamnade 
i den tredje tillväxtkvartilen. Rikets största fabriksstad. Stockholm, 
hamnade också långt ned på tillväxtskalan till följd av svag tillväxt inom 
många verksamheter bland andra fabrikerna.12

Även när analysen vidgas till att omfatta samtliga städer framstår 
sambandet mellan fabriksväsendets utveckling och hög befolkningstill



växt i enskilda orter som relativt svagt under den urbana transitionens 
inledning. Korrelationskoefficienten är visserligen positiv, men blott 
obetydligt skild från noll. Fabriker och bruk visar sig till och med vara 
en av de näringar som redovisar den svagaste korrelationen såväl 1835- 
55 som 1805-35. De högsta värdena noteras istället för civila tjänster 
jämte hantverk med tjänsterna i topp under den förtransitionella perio
den och hantverket under det följande skedet. För perioden 1835-55 vi
sar även gruppen arbetskarlar på en förhållandevis hög samvariation 
mellan befolkningstillväxt i enskilda städer och sysselsättningsökning. 
De högsta korrelationsvärdena är dock vid denna tid klart lägre än vad 
som blev fallet under 1800-talets senare del (tabell 10.1).

De i tabell 10.1 redovisade korrelationskoefficienterna är med ett un
dantag positiva, dvs sysselsättningsökningar har följts av befolkningstill
växt. Undantaget utgöres av sjöfarten för tiden 1835- 55, där sambandet 
är svagt negativt. Resultatet beror dock till stor del på utvecklingen av 
en enda stad och när detta extremvärde exkluderas blir även denna 
koefficient positiv.13

Sjöfarten som tillväxtskapare

Ett exempel på en stad där sjöfarten hade stor betydelse för befolk
ningsutvecklingen är Vänersborg. Vänersborgs existens baserades länge 
på den så kallade Edsvägstrafiken, dvs det trafiksystem som forslade

TABELL 10.1: Korrelationskoefficienter för sambandet mellan 
befolkningsökning; och sysselsättningstillväxt 
inom olika näringar i städerna l805~l855

Näringsgren 1805-35 1835-55

Fabriker 0,11 0,04
Hantverk 0,48 0,48
Handel 0,12 0,30
Sjöf art 0,12 -0,05
Civila tjänster 0,56 0,40
Försvar 0,23 0,29
Arbetskarlar 0,07 0,46

Samtliga 0,87 0,87

Referenser: SCB, Folkmängdstabel1er l805"l855·



järn och timmer från värmländska och dalsländska järnbruk respektive 
skogar till Västerhavet för utförsel till inhemska och utländska köpare. 
Vänersborg intog en central roll som transiteringsstation i detta 
system.14

I början av 1800-talet upphörde emellertid denna trafik till följd av 
en omfattande kanal- och slussbyggnation. Trollhätte kanal öppnades 
1800 och följdes av Göta kanal 1822-32 och Trollhätte slussar 1844. Be
tingelserna för stadens utveckling ändrades därmed radikalt, men sta
den var framgångsrik när det gällde att anpassa sig till de nya omständig
heterna. Vänersborg blev en viktig station på den stora kanaltrafikleden 
mellan Stockholm och Göteborg och hade flera reguljära förbindelser 
varje vecka i båda riktningarna. En omfattande omlastningsrörelse 
blomstrade i staden. De viktigaste varorna utgjordes fortfarande av trä 
och järn, men kompletterades efter hand med spannmål främst havre. 
Rederirörelsen utvecklades också mycket gynnsamt och Vänersborg 
hade vid 1800-talets mitt den största handelsflottan av samtliga väner- 
städer. I rederirörelsens spår växte en omfattande skeppsbyggnadsverk- 
samhet fram. Ar 1858 beviljades Vänersborg dessutom stapelstadsrätt 
och etablerade egna sjöförbindelser främst med England.15

Vänersborg tillhörde under perioden 1835-55 den fjärdedel av stä
derna som hade den snabbaste befolkningsökningen (bilaga 2). Ett vä
sentligt bidrag därtill kom säkerligen från stadens förmåga att ställa om 
från att ha varit omlastningspunkt i ett äldre trafikalt nätverk (Edsvägs- 
trafiken) till att behålla samma funktion i ett nytt transportsystem (ka
naltrafiken). Tillverkningsfunktionerna var däremot svagt utvecklade i 
Vänersborg och såväl fabriker som hantverk utvecklades ogynnsam
mare än genomsnittligt för såväl städer som riket totalt mellan 1835 och 
1855.

Utvecklingsblock

Vänersborg är således ett exempel på en stad där fabriksväsendet gick 
tillbaka både absolut och relativt andra städer under tiden 1835-55, men 
där befolkningstillväxten ändå blev hög tack vare expansion inom andra 
verksamheter, främst sjöfart och handel. Borås är ett exempel på en 
stad med relativt svag befolkningstillväxt trots fabriksmässig expansion. 
Jönköping representerar en kategori av städer där den relativt fördelak
tiga befolkningsutvecklingen genererats via andelsökningar inom ett 
flertal sektorer av vilka fabriksväsendet är en. Göteborg och Malmö,



som jag behandlat utförligare i ett annat sammanhang, påminner i 
nämnda avseende om Jönköping, Stockholms utveckling skilje: sig mar
kant från de övriga storstädernas och huvudstaden utgör ett exempel på 
en stad där relativt långsam tillväxt inom fabriker och flera rndra nä
ringar följts av långsam befolkningstillväxt.16

De individuella fallen skiftar naturligtvis i utseende och karactär. Ge
nerellt kan man konstatera, att inträdet i den urbana transitionen inne
bar att fabriksväsendet, den jämte arbetskarlarna mest dynamiska nä
ringen, fick höjd urbaniseringsförmåga, men fortsatt låg förmåga vad 
gäller möjligheterna att placera enskilda städer högt upp på tillväxtska
lan. Städerna med tillväxt över stadsgenomsnittet för fabriker och bruk 
hamnade i relativt stor omfattning under medianvärdet för urban be
folkningstillväxt. Erfarenheterna från 1800-talets första halva ger för 
varje enskild huvudnäring svagt stöd för teorin om ojämn urbanutveck
ling, enligt vilken de mest dynamiska verksamheterna också skulle ge
nerera hög lokal tillväxt (se kapitel 1.3). Bortsett från arbetskarlarna 
1835-55 visar det sig bland enskilda näringar vara de med på riksplanet 
moderat eller till och med långsam tillväxt som främst alstrat hög, men 
naturligtvis även låg, lokal tillväxt. Därmed kan man dock ej hävda att 
teorin ifråga skulle vara falsifierad. De snabbast växande staderna kan 
tänkas ha kombinerat expansiva verksamheter inom flera olika näringar 
och det kan snarare vara sådana kombinationer (utvecklingsblock) än 
enskilda näringar som visar hög samvariation med befolkn ngstillväx- 
ten.

Generellt kan man nämligen konstatera, att städerna i den högsta till- 
växtkvartilen haft expansion inom många verksamheter oci att det i 
högre grad är denna bredd än de enskilda verksamheterna som burit 
upp tillväxten. Detta kommer bland annat till synes i korrelat onen mel
lan lokal tillväxt och total sysselsättningsökning. Den koefficienten var 
under 1800-talets första hälft bra mycket högre än koefficienterna för 
enskilda näringar (tabell 10.1).

Den någorlunda lättåtkomliga lokala näringslivsstatistiken är, som 
nyss framgått, väsentligt mer begränsad för 1800-talets senare del än för 
seklets förra del. För 1870-talet, slutet på transitionens försa fas, har 
jag 22 städer att arbeta med. Vid den tiden hade industrin mgot högre 
urbaniseringsförmåga än servicenäringarna (varuhandel, simfärdsel, 
tjänster) och även något högre sysselsättningsökning. Bland servicenä
ringarna växte antalet verksamma inom både varuhandel oct samfärd
sel lite snabbare än inom industrin. Tillväxtskillnaderna är dock margi-



befolkningsökning och sysselsättningstillväxt inom 
olika näringar i städerna1870-1950 samt i större 
tätorter (huvudorter över 10 000 inv 1970) 1950~70

Näring
1870-80
(N=22)

1880-1900 
(N = 36)

I9OO-3O 
(N=88)

1930-50
(N=94)

I95O-7O
(N=90)

Industri 0,66 0,45 0,71 0,67 0,90
Varuhandel 0,66 0.53 0,65 0,68 0,81
Samfärdsel 0,07 0,50 0,49 0.571 0,58
Tjänster 0,45 0,41 0.73 0,64 0,74
Försvar 0,10 0,48 0,20 - -

Samtliga 0,89 0,89 0,85 0,81 0,94

Service 0,64 0,65 0,83 0,67 0,79

metall och
verkstad - - - 0,21 -
sjukvård 0,33 0,22 0,31 0,41 0,43
undervisning 0,63 0,50 0.33 0,51 0,79

Koefficienten beräknad exklusive det mest extrema värdet.
2 Avser civila tjänster 1870-80, I88O-19OO och 19OO-3O. Därefter 

tjänster inklusive försvar. För perioden I9OO-3O ingen skillnad 
mellan civila tjänster och tjänster inklusive försvar.

Anm. Service = varuhandel, samfärdsel, tjänster, försvar.
Städer som genomgått stora inkorporeringar har uteslutits 
liksom förortsstäder.

Referenser: SCB, Primärmaterial till folkräkningarna I87O, I88O, 19OO. 
SOS, Folkräkningarna 1930. 1950.
SOS, Folk- och bostadsräkningen 1970.

nella och i stort kan man tala om en proportionell fördelning av tillväx
ten (tabell 6.5). Vad gäller förmågan att skapa hög lokal tillväxt fram
kommer ingen väsentlig skillnad mellan industrin och servicenäringarna 
tillhopa. Industrin redovisar dock högre korrelation än de enskilda ser
vicenäringarna. Fortfarande var det dock de kombinerade effekterna av 
expansion inom många verksamheter - utvecklingsblock - som främst 
var lierade med hög lokal tillväxt (tabell 10.2).



10.3 Den andra transitionsfasen (1880-tal - 1920/1930)

Industrins förmåga att alstra stark befolkningsökning i enskilda stader 
var inte frapperande stor under 1800-talets senare decennier och dess
utom var den något lägre än under 1870-talet (tabell 10.2). Åtskilliga av 
de städer som hade en industriell tillväxt överstigande stadsgenomsnit- 
tet finns relativt långt ned i tillväxtkvartilerna (befolkningsökning). Dit 
hör bland andra Nyköping, Karlstad, Landskrona, Jönköping och Sö
derhamn. Gemensamt för dessa är att den i och för sig relativt starka 
industriella tillväxten motverkades av svag utveckling inom flertalet öv
riga näringar. När däremot hög industriell tillväxt kombinerades med 
stark expansion inom flera andra näringar blev resultatet ofta att den 
aktuella staden hamnade i den översta tillväxtkvartilen. Så är till exem
pel fallet för Södertälje, Helsingborg, Örebro och Halmstad.17

Andra städer tog sig till den högsta tillväxtkvartilen trots svag indust
riell tillväxt i förhållande till stadsgenomsnittet. Till denna kategori hör 
bland andra Stockholm, Eskilstuna och Östersund. I dessa orter var det 
en relativt hög tillväxt inom servicesektorn och inte primärt inom indu
strin som gav upphov till den i jämförelse med andra städer starka 
befolkningsökningen.18

Bland de enskilda näringarna finns det starkaste sambandet mellan 
hög lokal befolkningstillväxt och sysselsättningsökning inom varuhan
deln. Skillnaderna mellan de olika näringarna är dock inte särskilt stor, 
bortsett frän gruppen ospecificerade rör sig koefficienten i intervallet 
0,41-0,53. När servicenäringarna adderas blir emellertid deras samman
tagna korrelationskoefficent klart högre än industrins (tabell 10.2). In
dustrin verkade således inte bara i deurbaniserande riktning vid slutet 
av 1800-talet, utan även dess förmåga att placera enskilda städer högt 
upp på tillväxtskalan var klart begränsad.

Bland serviceverksamheterna var det främst den absolut sett relativt 
lilla försvarsgrenen som visade en stark urbaniserande effekt under in
ledningen av transitionens andra fas (tabell 6.10). Sysselsättningsök
ningen var dock långt svagare än inom övriga näringar (tabell 6.5) och 
förmågan att placera enskilda städer högt upp i tillväxthierarkin begrän
sad (tabell 10.2). Den relativt starka militära sysselsättningsökningen i 
Karlskrona, Jönköping och Visby framkallade således inte någon spe
ciellt stark befolkningstillväxt, då försvarsnäringens expansion motver
kades av förluster inom andra näringar. I Östersund, Helsingborg och 
Örebro bidrog däremot försvaret starkt till att städerna placerade sig i



den översta tillväxtkvartiien. Där återfinns också bland andra Stock
holm och Göteborg, dock ej till följd av militär sysselsättningsökning, 
eftersom denna var klart lägre än genomsnittligt för städerna.

Försvarets starka urbaniserande verkan i kombination med låg sys
selsättningsökning fortsatte under perioden 1900-1930. Samtidigt redu
cerades styrkan i relationen hög lokal befolkningstillväxt/hög lokal sys
selsättningsökning inom försvarsnäringen ordentligt (tabell 10.2). 
Många av städerna med hög sysselsättningstillväxt på den militära sidan 
finns således långt ned i tillväxtkvartilerna (befolkningsökning). Dit hör 
Gävle, Karlskrona, Vaxholm och Marstrand, vilka samtliga finns i den 
lägsta kvartilen. 1 dessa städer neutraliserades den militära expansionen 
helt av jämförelsevis svag utveckling av övriga näringar. Det går natur
ligtvis också att peka ut städer där en relativt stark lokal tillväxt i första 
hand burits upp av en absolut sett stor och dessutom expanderande för- 
svarsnäring. Umeå, Eksjö, Strängnäs och Karlstad, vilka placerade sig 
i högsta tillväxtkvartiien 1900-1930 utgör just sådana exempel.

De fyra sist nämnda städerna var i enlighet med 1892 och 1901 års 
härordningsbeslut mottagare av de bygderegementen som nu skulle ka
serneras. Andra städer till vilka bygderegementen lokaliserades var till 
exempel Växjö, Jönköping och Linköping.19 Dessa städer placerade sig 
dock längre ned i ”tillväxtligan" än de ovan nämnda. Växjö och Jönkö
ping hade tillväxter understigande medianvärdet, medan Linköping 
hamnade i den andra kvartilen. Bygderegementenas urbana lokalise
ring innebar uppenbarligen i flera fall kraftiga sysselsättningstillskott. 
Huruvida detta följdes av hög befolkningstillväxt för den berörda staden 
visavi andra städer berodde på hur övriga verksamheter i staden föränd
rades.

Erfarenheterna från försvarsväsendet visar, att även verksamheter 
med på makroplanet svag utveckling kan åstadkomma mycket starka lo
kala effekter åtminstone partiellt och kortfristigt. Det gäller kanske 
framförallt när det är fråga om så stora insatser som etableringar av hela 
regementen och likartade investeringar. Huruvida effekterna av en så
dan engångsinsats blir bestående kan antas bero på stadens förmåga att 
utveckla övriga och på makronivån mer expansiva verksamheter på ett 
framgångsrikt sätt.

Ett ytterligare exempel på engångsinsatser som partiellt kan ge 
mycket kraftig lokal expansion kan hämtas från sjukvårdens område. 
Genom nyetablering inom den mentala institutionsvården fick Säter, i 
södra Dalarna, en mycket kraftig ”kick” i början av 1900-talet. Befolk-

19



ningsökningen blev så stark att Säter etablerade sig som den snabbast 
växande staden av samtliga svenska städer mellan 1900 och 1930. Till 
följd av bland annat spridningseffekter höjde även övriga näringar i Sä
ter sina andelar av det samlade urbana näringslivet. Framgångarna blev 
dock kortfristiga. Redan under nästa delperiod (1930-50) återfinns Sä
ter i den lägsta tillväxtkvartilen. Det var bara 18 av 109 städer som då 
växte långsammare än Säter. De kraftiga andelsförstärkningar inom 
sjukvården som inträffade i Säter mellan 1900 och 1930 lyckades staden 
inte föra vidare under nästa period. Tvärtom, sjukvårdssysselsättningen 
ökade 1930-50 klart långsammare än i övriga städer. Den expansion som 
fanns inom andra delar av den lokala ekonomin (industrin, varuhan
deln, samfärdseln) räckte inte till för att kompensera för sjukvårdens 
regression, utan Säter hamnade långt ned i tillväxthierarkin.

Industrins förmåga att åstadkomma hög lokal tillväxt stärktes under 
perioden 1900-1930 jämfört med 1880-1900, vilket framgår av att korre
lationskoefficienten växte från 0,45 till 0,71 (tabell 10.2). 1 den högsta 
tillväxtkvartilen (befolkningsökning) 1900-30 påträffas således vissa 
stora och dessutom expansiva industristäder. Helsingborg, Borås och 
Västerås är tre exempel på dylika städer. Andra större industristäder 
med sysselsättningstillväxt över stadsgenomsnittet finns däremot längre 
ned på tillväxtskalan. Till denna grupp hör Malmö, Göteborg och Öre
bro samtliga i den andra kvartilen samt Uppsala i den tredje kvartilen. I 
dessa senare städer har den industriella expansionen inte kompletterats 
med tillväxt inom andra näringar lika starkt som i de först nämnda stä
derna.

Även för servicesektorns del registreras en höjd koefficient 1900-30 
jämfört med slutet på 1800-talet. Bland servicenäringarna är det civila 
tjänster och varuhandel som bär upp höjningen, medan försvaret fått 
lägre och samfärdseln behållit oförändrad koefficient. Mellan industrin, 
varuhandeln och tjänsterna framträder inga nämnvärda skillnader vad 
gäller deras lokala tillväxtskapande effekter. Överlag redovisar de en
skilda näringarna högre koefficienter under transitionens andra fas än 
vad fallet var under 1800-talets första hälft. Även om varje enskild nä
ring fått högre lokalt tillväxtgenererande potential var det dock fortfa
rande så att den högsta lokala befolkningstillväxten åstadkoms genom 
en kombinerad sysselsättningsexpansion i vilken flertalet näringsgrenar 
var delaktiga (tabell 10.2).



10.4 Transitionens tredje fas (1920/30-1965/70)

När man i tidigare samhällsvetenskaplig forskning studerat det lokala 
sambandet mellan befolkningsökning och näringsliv har man vanligen 
klassificerat tätorterna efter näringsstruktur vid en viss tidpunkt och se
dan undersökt den genomsnittliga tillväxten för ortsgrupper av olika nä- 
ringskaraktär. Ett sådant tillvägagångssätt har bland andra praktiserats 
av Gösta Ahlberg i hans stora studie över den svenska urbaniseringen 
1911-1950. Ahlberg fann därvidlag att industristäderna växte snabbare 
än mångsidiga städer och att det i synnerhet var metallindustristäderna 
som kännetecknades av goda tillväxtförhållanden. När städerna utöka
des med övriga tätorter blev tillväxttakten däremot ungefär densamma 
för industriorter och mångsidiga orter. Metallindustriorterna fortsatte 
dock att visa på raskare tillväxt än övriga orter.20

Med industristäder avsåg Ahlberg städer med minst hälften av den 
förvärvsarbetande befolkningen sysselsatt inom industri och hantverk. 
När den industriella arbetskraften till övervägande del fanns inom me
tallindustrin använde han beteckningen metallindustristäder. Mångsi
diga städer är en restgrupp som kännetecknas av en relativt jämn fördel
ning av den yrkesaktiva befolkningen på de olika näringsgrenarna.21

Ahlbergs näringsstrukturella klassificeringssystem går tillbaka på ett 
schema som utarbetats av William William-Olsson.22 Samma schema 
har senare nyttjats av bland andra Rune Tryggvesson i en studie över 
1950-talets urbanutveckling.221 en annan studie avseende 1950-talet ut
förd av Gunnar Arpi har ett något annorlunda indelningssystem prö
vats.24 Resultaten från Ahlbergs, Tryggvessons och Arpis studier tyder 
samstämmigt på att industriorter och mångsidiga orter generellt växt 
tämligen proportionellt och att näringsstrukturen i ganska ringa grad på
verkat tillväxtförhållandena. Ahlbergs forskningar tyder dock på att in
dustristäderna och framförallt metallindustristäderna haft gynnsam
mare tillväxtvillkor än städer i genomsnitt under perioden 1911-1950. 
En modern dansk undersökning visar också att det är svårt att förklara 
skillnader i tillväxttakt mellan olika tätorter utifrån de lokala närings
strukturerna vid en viss tidpunkt.25

Att jämföra gruppgenomsnitt med varandra på detta sätt är, som jag 
tidigare påpekat, ingen säker metod för att fastställa samband mellan 
två variabler. Variationerna inom grupperna kan vara stora och större 
än variationerna mellan grupperna. Det är ej heller givet att det i en 
industriort är just industrinäringen som givit upphov till tillväxten under



en viss period. Det kan naturligtvis vara så att industrin går tillbaka även 
i orter som klassificerats som industriorter, medan övriga näringar ex
panderar starkt och framkallar en hög total befolkningsökning. Det 
verktyg, som jag använt för att mäta sambandet mellan befolkningsök
ning och sysselsättningstillväxt inom olika verksamheter på lokal nivå 
har istället varit Pearsons korrelationskoefficient (Rxy).

En annan teknik för att mer direkt mäta samband mellan lokal be
folkningsökning och näringslivsutveckling är att beräkna vilken syssel
sättning en stad skulle ha haft inom en näring förutsatt att verksamheten 
ökat i samma proportion som befolkningen. Detta tillvägagångssätt har 
nyttjats av Gunnar Törnqvist i en studie över 1950-talets industriella ut
veckling. Hans undersökning, som är genomförd på så kallad B-region 
nivå, visar snarast på ett negativt samband mellan industriell tillväxt och 
befolkningsutveckling. Törnqvist fann således att den industriella sys
selsättningsökningen varit stark i flera regioner i södra Sverige med 
stagnerande eller långsam folkökning jämfört med övriga B-regioner. 
Äldre industriella centra med förhållandevis stark befolkningsökning 
under 1950-talet hade däremot relativt ringa industriell uppgång.26

Törnqvists resultat är till stor del avhängiga av att mätningarna skett 
utifrån Arbetsmarknadsstyrelsens B-regioner, vilka innehåller såväl tät 
som gles bebyggelse och bosättning. Resultaten är inte automatiskt gil
tiga även för tätorter. Den industriella tillväxten kan företrädesvis ha 
skett i B-regionernas tätortsbildningar, där också befolkningstillväxten 
varit starkast. Regionens befolkningsökning kan ända framstå som 
ringa, enär tätorternas ökningar motverkats av glesbygdens förluster. 
För industrins del har kanske däremot inte någon sådan motverkande 
kraft förelegat.27

Törnqvists, i många avseende kreativa studie, visar bland annat att 
den industriella tillväxten under 1950-talet var som starkast i det inre av 
södra Sverige (inre Småland med angränsande delar av Blekinge, 
Skåne, Halland och Västergötland) samt i nordligaste Norrland. Stor
stadsregionerna och andra mer betydande industriella regioner mins
kade däremot sina industriella sysselsättningsandelar.28Som den min
nesgode läsaren erinrar sig tillhörde det inre av södra Sverige jämte 
norra Norrland de områden av riket som upplevde stark tätortsexpan- 
sion mellan 1950 och 1970 (se kapitel 8.2 och 9.2.3).29 Detta tyder onek
ligen på ett visst samband mellan befolkningsväxt och industriell utveck
ling.

Flera forskningsresultat vid sidan av Törnqvists tyder samstämmigt



på att den industriella tillväxten under transitionens tredje fas varit star
kast i mindre tätorter utanför de större städerna. I Norrland har dock 
den industriella frammarschen varit mer koncentrerad till ett fåtal och 
relativt stora tätorter i regionens norra del. Förutom norra Norrland är 
det främst Småland och Västergötland som gynnats av denna utveck
ling.

Erik Dahméns forskningar kring den industriella företagarverksam- 
heten visar till exempel att företagsbildningen under mellankrigstiden 
(1919-1939) var särskilt livlig i mindre tätorter och regioner i Småland 
och Västergötland. Branschmässigt var det främst metall-, trä- och 
textilindustrierna som var expansiva. Företagsdöden var samtidigt mest 
frekvent i de större städerna.30 Johan Åkermans beräkningar av den re- 
gional-ekonomiska utvecklingen under mellankrigstiden visar att län i 
nordligaste Sverige och i det inre av södra Sverige var särskilt 
expansionskraftiga.31

Korrelationsanalys

Vad säger då min korrelationsanalys om sambandet mellan befolknings
tillväxt och näringslivsutveckling på lokal nivå? Den ”population” jag 
arbetat med är för tiden 1930-50 samtliga städer, med de restriktioner 
jag tidigare specificerat, och för tiden 1950-1970 huvudorterna i tätorts- 
regionerna med över 10 000 innevånare (1970). Korrelationskoefficien- 
terna för tiden 1930-1950 tyder på att de olika näringarna verkat mycket 
likformigt med avseende på städernas befolkningsgenerering. Ingen av 
huvudnäringarna kan sägas ha något ”övertag” eller ”underläge” gent
emot de andra. För de starkt expansiva branscherna metall och verk
stad, sjukvård och undervisning noteras lägre värden än för huvudnä
ringarna, särskilt gäller detta för metall- och verkstadsindustrin (tabell
10.2).

Expansion inom metall och verkstad har otvivelaktigt för många stä
der bidragit till en hög befolkningstillväxt i förhållande till andra städer. 
För andra städer har utfallet blivit annorlunda, oftast till följd av att 
många verksamheter vid sidan av metall och verkstad stagnerat, gått till
baka eller haft ringa framgångar. Åter kan jag konstatera, att det är de 
kombinerade effekterna från andelstillväxt inom ett flertal verksamhe
ter som i första hand fört enskilda städer högt upp i ”tillväxtligan”. Det 
samlade näringslivet visar således för tiden 1930-50, liksom för tidigare 
perioder, på högre samvariation med befolkningsutvecklingen än vad



enskilda näringar gör (tabell 10.2).
För tiden 1950-1970 är skillnaderna i koefficientvärden mellan olika 

näringar större än under närmast föregående period. Samtidigt är ”po
pulationen” en annan. I vad mån detta påverkar resultatet är svårt att 
ha någon förutbestämd mening om. För första gången sedan 1870-talet 
visar industrin upp ett starkare samband med befolkningsökningen än 
någon annan enskild näring. Industrins koefficient ligger dessutom 
mycket nära det värde som uppmätts för det samlade näringslivet (tabell
10.2). Mina resultat tyder på att tidigare prövade metoder (jämförelser 
av gruppgenomsnitt och analys på B-region nivå) underskattat indu
strins lokala tillväxtskapande förmåga. Korrelationsanalyserna ger vid 
handen att det är först under efterkrigstid som industrin ensam och utan 
kraftfullt stöd från en eller flera andra verksamheter kunnat skapa hög 
lokal befolkningsuppgång.

10.5 Lokala förlopp

För att konkretisera bilden av samspelet mellan befolkningstillväxt och 
näringslivsutveckling ytterligare något har jag på nytt tagit fram de åtta 
städer med skilda tillväxterfarenheter, som jag arbetade med i den de
mografiska analysen (se kapitel 9.3.3). Den tidsmässiga ramen varierar 
något beroende på materialomständigheter, men även beroende på om 
städerna ingår i den tätortsgrupp (huvudorter över 10000 innevånare år 
1980) jag arbetat med för tiden efter 1950.

Umeå har tillhört rikets mest expansiva städer/tätorter under hela 
1900-talet. Omkring sekelskiftet mottog staden kraftiga tillväxtimpulser 
både från regementsetableringar och kommunikationsutbyggnader. Ar 
1896 öppnades bibanan (järnvägen) mellan Vännäs och Umeå och sta
den stod därmed i direktförbindelse med norra stambanan som 1891 
nått Vännäs. Samtidigt diskuterades och projekterades hamn- och far- 
ledsutbyggnader, vilka slutligen även genomfördes. Vad gäller den mili
tära sidan resulterade 1892 års härordningsreform i att Norrlands dra
gonregemente förlädes till staden. Genom 1901 års härordningsbeslut 
kom ytterligare ett regemente att lokaliseras till Umeå nämligen Väster
bottens regemente.32

Denna utveckling resulterade i en ordentlig andelstillväxt för Umeå 
mellan 1900 och 1930 inom alla näringar utom de civila tjänsterna. Att 
staden framgångsrikt kunde föra denna tillväxt vidare under tiden 1930- 
1950 berodde huvudsakligen på servicenäringarnas (utom försvaret) ex



pansion. Industrin utvecklades däremot inte starkare än på andra håll 
förrän efter 1950. Under denna senare period växte såväl industrin som 
samtliga servicenäringar klart snabbare i Umeå än genomsnittligt för 
undersökta huvudorter (tabell 10.3). Inom tjänstenäringen har natur
ligtvis universitetets tillkomst jämte förstärkta regionala funktioner 
inom sjukvården kraftigt gynnat Umeås expansiva utveckling.

Den breda bas eller multifunktionella andelstillväxt, som kan spåras 
bakom Umeås expansiva utveckling 1950-70 tycks också ha genererat 
den starka ökningen i Uppsala (1930-50), i Ulricehamn (1900-30), i Ös
tersund (1870-80, 1880-1900) och i Karlstad (1870-80, 1900-30).

Östersund fick kraftiga stimulanser under 1800-talets senare decen
nier genom kommunikationernas förbättringar (järnvägen) och genom 
regementsetableringar, däremot var den industriella andelstillväxten 
mindre framträdande (tabell 10.3). Järnvägen drogs fram till Östersund 
på 1870-talet och vid sidan av Borås är Östersund, enligt Eli Heckscher, 
den stad som mest kraftfullt påverkats av järnvägsutbyggnaden.33 På 
den militära sidan förstärktes Östersund 1892/93 med Norrlands artille
riregemente och 1910 med Jämtlands fältjägarregemente. Även norra 
arméfördelningens Stabsexpedition lokaliserades till Östersund.34

I början av 1900-talet (1900-1930) sviktade dock både försvaret och 
varuhandeln i Östersund samtidigt som de civila tjänsterna och industrin 
endast svagt vidgade sina andelar av städernas totala sysselsättning inom 
respektive verksamhet. Resultatet blev att staden ”halkade ner” i den 
andra tillväxtkvartilen. Östersunds relativt långsamma utveckling 1950- 
70 är i första hand en följd av att servicenäringarna utvecklats långsam
mare än i andra större huvudorter, medan industrin varit mer expansiv 
i Östersund än genomsnittligt för den undersökta gruppen (tabell 10.3).

Östersund framstår under 1900-talet som något av ”den eviga tvåan” 
eller ”den ständige förloraren”, vad gäller de kommunala myndigheter
nas strävanden att etablera staden som Norrlands kulturcentrum. Vid 
seklets början tävlade Östersund med Härnösand om landsarkivet för 
Norrland. Senare under 1900-talet med Umeå först om granskningsex- 
emplaret av svenskt tryck och därpå om den humanistiska högskolan. 
Resultaten är välkända. Landsarkivet för Norrland placerades i Härnö
sand och Östersund fick ett mer regionalt avgränsat landsarkiv omfat
tande Jämtland och Härjedalen. Granskningsexemplaret och högskolan 
hamnade i Umeå. Även försöken att etablera Östersund som rikets 
främsta vintersportort har slagit slint, då Falun på detta område utman
övrerat Östersund.35



TABELL 10.3: Sysselsättningsandelar (procent av samtliga städer
respektive tätorter över 10 000 innevånare 1980) för 
Umeå 1900-1970. Uppsala 1870-1970. Ulricehamn 1900-1950. 
Östersund 1870-1970. Jönköping 1880-1970. Karlstad 
1870-1970, Öregrund 1900-1930 samt Kalmar 1870-1970

UMEÅ
Näring 1900 1930 1930 1950 1950 1970

Industri 0,25 0,42 0,39 0,39 0,45 0,66
Varuhandel 0,30 0,41 0,39 0,55 0,63 1,10
Samfärdsel 0,37 0,47 0,45 0,56 0,60 1,02
Tjänster1 0.55 0,47 0,90 0,85 0,98 1,60
Försvar 0,25 2,88 - - - -

Samtliga 0,37 0,55 0,52 0,56 0,65 1,10
Service 0,39 0,63 0,60 0,84 0,79 1,39
Tillväxt-
kvartil Q1 Ql Ql

UPPSALA

Näring 1870 1880 1900 1930 1930 1950 1950 1970

Industri 1,71 0,80 1,21 1.47 1,38 1,62 1,49 1,32
Varuhandel 1,44 1,80 1,22 1,41 1.36 1,50 1,45 1,83
Samfärdsel 0,98 1,17 1,13 1,02 0,98 1,14 1,10 1,50
Tjänster1 2,33 2,72 2,27 2,32 2,03 2,48 2,56 3,03
Försvar 0,46 0,61 0,84 0,60 - - - -

Samtliga 2,36 1,77 1,77 1.57 1,50 1,75 1,75 2,03
Service 1,32 1,70 1,47 1,60 1,53 1,89 1,92 2,52
Tillväxt-
kvartil Q2 Q2 Q3 Ql Q2

ULRICEHAMN

Näring 1900 193O I93O 1950

Industri 0,12 0,26 0,24 0,31
Varuhandel 0,14 0,18 0,17 0,21
Samfärdsel 0,10 0,11 0,10 0,17
Tjänster1 0,14 0,22 0,19 0,19
Försvar 0,03 0,02 “ -

Samtliga 0,14 0,22 0,20 0,26
Service 0,12 0.17 0,16 0,19
Tillväxt-
kvartil Ql Q2



Näring 1870 188O 1900 1930 1930 I960 1950 1970

Industri 0,32 0,42 0,35 0,36 0,34 0,41 0,33 0,41
Varuhandel 0,33 0,69 0,82 0,72 0,69 0,8l 0,72 0,73
Samfärdsel 0,15 0,28 0,78 1,01 0.97 0,99 0,88 0,76
Tjänster1 0,51 0,68 0.74 0,76 0,97 1,04 0,93 0,81
Försvar 0,25 0,33 3,94 2,91 - - - “

Samtliga 0,30 0,42 0,74 0,65 0,62 0,71 0,61 0,63
Service 0.33 0,48 1,14 0,90 0,86 0,95 0,85 0,78
Tillväxt-
kvartil Ql Q1 Q2 Q2 Q4

JÖNKÖPING

Näring 1880 I9OO 1930 1930 1950 195O 1970

Industri 1.83 1,94 1,86 1,75 1.39 2,33 2,13
Varuhandel 1,35 1.30 1,21 1,16 1,14 1,49 1,66
Samfärdsel 0,74 0,99 0,89 0,86 0,79 0,99 1,16
Tjänster1 1,72 1,27 1,38 1,38 1,12 1.55 1,74
Försvar 0,43 3.29 1,90 “ " " -

Samtliga 1,92 1.65 1,53 1,45 1,21 1,86 1,82
Service 1,12 1,43 1,22 1,18 1,06 1,42 1,64
Tillväxt-
kvartil Q2 Q3 Q2 Q4

KARLSTAD

Näring 1870 188O 1900 1930 1930 1950 I95O 197O

Industri 0,64 0.87 0,94 1,13 1,06 1,16 0,98 1,05
Varuhandel 0,89 0,93 0,75 1,13 1,09 1,30 1,19 1.39
Samfärdsel 0,63 0,64 0,64 0,85 0,81 0,98 0,88 1,11
Tjänster1 1,09 1,36 1,02 I.15 1,10 1,22 1,16 1.27
Försvar 0,45 0,49 0,47 1,18 - “ “ -

Samtliga O.92 1,06 0,84 1,15 1,06 1.19 1.05 1,18
Service
Tillväxt-
kvartil

0,80

Ql

0,84

Ql

0,73

Ql

1,07 1,03

Q2

1,20 1,11

Q2

1,28



Näring 1900 1930 1930 1950

Industri 0,09 0,03 0,03 0,03
Varuhandel 0,05 0,03 0,03 0,03
Samfärdsel 0.33 0,16 0,15 0,08
Tjänster1 0,08 0,04 0,03 0,02
Försvar 0,00 0,01 - -

Samtliga 0,08 0,05 0,05 0,03
Service 0,13 0,05 0,06 0,04
Tillväxt-
kvartil Q3 Q4

KALMAR
Näring 1870 1880 1900 1930 1930 1950 1950 1970

Industri 1,25 0,89 0,71 0,93 0,88 0,81 0,60 0,74
Varuhandel 1,55 1,02 0,78 1,06 1,02 0,95 0,88 0,84
Samfärdsel 3.99 2,19 1,70 1,24 1,19 1,11 1,00 0,88
Tjänster' 1,17 0,93 0,81 0,83 0,72 0,87 0,86 0,86
Försvar 0,14 0,09 0,16 0,14 - - - -

Samtliga 1,76 1.13 0,89 0,96 0,91 0,89 0,80 0,80
Service 1,68 1,15 0,98 0,98 0,94 0,95 0,89 0,85
Tillväxt-
kvartil Q3 Q4 Q2 Q3 Q4

1 Inklusive försvar efter 1930.

Anm. Service = varuhandel, samfärdsel, tjänster (inklusive försvar). 
I87O-I88O avser uppgifterna samtliga vid respektive tidpunkt 
existerande städer.
I9OO-I93O avser uppgifterna I9OO års städer (N=92), vilket i 
stort sammanfaller med antalet städer I87O-I88O.
I93O-I95O avser uppgifterna 1930 års städer utom förortsstäder
(N=109).
I95O-I97O avser uppgifterna huvudorterna i de tätortsregioner 
som år I98O hade minst 10 000 innevånare (N=10^).
Ql = Den fjärdedel av städerna/tätorterna som har den högsta 

relativa befolkningsökningen under respektive period.
Etc.

Referenser: SCB, Arbetstabeller till folkräkningarna I87O, I88O, I9OO. 
SOS, Folkräkningarna 1930, 1950.
SOS, Folk- och bostadsräkningen 1970.



Liksom Östersund fick Jönköping en stark stimulans genom rege- 
mentslokaliseringar under 1800-talets senare decennier. Andelstillväx- 
ten begränsades dock till att omfatta förutom försvaret även samfärd
seln och industrin. Jönköpings industriella struktur dominerades 
mycket kraftigt av tändstickstillverkningen som 1880-1900 svarade för 
minst hälften av stadens industriella arbetstillfällen.36 Tändsticksfabri- 
kation är emellertid en arbetsintensiv låglöneindustri, som ger begrän
sat med spridningseffekter i den lokala ekonomin.37 Detta kan ha bidra
git till att industrins andelsutvidgning blev ganska måttlig samt att varu
handeln och de civila tjänsterna minskade i betydelse jämfört med 
andra städer. Befolkningsmässigt kom därför Jönköping att placera sig 
i den andra tillväxtkvartilen 1880-1900. Andelsförluster inom samtliga 
näringar utom civila tjänster förde under följande period (1900-30) ned 
staden i den tredje tillväxtkvartilen. Jönköpings relativt svaga utveck
ling 1950-1970 har däremot varit en följd av svag industriell tillväxt, me
dan servicenäringarna växt starkare än genomsnittligt för undersökta 
huvudorter (tabell 10.3).

Karlstad har genomgående haft en hög tillväxt alltsedan 1870. Staden 
har under varje delperiod befunnit sig ovan tillväxtmedianen och 
stundom i den högsta kvartilen. De starkaste tillväxtperioderna har in
fallit 1870-80 respektive 1900-30 och varit förbundna med multifunktio
nen andelstillväxt. Den positionsförsämring som Karlstad genomgick 
1880-1900 berodde på att servicenäringarna utvecklades mindre fram
gångsrikt, medan industrin ökade snabbare än i andra städer. Efter 1900 
har Karlstad genomgående haft en multifunktionell andelsökning, som 
dock efter 1930 ej varit starkare än att den fört staden till en placering i 
andra kvartilen (tabell 10.3).

Öregrund och Kalmar tillhör de städer som genomgående haft en 
svag befolkningstillväxt under de senaste hundra åren. Städerna har 
vanligen befunnit sig under - och stundtals långt under - tillväxtmedia
nen. Öregrunds svaga tillväxt har sin främsta näringsmässiga förklaring 
i att den viktigaste funktionen, sjöfarten, ständigt lidit andelsförluster 
(tabell 10.3).

Kalmars svaga utveckling 1870-1900 sammanföll med andelsförluster 
inom samtliga näringar. Den något starkare tillväxten 1900-30 tycks till 
stora delar vara en följd av industriella framgångar inom bland annat 
livsmedelsindustrin samt metall- och verkstadsindustrin.38 Men även va
ruhandeln ökade sina andelar av stadstotalen. De kalmaritiska andels- 
utvidgningar som noteras för tjänsterna (1930-50) och industrin (1950-



70) var för små och för partiella för att föra staden högt upp i de större 
tätortsregionernas tillväxthierarki (tabell 10.3).

De individuella erfarenheterna är som framgått starkt skiftande och 
olika kombinationer av utvecklingsförlopp inom skilda verksamheter 
har i de enskilda fallen medverkat till att skapa expansion respektive 
stagnation eller tillbakagång. Vanligen tycks det för de mest expansiva 
städerna/tätorterna ha varit så, att framgångar inom en verksamhet 
följts av framgångar inom andra näringar. Denna breda tillväxtbas har 
betytt mer för expansionen än enskilda verksamheter. Stagnerande och 
tillbakagående städer har på motsvarande sätt oftast haft andelsminsk- 
ningar inom ett flertal verksamheter.

10.6 Sammanfattande diskussion

Studiet av de lokala tillväxtförhållandena i svenska städer och större tät
orter har inte utgjort någon direkt prövning av teorin om den ojämna 
urbanutvecklingen (se kapitel 1.3). Därtill behövs analyser på såväl 
makroplanet som meso- och mikronivåerna. Av praktiska och arbets- 
ekonomiska skäl har mina undersökningar begränsats till de två först 
nämnda planen och genomförts med en grov näringsindelning, där till 
exempel branscher blott sparsamt redovisats. Resultaten från korrela- 
tionsmätningarna kan inte direkt sägas ha stärkt teorin, men ej heller 
direkt falsifierat den. Expansiva verksamheter är inte förbehållna en en
skild näring. Varje näringsgren innehåller både expansiva, stagnerande 
och retarderande inslag. Det som framkallat stark lokal expansion kan 
mycket väl ha varit kombinationer av andelstillväxt inom flera dyna
miska branscher ur olika huvudnäringar. Dessa dynamiska element kan 
tänkas ha bildat ett slags ”utvecklingsblock”. Den lokala sammansätt
ningen av sådana block kan skifta, men det gemensamma draget är för
mågan att åstadkomma stark lokal tillväxt. Tillväxteffekterna borde bli 
särskilt starka när blocken är rika på verksamheter som arbetar på vida 
geografiska nivåer.39

Stora engångsinvesteringar av typen regementsetableringar, institu
tionsvård och liknande har, åtminstone tillfälligt, visat sig kunna fram
kalla stark lokal expansion. För att denna skall bli bestående krävs dock 
att den primära insatsen följs av och kompletteras med andelsökningar 
inom andra och kanske mer dynamiska verksamheter.

Den lokala tillväxtgenereringen framträder således med ett ganska 
komplicerat mönster, där enskilda näringars roll varit tämligen begrän-



sad. Industrins lokala tillväxtskapande förmåga framstår inte som spe
ciellt hög, relativt andra näringar, förrän under perioden 1950-70. Un
der det stora industrialiseringsskedet i slutet av 1800-talet var däremot 
servicesektorns lokala tillväxtgenererande effekt minst lika stark sopi 
industrins. Man kan vidare konstatera att krafterna bakom de lokala 
tillväxtmönstren till stora delar varit skilda från urbaniseringens driv
krafter.

Jag har skrivit ganska lite om kommunikationernas roll för urbanise
ring och stadstillväxt. Den huvudsakliga anledningen därtill är att de fal
ler utanför de fält (demografi och näringsliv) jag arbetat på och därmed 
inte utgör någon konkurrerande förklaring. Kommunikationssystemens 
utveckling är naturligtvis en viktig variabel att arbeta med när det gäller 
att förklara förändringar inom näringsliv och demografi. Rent allmänt 
är det givetvis på det sättet, att kommunikationsförbättringar förstärkt 
och i många fall initierat lokala tillväxtförlopp. Relationerna är dock 
inte enkla. Eli Heckscher visade, som tidigare berörts, i sin avhandling 
(1907) att vissa städer fick en stark tillväxtimpuls via järnvägarna, me
dan andra städer har tillväxtfaser som är skilda från järn vägsutbygg
naden.40

Det inre av Småland, som till skillnad från kustbygden utgjort ett 
starkt expansivt område under 1900-talet, bör generellt ha gynnats av 
att de stora kommunikationslederna (järnväg och europaväg) dragits 
genom regionen.411 enskilda fall blir sambanden mindre tydliga. Växjö 
har efter 1950 haft en kraftig tillväxt i förhållande till andra större tätor
ter. Staden ligger dock inte i omedelbar anslutning till vare sig järnväg 
(bibana till Alvesta) eller europaväg. Även inrikes flyglinjer saknades 
under expansionsperioden 1950-70, vilket däremot den klart långsam
mare växande kuststaden Kalmar var försedd med.42

Nybro, mellan Kalmar och Växjö, kan knappast sägas ha varit kom- 
munikationsmässigt bättre utrustat än Kalmar, men har likväl haft en 
relativt andra större tätorter stark tillväxt 1900-1970. Det samma gäller 
för ytterligare en del expansiva tätorter i det inre av södra Sverige.

Kalmar har till skillnad från många orter i det inre av Småland varit 
en svagt växande stad under hela den urbana transitionen. Avsaknaden 
av goda järnvägsförbindelser har naturligtvis bidragit därtill. Stadens 
stagnation och tillbakagång inleddes dock redan innan frågan om järn
vägsnätets sträckning genom Småland var aktuell. Bakom Kalmars ut
veckling finns mer grundläggande strukturella och regionalekonomiska 
faktorer än vad enbart järnvägsnätet i sig är ett uttryck för. Kalmars



nedgång som handels- och sjöfartsstad vid och före mitten av 1800-talet 
tycks till stor del ha berott på bristande förmåga att anpassa de små
ländska produkterna efter den internationella (kanske även nationella) 
efterfrågan.43

De individuella fallen tillåter inga generella utsagor, men de illustre
rar likväl att förhållandet mellan kommunikationer och lokal tillväxt är 
sammansatt. På det mer allmänna planet kan man konstatera att under 
den stora järnvägsutbyggnadsepoken i slutet av 1800-talet sjönk både 
urbankvoten och den årliga procentuella urbana befolkningstillväxten. 
Järnvägsutbyggnaden kan antas ha gynnat landsbygden i lika hög grad 
som städerna och därmed inte givit så stort tillskott till urbaniseringen.

I senare tids geografisk forskning har personkontakternas och infor
mationsflödenas betydelse för näringslivets lokalisering och därmed den 
lokala tillväxten kraftigt betonats. De kontaktberoende verksamhe
terna anses i hög grad lokaliseras till områden med goda förbindelser 
med omvärlden och framförallt till storstäderna. Utifrån en teori om 
personkontakternas och informationsflödenas roll har Gunnar Törn
qvist sökt förklara den storstadsregionala utvecklingen efter 1950, när 
deras industriella sysselsättningsandelar sviktat.44

Personkontakterna och informationsflödena kan säkert bidra till att 
förklara storstädernas tillväxtsituation. Samtidigt måste man konstatera 
att storstadsområdenas tillväxt, enligt mina beräkningar, inte varit spe
ciellt stark under 1900-talet. Relationerna mellan hög lokal tillväxt och 
personkontakter/informationsflöden tycks således inte heller de vara av 
någon enkel beskaffenhet. Hur personkontakterna och informationsflö
dena påverkat relationen stad-land (tätort-glesbygd) är ännu inte när
mare utforskat, men framstår som ett av flera intressanta urbanhisto
riska områden att gå vidare på.



DEL 4: TÄTORTERNA OCH 
SAMHÄLLSOMVANDLINGEN





11. Tätorterna och samhällsomvandlingen

Kartläggning och analys av kvantitativa relationer mellan olika urbana 
variabler och urbaniseringsvariabier har utgjort ett centralt moment i 
mina forskningar kring den svenska urbaniseringen. Det är inga mer 
avancerade tekniker som kommit till användning, utan vanliga enkla 
statistiska mått, vilka omnämnes i elementära statistiska handböcker. 
Kvantifieringar står, som Klas Amark påpekat, ”lågt i kurs” bland 
svenska historiker.1 Det tycks vara få historiker förunnat att se skönhe
ten i ett diagram eller uppleva känslorus inför en prydligt hopfogad sif- 
ferserie. För att inte tala om den arbetsglädje det innebär att avtappa 
siffermaterialet på dess väl förborgade hemligheter.

Trots detta handlar likväl det mesta av historieforskningen i någon 
mening om kvantitativa relationer mellan olika storheter, även mycket 
av det som uppfattas som så kallade ”kvalitativa förändringar” innehål
ler implicita viktningar av olika variabler. Mätbarheten varierar emel
lertid starkt. I minst lika hög grad varierar dock intresset för kvantifie
ringar, varför de lätt uteblir även i de fall de är klart befogade. Jag tror 
det är olyckligt att göra åtskillnad på kvantitativ och kvalitativ historia 
och framförallt kan man inte se den senare som överlägsen den förra. 
Båda har sina begränsningar. Den kvalitativa historien kan fördjupas 
och utvecklas först efter att kvantiteter och storleksrelationer klarlagts. 
För analys och förståelse av samhällsutvecklingen har den kvantitativa 
historien en central uppgift att fylla. Vem skulle kunna belägga påståen
den om till exempel avtagande urbaniseringstakt och stadsindustriell 
deurbanisering utan stöd av kvantitativa preciseringar? Eller: hur skall 
man framgångsrikt kunna forska kring svensk fackföreningsrörelse utan 
ingående kunskaper om dess numerära utveckling?

I mina (kvantitativa) forskningar kring den svenska urbaniseringen 
har jag främst uppmärksammat tre urbana dimensioner. För det första 
har urbaniseringen behandlats ur rent formella aspekter (kommunalre
former, statistikproduktion, inkorporeringar, stadsbildningar med 
mera) vilka kan sägas utgöra ”den urbana överbyggnaden”. För det 
andra har jag försökt att analysera själva urbaniseringsförloppet och för 
det tredje har jag riktat in mig mot det urbana tillväxtförloppet såväl 
generellt (stadstillväxt) som lokalt. Dessa tre dimensioner är inte helt 
oberoende av varandra, men ej heller automatiskt (lagbundet) lierade. 
I centrum för undersökningen har urbaniseringsförloppet stått och de



övriga två dimensionerna har analyserats och diskuterats mot bakgrund 
av min urbaniseringsanalys.

Den kapitalistiska industrialiseringen med dess starkt inneboende 
tendens till koncentrering av människor och resurser har givetvis varit 
av största vikt för urbaniseringen. Rent allmänt kan man säga att det är 
den kapitalistiska industrialiseringen som ligger bakom ”lyftet” i urbani
seringsgraden från 10 till över 80 procent. Koncentrationsmekanis- 
merna varierar dock ordentligt mellan verksamheter men också inom 
en och samma verksamhet över tid. Befolkningskoncentreringen har 
ibland genererats via omflyttningar men i andra fall via lokala och regio
nala skillnader i nativitet och/eller mortalitet. Allt detta har framkallat 
ojämnheter i urbaniseringen. Det är dessa variationer i urbaniserings- 
förloppet (urbaniseringens rytmik) jag arbetat med och inte de grund
läggande strukturella faktorerna bakom själva ”lyftet”.

Den moderna eller industriella urbaniseringen inleddes i Sverige 
drygt ett årtionde före 1800-talets mitt. Den har alltsedan dess präglats 
av en långvågig periodicitet, där perioder med accelererande, avta
gande och konstant urbaniseringstakt avlöst varandra. Den första långa 
urbaniseringsperioden, som kännetecknades av accelererande urbani
sering, sträckte sig från 1830-talets mitt fram till 1880-talet. Därefter och 
fram till omkring 1920/30 (den andra långa urbaniseringsperioden) av
tog däremot urbaniseringen successivt i styrka. Tiden från 1920/30 fram 
till 1965/70 bildar den tredje långa urbaniseringsfasen. Urbaniseringen 
låg under denna period på en hög och relativt konstant nivå. Vi befinner 
oss nu i början av den fjärde fasen av Sveriges moderna urbaniserings- 
historia, vilken hitintills utmärkts av en mycket låg styrka i urbanise
ringstakten. Tätorterna har under 1970-talet växt obetydligt fortare än 
landsbygden.

Den svenska urbaniseringen har också visat sig i hög grad motsvara 
samma tendenser som rått i andra europeiska länder. Periodiciteten i 
den norska och danska urbaniseringen efter cirka 1800-talets mitt har 
slående likheter med de svenska erfarenheterna. För ytterligare ett an
tal länder har jag funnit en avtagande urbaniseringstakt vid slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet.

Flera resultat från min undersökning avviker ordentligt både från 
gängse föreställningar om urbaniseringen och från tidigare forsknings
resultat. Det gäller inte minst den långa period med avtagande hastighet 
i urbaniseringen från 1880-talet till 1920/30. Den tiden brukar oftast 
uppfattas som en period av intensifierad urbanisering till följd av indu



strialiseringen och järnvägsbyggandet. Industrins betydelse för urbani
seringen, stadstillväxten och den lokala tillväxten under sent 1800-tal 
har, enligt min mening, ofta överbetonats i tidigare historisk urban
forskning. Den avtagande urbaniseringstakten hade bland annat sin 
grund i en svag industriell utveckling i städerna relativt landsbygden. 
Inom stadsväsendet växte industrin ej heller påtagligt snabbare än servi
cenäringarna. När industrin blev urbaniseringsledande i början av 1900- 
talet, växte den emellertid inom stadsväsendet betydligt långsammare 
än övriga verksamheter, varför den fortsatte att bidra till en avtagande 
styrka i urbaniseringen.

Under åtminstone slutet på 1800-talet tycks den svenska urbanise
ringen ha bestått av två större delströmmar. Stadsväsendets bidrag till 
urbaniseringen kom vid den tiden främst via servicenäringarna samt via 
den naturliga folkökningen. Liknande var kanske situationen inom vissa 
delar av tätortsväsendet utanför städerna, främst då bland köpingar och 
municipalsamhällen. Tätortsväsendet utanför städerna, som represen
terar den andra delströmmen, lämnade dock sitt största bidrag till urba
niseringen via industriell utbyggnad och kanske även genom nettoin
flyttning. Stadsväsendets dominerande ställning inom tätortssystemet 
resulterade i, att den tendens städerna representerade mest kraftfullt 
kom att påverka det totala urbaniseringsförloppet.

Industrins (fabriksväsendets) betydelse för urbaniseringen tycks ha 
varit som allra starkast under transitionens första fas, då den var både 
tillväxtledande och urbaniseringsledande på samma gång. Inflyttning av 
utslagen agrarbefolkning förekom helt säkert vid denna tid, men dess 
betydelse för stadstillväxt och urbanisering har, tror jag, övertolkats. 
Under transitionens tredje fas lämnade industrin åter ett större bidrag 
till urbaniseringen än vad den gjorde under den andra långa urbanise
ringsperioden.

Ett annat av mina forskningsresultat som avviker från många etable
rade föreställningar gäller den naturliga folkökningens roll i såväl urba
niseringsprocessen som stadstillväxten och den lokala tillväxten. Det är 
vanligt att möta uppfattningen att den storskaliga urbaniseringen och 
den lokala tillväxten under slutet av 1800-talet främst åstadkoms genom 
ökad nettomigration från landsbygd till städer.

Enligt mina rön har födelsenettot spelat en väl så strategisk roll som 
flyttningsnettot för urbaniseringen och aktivt påverkat urbaniseringens 
rytmiska rörelser. Det urbana genombrottet (1835-55) kännetecknades 
till exempel av stigande urbana födelsenetton främst till följd av ökad



nativitet. Det urbana födelsenettot steg under hela transitionens första 
fas inte bara internt inom stadsväsendet utan även i förhållande till 
landsbygden. Detta stigande urbana födelsenetto innebar att migratio
nen fick en helt annan effekt för urbaniseringen och tillväxten än tidi
gare, när urbana födelseunderskott var gängse förekommande. Kombi
nationen av migrationsledd befolkningsökning och växande födelse
netto bidrog kraftfullt till en accelererande urbanisering under transitio
nens första fas.

Nettomigrationen till städerna steg inte under 1800-talets senare de
cennier, den var då snarare lägre än tidigare. Växande födelsenetton 
kombinerat med oförändrad eller avtagande nettomigration måste till 
sist resultera i att befolkningsökningen blir styrd via födelsenettot. Det 
inträffade i Sverige på 1880-talet och bidrog till att urbaniseringen suc
cessivt avtog i hastighet. Under transitionens andra fas upphörde det 
urbana födelsenettot att växa ytterligare och avtog istället efter hand. 
Resultatet blev att vi på nytt fick en migrationsledd tillväxt från omkring 
1920/30 och därmed ändrades förutsättningarna för urbaniseringsför- 
loppets utveckling.

Födelsenettot styrde i hög grad även den lokala tillväxten under tran
sitionens andra fas. En majoritet av städerna hade således vid den tiden 
en naturligt ledd tillväxtprocess. Migranterna bidrog självfallet till väx
ande födelsenetton, men det gjorde även de permanenta stadsborna. 
För urbankvoten och övriga urbaniseringsmått är dock detta egalt. Det 
viktiga är inte hur det växande urbana födelsenettot uppstått, utan att 
det realiter existerar och är större än migrationsnettot.

Var kommer dä migranterna in i bilden? Har de inte betytt någon
ting? Jo, naturligtvis. Befolkningstillväxten var migrationsledd under 
den första transitionsfasen och åtminstone även under inledningen av 
den tredje fasen. Migranternas stora betydelse finner man dock i ”for
andringsprocessen”. Migrationen har på ett helt annat sätt än nativite
ten och mortaliteten ”skakat om” i systemet. Det är genom migration 
som städer avancerat i ”tillväxtligan” och det är genom utebliven netto
migration som de har retarderat.

Näringsmässigt tycks hög lokal tillväxt främst ha alstrats via "utveck
lingsblock” bestående av på makronivå dynamiska verksamheter ur 
olika näringar och branscher. Många av verksamheterna i sådana block 
kan dessutom antas ha verkat på vida geografiska nivåer. I princip kan 
denna undersökning om lokala tillväxtförhållanden genom hela stadsvä
sendet och de större tätorterna sägas ha bekräftat huvudresultaten från



min a\ handling om de lokala förhållandena i Kalmar.2 Frågan om hur 
sådana ”block” växt fram har överlämnats åt kommande forskning. Pro
blematiken kan kanske bäst belysas genom komparativa mikrostudier. 
Där finns till exempel den intressanta frågan, varför de två varandra nä
raliggande städerna Norrköping och Linköping haft så radikalt olikar
tade tillväxtförlopp under 1900-talet? Skapade textilindustrin barriärer 
för Norrköpings utveckling? Hur lyckades Linköping få fram utveck
lingsblock, som gjorde staden till en av rikets mest expansiva städer. 
Vad har aktörer respektive strukturer betytt för städernas utveckling?

En annan punkt där mina resultat avviker från tidigare forskning gäl
ler den urban-regionala utvecklingen och frågan om tätortssystemets 
stabilitet. Den regionala tillväxten har tidigare bedömts som proportio
nell efter 1920 och tätortssystemet har ansetts som stabilt under de se
naste 100-200 åren.

Mina iakttagelser tyder däremot på att de urban-regionala omkast
ningarna varit minst lika stora efter som före 1920, och att de under den 
senare perioden lätt döljs när man arbetar med stora regioner bestående 
av flera län och delvis även på länsnivå. Jag har identifierat tre perioder 
i den urban-regionala utvecklingen fram till 1970. Den första slutade vid 
mitten av 1800-talet och kännetecknades av omfördelning från Mälarda
len till södra Sverige. Den andra perioden började under transitionens 
första fas (1850-talet) och slutade vid utgången av transitionens andra 
fas (1920/30). Den utmärktes av expansion i Mälardalen och västra Sve
rige, medan kuststäderna i öster och utmed södra Norrlandskusten hade 
en förhållandevis svagare utveckling. Under den tredje perioden 
(1920/30-1965/70) utgjorde det inre av södra Sverige ett expansivt om
råde liksom Mälardalen utanför Stockholmsområdet och norra Norr
land. Tendenser till en annan regional fördelning av expanderande och 
stagnerande tätorter kan iakttas under 1970-talet. Huruvida detta är ett 
nytt mönster av mer permanent karaktär, som är under framväxt eller 
en tillfällig förändring är det ännu svårt att uttala sig om.

De regionala förskjutningarna har också inneburit att vissa stä
der/tätorter avancerat ordentligt i rang-storleksskalan, medan andra fal
lit tillbaka. Med beaktande av de högst placerade orternas möjligheter 
att förändra sina placeringar synes det mig som om tätortssystemet varit 
ganska rörligt även i dess allra översta del.

Varför avviker då mina resultat från tidigare gjorda iakttagelser? En 
anledning kan vara att man tidigare utgått från den officiella statistikens 
obearbetade tätortsuppgifter. När nya tätortskategorier införs i statisti



ken och nybildningar samt inkorporeringar tilltar i styrka och frekvens 
blir resultatet lätt, när man adderar ”rakt av” en intensifierad urbanise
ring. Dessa obearbetade data innehåller så mycket ”luft”, att de ger en 
fiktiv bild av urbaniseringsförloppet. Jag har försökt arbeta med de nå
got säkrare data som min historiska tätortsstatistik är ett uttryck för.

I tidigare historisk forskning har man i hög grad koncentrerat sig på, 
under slutet av 1800-talet, starkt växande städer som till exempel Stock
holm, Eskilstuna, Halmstad, Örebro och Västerås.3 Urbaniseringspro- 
blematiken kan dock inte lösas utifrån sådana mikroundersökningar. 
Dessa kan däremot ge besked om tillväxtens lokala mekanismer på ett 
helt annat sätt än vad analyser på makro- och mesoplanen är mäktiga 
att klara av. Vidare har tidsperspektivet ofta varit så kort att det varit 
omöjligt att rättvist bedöma födelsenettots och flyttningsnettots änd
rade roller. Därtill behövs tidshorisonter på upp till 100 år och gärna 
mer.

Flera forskare har för det sena 1800-talet observerat födelsenettots 
växande betydelse och den svagare industriella tillväxten i städerna jäm
fört med landsbygden. Iakttagelserna har dock inte helt förts in i ett ur
baniseringsperspektiv. I många fall förefaller det som man snabbt glömt 
sin egen (demografiska) urbaniseringsdefinition. När till exempel nä
ringsliv och kommunikationer analyseras är det vanligen frågan om ut
vecklingstendenser inom stadsväsendet och inte den urban-rurala rela
tionen.

Min ambition har varit att sätta in urbaniseringen och tätortsutveck- 
lingen i ett samhälleligt sammanhang och analysera samspelet mellan 
födelsenetto, flyttningsnetto och näringsliv å den ena sidan samt å den 
andra sidan urbanisering och tätortstillväxt (generellt och lokalt). De 
teoretiska redskapen härför har utgjorts av den lätt modifierade transi
tionsmodellen och den ännu mer modifierade teorin om ojämn urbanut
veckling. Den senare har delats upp i en tillväxtmodell och en urbanise- 
ringsmodell. Transitionsmodellen och teorierna om urbana ojämnheter 
utesluter inte varandra utan vill komma åt urbaniseringsfenomenet från 
två skilda analysnivåer. Dessa två nivåer ger, som jag ser det, grundläg
gande kunskaper om urbaniseringens och stadstillväxtens utseende och 
betingelser, vilka är nödvändiga för arbete på andra nivåer. Det är min 
förhoppning att denna undersökning kan förmedla en ram för lokala 
historiska tätortsstudier, men också ett avstamp för fortsatt historisk 
urbaniseringsforskning. Några tänkbara framtida forskningsfält har an
tytts här och var i framställningen, men det finns givetvis ytterligare



vägar att beträda inom det stora komplex som urbaniseringen och tät- 
ortstillväxten utgör.



Bilaga 1: Kalkyl för oregistrerad 
tätortsbosättning

För 1800-talet och för 1900-talets första decennier finns, som jag redo
gjort för i kapitel 2, i den officiella statistiken en hel del oregistrerad 
tätortsbosättning. Hur stor kan denna del tänkas vara och hur påverkar 
dess utelämnande bilden av urbaniseringsförloppet? Den enda tillgäng
liga undersökning som på riksnivå söker uppskatta det totala tätortsbo- 
endet, dvs både den i statistiken upptagna delen och den oregistrerade 
delen av tätortsboendet, är William William-Olssons undersökning från 
1938. Hans undersökning ger totaluppskattningar för hela riket, men ej 
för enskilda tätorter, avseende åren 1880, 1900, 1910, 1920, 1930 och
1935.1

För år 1880 har William-Olsson beräknat den totala tätortsbosätt- 
ningen i Sverige till 879000 personer. Någon uppdelning på tätortskate- 
gorier göres ej, förutom att städerna, enligt 1935 års indelning, särredo- 
visas inklusive förorter. Om man utgår från William-Olssons totalupp
skattning och därifrån subtraherar folkmängden i städer (690 000) och 
köpingar (15 000) år 1880, enligt min historiska tätortsstatistik, återstår 
174000 personer. Denna mängd är ett uttryck för antalet innevånare i 
municipalsamhällen och icke-administrativa tätorter år 1880. En mot
svarande beräkning för år 1900 visar på en folkmängd om 438 000 perso
ner i nämnda tätortskategorier. Andelen personer av totalbefolkningen 
boende i municipalsamhällen jämte icke-administrativa tätorter skulle 
därmed ha växt från cirka 3,8 procent år 1880 till cirka 8,5 procent år 
1900.

Av de 438 000 innevånarna i municipalsamhällen och icke-administ
rativa tätorter år 1900 fanns, enligt min historiska tätortsstatistik, 
131000 i municipalsamhällena. Resten (307 000) skulle således utgöra 
det totala icke-administrativa tätortsboendet vid sekelskiftet 1900. Den 
bearbetning jag gjort av den officiella statistiken ger för år 1900 en folk- 
mängdssiffra på 162000 för kända och under decenniet 1900-1910 be
stående icke-administrativa tätorter. Om man från 307000 subtraherar 
162 000 blir resultatet 145 000, vilket är ett uttryck för den i officiell sta
tistik saknade icke-administrativa tätortsbefolkningen år 1900. För år 
1910 visar samma räkneprocedur på en saknad icke-administrativ tät
ortsbefolkning i storleken 204 000 personer, att jämföras med den kända



icke-administrativa tätortsbefolkningen som uppgick till 208000 perso
ner.

För år 1920, när vi har en fullständigare redovisning av icke-administ- 
rativa tätorter i officiell statistik, blir differensen betydligt mindre. En
ligt William-Olsson uppgick den totala befolkningen i oreglerade tät- 
ortsbosättningar det året till 572000 personer, vilket kan relateras till 
min beräkning av folkmängden i kända icke-administrativa tätorter år 
1920, som slutar på 510000 personer. Den i officiell statistik saknade 
icke-administrativa tätortsbefolkningen skulle därmed uppgå till 62000 
personer. Ar 1930 var differensen nere vid 43 000 personer och år 1935 
var den i det närmaste helt eliminerad.2

Med tiden nås således en tämligen god överensstämmelse mellan fak
tisk tätortsbefolkning och den i officiell statistik uppförda tätortsbefolk
ningen. Som framgått ovan något mer än fördubblades den officiellt re
gistrerade tätortsbefolkningen år 1920 till följd av redovisningssyste
mets förändringar. Även William-Olssons undersökning tyder på att 
den oregistrerade delen av tätortsboendet åren 1900 och 1910 var unge
fär lika stor som den registrerade. Relationen oregistrerad tätortsbe
folkning/registrerad tätortsbefolkning har jag därför använt för att få en 
ungefärlig storlek på den faktiska folkmängden i bestående icke-admi
nistrativa tätorter periodvis mellan 1900 och 1935.

År 1880 uppgick den oregistrerade folkmängden i tätorter till 174000 
personer, enligt ovan gjord beräkning, vilket motsvarade 3,8 procent av 
rikets totalbefolkning. Vid sekelskiftet var denna andel 8,5 procent. 
Hur denna ökning med 4,7 procentenheter var fördelad på de två decen
nierna vet vi ej med säkerhet. För städernas och köpingarnas del kan 
man konstatera, att deras urbaniseringsgrad ökade med 3,6 procenten
heter under 1880-talet och med 2,7 procentenheter under 1890-talet.

Av den totala ökningen 1880-1900 infaller därmed 53 procent under 
1880-talet och 47 procent under 1890-talet. Man kan då ställa frågan: 
hur skall den oregistrerade tätortsbefolkningens tillväxt vara fördelad 
över tiden för att ett annat periodiskt mönster skall framträda än det 
mönster som de administrativa tätorterna producerar? Om 60 procent 
av den oregistrerade tätortsbefolkningens tillväxt infallit på 1890-talet 
och 40 procent på 1880-talet, så blir den totala förändringen i urbanise
ringsgraden densamma för de två decennierna. Om mer än 60 procent 
av den oregistrerade tätortsbefolkningens tillväxt infallit på 1890-talet, 
så bryts definitivt den periodicitet som de administrativa tätorternas ut
veckling visar och 1890-talet framträder med en högre ökningstakt i ur-



baniseringsgraden än 1880-talet.
Är det rimligt att tro, att den oregistrerade tätortsbefolkningens till

växt varit fördelad på detta senare sätt? Det kan naturligtvis inte helt 
uteslutas, men förefaller mindre troligt. Utvecklingen på 1900-talet har 
varit av den arten att de icke-administrativa tätorterna under varje pe
riod alltid haft en lägre ökning av sin urbaniseringsgrad än de administ
rativa tätorterna tillsammans. Om så varit fallet även under 1800-talet 
kan det oregistrerade tätortsboendet ej ha påverkat urbaniseringsför- 
loppet på ett sätt som ändrar periodicitetens grundmönster. Totalt för 
perioden 1880-1900 är också den beräknade ökningen av urbaniserings
graden lägre för de oregistrerade tätorterna än för städer och köpingar 
tillsammans.

Att de administrativa tätorternas utveckling, vad gäller förändringar 
i urbaniseringsgraden, även borde vara giltig för den totala tätortsbo- 
sättningens utveckling talar dessutom det förhållandet, att de administ
rativa tätorterna utgör en så stor del av det totala tätortsboendet. Denna 
andel uppgick till cirka 80 procent under perioden 1880-1900.

Ytterligare en i större skala genomförd beräkning av det oregistre
rade tätortsboendet under 1800-talet föreligger. Den är utförd av Olof 
Jonasson och publicerades 1949.3 Jonasson har där för år 1865 uppskat
tat det sammanlagda tätortsboendet i ett större område i Mellansverige. 
Undersökningen berör åtta län, varav två (Värmland och Dalarna) 
täcks i sin helhet, medan övriga sex län (Örebro, Västmanland, Gävle
borg, Älvsborg, Skaraborg samt Göteborg och Bohus) endast mer eller 
mindre delvis innesluts i den studerade regionen.

Jonasson identifierar 96 icke-administrativa tätorter inom sitt under
sökningsområde. Dessa orters sammanlagda folkmängd beräknar han 
till cirka 30 700 personer. För hela riket uppskattar Jonasson den icke- 
administrativa tätortsbefolkningen år 1865 till cirka 52000 personer. 
Det innebär att nästan 60 procent av all icke-administrativ tätortsbefolk
ning det året skulle finnas i Jonassons undersökningsområde. Är då 
denna relation rimlig? Den studerade regionen bör onekligen förväntas 
ha en stor andel av det oregistrerade och oreglerade tätortsboendet, då 
området var rikt på gruvor, hyttor och bruk, vilka före industrialisering
ens och järnvägarnas tid tillhörde de viktigaste verksamheterna med tät- 
ortsbildande egenskaper utanför stads- och köpingsväsendet.

Under 1900-talet, när vi får bättre information om de icke-administ
rativa tätorterna, har de flesta län som ingår i Jonassons studie en förhål-



landevis hög andel av rikets totala icke-administrativa tätortsbosättning. 
Sju av de åtta länen i Jonassons undersökningsområde (Skaraborgs län 
har ej medräknats, då inga tätorter fanns år 1865 i de få kommuner inom 
länet, som Jonasson undersökt) hade år 1900 tillsammans omkring 50 
procent av den i officiell statistik upptagna icke-administrativa tätorts
befolkningen. Nedgången mellan 1865 och 1900 kan delvis ha varit en 
följd av att vissa av de år 1865 oreglerade tätorterna hade erhållit en 
administrativ tätortsställning vid sekelskiftet. Nedgången är säkert 
också en följd av att nya icke-administrativa tätorter växt fram på andra 
håll i riket inte minst som en följd av järnvägsbyggandet. Ar 1920 hade 
de sju länens andel av rikets totala icke-administrativa tätortsbosättning 
sjunkit ytterligare och uppgick till cirka 40 procent. Ar 1935 var andelen 
omkring 35 procent och förblev därefter på den nivån fram till 1950.

Jonassons uppskattning av det totala antalet innevånare i oregistre
rade tätorter år 1865 förefaller någorlunda rimlig och den leder fram till 
att ungefär 1,3 procent av Sveriges totalbefolkning var bosatt i icke-ad
ministrativa tätorter det året. Detta resultat kan jämföras med William- 
Olssons beräkning avseende år 1880, enligt vilken det oregistrerade tät- 
ortsboendet skulle ha utgjort 3,8 procent av rikets totalbefolkning. Ök
ningen mellan 1865 och 1880 skulle därmed ha uppgått till 2,5 procent
enheter. Under samma tid ökade de administrativa tätorterna sin andel 
av totalbefolkningen från 12,7 till 15,4 procent. I procentenheter räknat 
var deras tillväxt 2,7. Städer och köpingar växte således något raskare 
än de icke-administrativa tätorterna, vilket väl överensstämmer med 
förhållandena under 1900-talet. Genom Jonassons studie vidimeras så
ledes intrycket, att grundmönstret i urbaniseringsgradens förändringar 
för den totala tätortsbefolkningen under 1800-talets senare del bör ha 
varit motsvarande som för den administrativa tätortsbefolkningen. Att 
tillföra statistiken den oregistrerade och oreglerade tätortsbosättningen 
ger ingen ändring i periodicitet, däremot ger det en nivåhöjning.

Jonasson anger, som ovan framgått, även folkmängdsuppgifter för 
enskilda tätorter, vilket gör hans undersökning än mer värdefull. Flerta
let av de 96 icke-administrativa tätorter han identifierat är små med 
folkmängder runt 200-400 personer, men där finns också en del riktigt 
stora tätorter med över 2000 innevånare. Störst är Mölndal, som år 1865 
hade 4 681 innevånare. Totalt ingår i Jonassons undersökning tre icke- 
administrativa tätorter med över 1000 innevånare. Förutom Mölndal 
även Trollhättan (2224 innevånare) och Lilla Edet (1000). Ytterligare 
sex tätorter hade, enligt Jonasson, mellan 500 och 1000 innevånare,



nämligen Kopparberg (965), Avesta {Til), Jonsered (600), Fagersta 
(500), Karlskoga (500) och Sandviken (500).

Man kan också undersöka hur många av de tätorter som Jonasson 
identifierat som återkommer i den officiella statistiken i början av 1900- 
talet. Av de 96 icke-administrativa tätorterna är det 33 (34%) som upp
tas i den officiella statistiken vid folkräkningarna 1900-1920. Kravet har 
då varit att tätorterna skall vara omnämnda vid minst två av de tre folk- 
räkningstillfällena. De resterande 63 orterna synes ha upphört som tät
orter mellan 1865 och 1900. Av dessa 63 är 22 redovisade i 1920 års folk
räkning, då statistiken över icke-administrativa tätorter utvidgades och 
förbättrades. Om man antar att dessa 22 tätorter även var tätorter 1900 
och 1910 skulle antalet upphörda tätorter under tiden 1865-1900 uppgå 
till 41 (43%). Elva av de 22 tätorterna hade dock folkmängder under
stigande 500 personer. Det kan åtminstone i dessa fall vara tveksamt om 
de bestått som tätorter hela tiden från 1865 och framåt. Man kan grovt 
räkna med att ungefär hälften av de tätorter Jonasson fann år 1865 upp
lösts vid sekelskiftet. Själv räknar Jonasson med att 34 tätorter upphört, 
men då har han fört undersökningen fram till 1940 och betraktat alla de 
tätorter som ej fanns kvar 1940 som upphörda. Vissa av dessa har troli
gen balanserat kring 200 innevånare och upphört som tätorter mellan 
1865 och sekelskiftet för att senare under 1900-talet återkomma som tät
orter.

Jonassons beräkning visar således på en icke-administrativ tätortsbe
folkning i storleksordningen cirka 52 000 personer år 1865. Köpingarnas 
beräknade folkmängd uppgick vid samma tid till omkring 11000 
personer.4 Folkmängden i icke-administrativa tätorter var därmed 4-5 
gånger så stor som köpingarnas folkmängd och de icke-administrativa 
tätorterna framträder som den näst städerna viktigaste tätortskategorin.

Hur kan det då ha sett ut tidigare under 1800-talet. Vi vet att bruken 
och andra varuproducerande verksamheter innehöll de viktigaste förut
sättningarna för bildandet av icke-administrativa tätorter. Det var då 
långt mindre vanligt att sådana tätorter bildades i anslutning till handels
platser och trafikknutpunkter. Genom Jonassons studie kan vi på goda 
grunder anta att de flesta icke-administrativa tätorterna var relativt små 
och balanserade kring nivån 200 innevånare. Jonassons undersökning 
visar dessutom att det redan under 1860-talet fanns en del riktigt stora 
och permanenta tätortsbosättningar vid sidan av städerna och köping
arna. Några nedslag i litteraturen visar, att tätortsbildningar börjat eta
bleras på flera håll under 1820- och 1830-talen, bland annat utanför Mo



tala (Motala verkstad), vidare i Nybro, Åtvidaberg och Jonsered.5 Än 
större blev den spontana tätortsbildningen under 1800-talets senare del, 
då både industrialiseringen och järnvägsbyggandet befrämjade såväl 
tillväxten av redan befintliga tätorter som framväxten av nya tätbe
byggda samhällen. För den tidigare delen av 1800-talet kan man grovt 
räkna med att den oreglerade tätortsbosättningen utgjorde 0,5-1 pro
cent av rikets totalbefolkning.

Tätortsbosättning utanför städerna bör således ha varit av relativt 
blygsam omfattning under 1800-talets tidigare del och det var först mot 
seklets slut som vi fick en oreglerad tätortsbosättning av sådan storlek 
att urbaniseringsnivån påverkades mer än marginellt därav. Den admi
nistrativa tätortsbosättningen förblev dock dominerande och det är min 
uppfattning, att det periodiska mönstret i urbaniseringsförloppet åter
speglas tämligen väl via de administrativa tätorterna. Även om den ore
gistrerade tätortsbosättningen troligen inte påverkat grundstrukturen i 
urbaniseringsförloppets periodicitet kan den dock tänkas ha influerat 
urbaniseringens och tätortstillväxtens regionala utfall.



Bilaga 2: Lokala tillväxtprofiler
Tillväxtprofilen anger inom vilken tillväxtkvartil respektive stad och 
tätortsregion placerat sig under olika perioder när orterna rangordnas 
efter tillväxthastighet. Profilen har för tiden 1800-1950 tagits fram 
för varje enskild stad som ej klassificerats som förort. Den tätorts- 
regionala redovisningen avser tätortsregioner med minst 10 000 
innevånare år 198O och täcker tidsavsnittet I9OO-I98O. Följande 
symboler har kommit till användning.

Symboler för tillväxthastighet: 
I första tillväxtkvartilen 
g andra tillväxtkvartilen 
m tredje tillväxtkvartilen 

fjärde tillväxtkvartilen

Symboler för tidsperioder:
Städer
1 = 1800-1835
2 = I835-I855
3 = 1855-1885
4 = 1885-1900
5 = 1900-1920
6 = 1920-1935
7 = 1935-1950

Regioner
1 = 1900-1930
2 = I93O-I95O
3 = 1950-1970
4 = 197O-198O

STÄDER TÄTORTSREGIONER
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

STOCKHOLMS LÄN 
Stockholm 1 h la ■ ■ ,

Södertälje = ■ II ,1 ■ II

Norrtälje ■ ■ ■ ■ _ ■ = ll

Vaxholm = = = = = _ =
Sigtuna _ = = Ii

Östhammar _ = Ë h

Öregrund -= = = = m = =

Nynäshamn ■

UPPSALA LÄN
Uppsala II = = ■ 1 m Ii

Enköping = s 1 la = I m II

SÖDERMANLANDS LÄN 
Nyköping ■ ■ II = ■ m ■ I

Eskilstuna 1 ■ 1 is ■ 1 ■ ■

Strängnäs = m = II ■ ■ 1 s 1

Torshälla = ■ « 1. = 1

Marief red = = = ■ g = =

Trosa m - = = = = ■

Katrineholm = ■ 1 1·

Oxelösund 1 ■



s T Ä D E R TÄTORTSREG
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

ÖSTERGÖTLANDS LÄN 
Norrköping ■ ■ ■ i. = = _ ^
Linköping 1 ■ ■ g ■ II ■ 1·

Söderköping ■ - = = =

Vadstena ■ ■ _ = = = <=

Skänninge = Ë = _ ■ _ ■

Motala ■ _ ■ 1 = 1.

Mjölby _ I m 1

Finspång 1 ■ 1

JÖNKÖPINGS LÄN 
Jönköping 1 II = m ■ ■ = =

Eksjö 1 = m ■ ■ ■ = ■ = =

Gränna ■ 1, = = ■ =

Nässjö ■ 1 1 ■ ■

Vetlanda II ■ ■ ■

Värnamo II = 1·

Huskvarna a|

Tranås *1 = 1 *

KRONOBERGS LÄN
Växjö 1 ■ ■ = = g ■ = .1

Ljungby 1 ■ II

Älmhult ■ g|

KALMAR LÄN

Kalmar 1 ■ E _ ■ ■ B m m =

Västervik = 1 E ■ = g m = =

Vimmerby I - - , ■ 1·

Borgholm ■ = _ ■ ■ _

Oskarshamn I = = = = = _ I

Nybro ■ 1 ■ 1

GOTLANDS LÄN
Visby = = = ■ » h = =



STADER
1 2 3 4 5 6 7

BLEKINGE LÄN 
Karlskrona & Z — ■ -

Karlshamn ■ s_ = = 5 =

Sölvesborg - ■ 1 s -

Ronneby -----: = =

Olofström

KRISTIANSTADS LÄN 
Kristianstad 1 » ■ = «= ■ g

Ängelholm ■ 1. ■ I 1 I

Simrishamn 1 ■ g = «= ■ s

Hässleholm .1

MALMÖHUS LÄN
Malmö

Helsingborg 1 ■ 1 Ii 1

Lund 1 Ii = = ■ E

Landskrona « ■ 1 ■ I = =

Ystad 1 = = ■ _

Skanör-Falsterbo M. ■ _ = =

Trelleborg 11 1

Eslöv

Höganäs «

HALLANDS LÄN 
Halmstad 1 ■ 1 1 ■ I

Varberg = 1· ■ 1

Falkenberg = g ■ II 1 g

Laholm m = = m m 1.

Kungsbacka ■ m = Ii Ii

In

■ ■ I s

I _ _ I



GÖTEBORGS OCH 
BOHUS LÄN 
Göteborg

Uddevalla

Kungälv

Strömstad

Marstrand

Lysekil

Stenungsund

ÄLVSBORGS LÄN 
Borås

Vänersborg

Alingsås

Åmål

Ulricehamn

Trollhättan

Kinna
SKARABORGS LÄN 
Skövde

Lidköping

Falköping

Skara

Mariestad

Hjo

Tidaholm

VÄRMLANDS LÄN 
Karlstad

Kristinehamn

Filipstad

Arvika

Säffle

Hagfors

STÄDER
123^567

il
I·

II
I·
II

II
g i

il 
■ I 

■

■ ■
I I

■ I
Ii

■ I
g ■

II
I I



ÖREBRO LÄN 
Örebro

Lindesberg

Nora

Askersund

Karlskoga

Kumia

Hallsberg

VÄSTMANLANDS LÄN 
Västerås

Köping

Arboga

Sala

Fagersta

Hallstahammar

KOPPARBERGS LÄN 
Falun

Hedemora

Säter

Ludvika

Avesta

Borlänge

Mora

GÄVLEBORGS LÄN 
Gävle

Söderhamn

Hudiksvall

Sandviken

Bollnäs

Hofors

STÄDER
12 3^567

■ i
I =

II 
■ I

I··.
I···



S
1

T Ä
2 3

D
4 5

R
6 7

VÄSTERNORRLANDS LAN
Sundsvall ■ II 1 = =

Härnösand m U
ll

■i = = = =

Örnsköldsvik 1 1
Sollefteå B ■

Kramfors

JÄMTLANDS LÄN 
Östersund

VÄSTERBOTTENS LÄN 
Umeå =

Skellefteå 1 ■ 1·

NORRBOTTENS LÄN 
Luleå m ■ 1 ■

Piteå ■ ■ ■ = = ■ ■

Haparanda ■ ■ _ = =
Boden ■

Kiruna

Gällivare

Kalix

TÄTORTSREGIONER
1234

■ I 
II

II
■ I

■ I

Anmärkning: Första tillväxtkvartilen = den Fjärdedel av städerna/ 
tätortsregionerna som har den högsta relativa 
befolkningsökningen.
Etc.

Referens: SHD, Tätortshistorisk databas.



Bilaga 3: Städerna klassificerade efter 
tillväxttyp 1800-1920

Kategori Antal
1. Städer som inte under någon delperiod mellan 1800 och 23

1920 placerat sig i den högsta tillväxtkvartilen.
(Vaxholm, Sigtuna, Östhammar, Öregrund, Mariefred,
Trosa, Vadstena, Skänninge, Visby, Karlskrona, Karls
hamn, Skanör-Falsterbo, Laholm, Uddevalla, Strömstad,
Marstrand, Nora, Askersund, Arboga, Sala, Falun, Hu
diksvall, Piteå)

2. Städer med placering i högsta tillväxtkvartilen enbart un- 11
der förtransitionell tid (1800-1835).

(Linköping, Eksjö, Växjö, Kalmar, Vimmerby, Kristian
stad, Simrishamn, Ystad, Vänersborg, Skara, Mariestad)
3. Städer med placering i högsta tillväxtkvartilen 1800-1885. 3
(Jönköping, Lund, Lidköping)

4. Städer med placering i högsta tillväxtkvartilen under minst 11
en delperiod av transitionens första fas (1835-1885).

(Norrtälje, Uppsala, Söderköping, Gränna, Västervik,
Borgholm, Landskrona, Skövde, Hjo, Söderhamn, Härnö
sand)

5. Städer med placering i högsta tillväxtkvartilen under minst 12
en delperiod av transitionens första respektive andra fas 
(1835-1885, 1885-1920).

(Stockholm, Södertälje, Nyköping, Ängelholm, Varberg,
Falköping, Karlstad, Kristinehamn, Örebro, Gävle, Sunds
vall, Luleå)

6. Städer med placering i högsta tillväxtkvartilen under minst 15
en delperiod av transitionens andra fas (1885-1920).

(Enköping, Strängnäs, Torshälla, Norrköping, Falkenberg, 
Kungsbacka, Kungälv, Borås, Alingsås, Lindesberg, Väs
terås, Hedemora, Köping, Säter, Umeå)



7. Städer med placering i högsta tillväxtkvartilen under för- 2
transitioned tid (1800-1835) samt under minst en delpe
riod av transitionens andra fas (1885-1920).

(Åmål, Ulricehamn)

8. Städer med placering i den högsta tillväxtkvartilen under 6
minst en delperiod av samtliga faser mellan 1800 och
1920.

(Eskilstuna, Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg,
Östersund)

Referens: se bilaga 2.



Bilaga 4: Tätortsregionerna över 10000 
innevånare 1980 klassificerade 
efter tillväxttyp 1900-1980

Kategori
1. Tätortsregioner som inte under någon delperiod mellan 

1900 och 1980 placerat sig i den högsta tillväxtkvartilen. 
(Stockholm, Nyköping, Eskilstuna, Norrköping, Jönkö
ping, Eksjö, Tranås, Vetlanda, Kalmar, Västervik, 
Visby, Karlskrona, Karlshamn, Ronneby, Malmö, Hel
singborg, Landskrona, Ystad, Trelleborg, Höganäs, 
Halmstad, Göteborg, Uddevalla, Vänersborg, Lidkö
ping, Skara, Kristinehamn, Filipstad, Arvika, Hagfors, 
Örebro, Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Sandviken, 
Härnösand, Sollefteå, Kramfors, Sundsvall)

2. Tätortsregioner med placering i högsta tillväxtkvartilen 
enbart 1900-1930.
(Nässjö, Borås, Alingsås, Åmål, Falköping, Karlstad, 
Säffle, Avesta, Borlänge)

3. Tätortsregioner med placering i högsta tillväxtkvartilen 
under minst en delperiod av transitionens tredje fas 
(1920130-1965/70).
(Norrtälje, Enköping, Motala, Mjölby, Värnamo, Häss
leholm, Eslöv, Trollhättan, Mariestad, Karlskoga, Kö
ping, Arboga, Bollnäs, Gällivare)

4. Tätortsregioner med placering i högsta tillväxtkvartilen 
enbart 1970-80.
(Oskarshamn, Kristianstad, Ängelholm, Lund, Varberg, 
Sala, Falun, Mora, Östersund)

5. Tätortsregioner med placering i högsta tillväxtkvartilen 
1900-30 samt under minst en delperiod av transitionens 
andra fas (1920/30-1965/70).
(Katrineholm, Oxelösund, Finspång, Nybro, Västerås, 
Fagersta, Ludvika, Hofors, Örnsköldsvik, Kiruna)

Antal
39

9

14

9



6. Tätortsregioner med placering i högsta tillväxtkvartilen 
1900-30 samt 1970-80.
(Strängnäs, Falkenberg, Kumia)

7. Tätortsregioner med placering i högsta tillväxtkv artilen 1
under minst en delperiod av transitionens andra fas 
(1920/30-1965170) samt under perioden 1970-80.
(Uppsala, Växjö, Älmhult, Lindesberg, Hallsberg, Lu
leå, Piteå)

8. Tätortsregioner som under varje delperiod mellan 1900 8
och 1980 placerat sig ovan tillväxtmedianen och dessutom
under minst en delperiod placerat sig i den högsta tillväxt
kv artilen.
(Södertälje, Linköping, Ljungby, Olofström, Skövde,
Umeå, Skellefteå, Boden)

Anm. För fem tätortsregioner (Nynäshamn, Stenungsund, Kinna, 
Hallstahammar, Kalix) saknas relevant information för den 
första delperioden (1900-30), varför de saknas i denna samman
ställning.

Referens: se bilaga 2.



Summary

The Urban Transition. Urban Development and the Transformation 
of Swedish Society 1800-1980.

At the beginning of the 19th century not more than 10 per cent of the 
Swedish population were living in towns. Sweden was at that time one 
of the least urbanised countries in Europe. During the late 1830s and 
1840s the urban ratio began to increase and that process has continued 
ever since. Today the urbanisation degree is over 80 per cent. For de
scribing and analysing Sweden's way from low to high levels of urbani
sation I use the term urban transition. The transition process can in the 
very long perspective be characterised as a steady flow of resources from 
the countryside to the cities and other urban sites. In a middle-long per
spective, however, Sweden’s urbanisation stands out as a highly selec
tive and uneven process. Indeed, the urban transition can for the period 
from the 1830s to 1970 be divided into three long waves each with its 
own characteristic. Now we are perhaps at the beginning of a new long 
urbanisation phase.

The aim of this study has been to analyse the relationships between 
urbanisation and urban growth on the one hand and nativity, mortality, 
migration and economy on the other hand. Urbanisation is handled as 
a relational concept and defined in demographic terms, namely as a con
centration of a nation’s population in towns and other urban sites. The 
urbanisation degree indicates the share of a nation’s population which 
is urbanised at a certain moment. Urban growth is defined as population 
growth in urban sites irrespective of the development of the country
side. The main theoretical tools for my analysis have been a slightly 
modified version of the urban transition model and a somewhat more 
modified version of the theory of uneven urban development.

My investigation of Swedish urbanisation can be divided into three 
parts. The first section concentrates on formal aspects. The legal 
grounds for the foundation and existence of towns and other urban sites 
is one such topic. Before the Communal Laws of 1862 there were three 
different types of privileged administrative urban sites, namely towns, 
free boroughs and tributary boroughs. After 1862 and until 1970 the 
Laws distinguish between towns, boroughs and municipal districts. Be
sides these administrative urban sites there existed and developed a



great number of urban sites without special legal regulation. The latter 
type is called non-administrative or informal urban sites. In 1970 a new 
Communal Reform was accomplished and all communes were given a 
uniform character. Sweden’s way to a nation without cities is also de
scribed and analysed in this section.

Other aspects are the foundation of new administrative urban sites 
and the extension of the administrative areas. The methodological pro
blems which arise as a consequence of the introduction of new urban 
sites in the official statistical reports and as a consequence of incorpo
rations are also analysed. The registration of the different kinds of urban 
sites in the official statistical reports varies a great deal. Best known are 
the population figures for the towns while the population figures for 
non-administrative urban sites are of a relatively low quality at least be
fore 1950. In 1950 a new system was introduced which meant that a dis
tinction was made not only between different administrative units but 
also between densely and sparsely settled areas within towns and other 
communes. An urban site was defined as an agglomeration of 200 in
habitants or more and the settled area was considered to cease when the 
distance between the buildings exceeded 200 metres.

In the first section I also present the principles behind the data base I 
have constructed. The data base contains information about population 
figures for all urban sites known in official statistical reports since 1800. 
The figures are presented with five or ten year intervals and are some
times revised. The data base is constructed in a way which makes it pos
sible to distinguish between real population growth and growth as a con
sequence of wider administrative boundaries and better official regi
stration. Further, I try to confront my data base with the results from 
more conventional methods.

In the following two parts I deal more specifically with the material 
conditions for urban development in Sweden during the 19th and 20th 
centuries. In section two the interest is focused on the roles of demogra
phy and economy in the urban transition process. First of all I try to 
periodise the urbanisation. For that purpose I use two statistical meas
ures, namely the interval change in the urbanisation degree and the ur
ban quotient. The last measure is the better one and it relates the urban 
share of the total population growth during a certain period to the ur
banisation degree at the beginning of the same period. Even if the urban 
quotient is to be preferred both measures produce similar results at least 
for Sweden during the actual period.



During the first decades of the 19th century the urbanisation degree 
was low and did not change very much. The changes could be either 
positive or negative. Deurbanisation was thus not unusual. From the 
late 1830s and from the 1840s a new pattern can be observed. The urban 
quotient began to grow continously and that trend lasted until the 1880s. 
During the 1880s a new urbanisation pattern appeared. The interval 
changes in the urbanisation degree diminished and the urban quotient 
was falling. The last decades of the 19th century are often seen as a per
iod of intensified urbanisation. My results, however, indicate that even 
if the urbanisation was intensive, the intensity was falling from the 
middle of the 1880s until around 1920/1930.

From around 1930 a new pattern in the Swedish urbanisation process 
can again be discerned. The urban quotient stopped falling and re
mained at a relatively stable level in the interval 2-3 until the beginning 
of the 1970s. The interval changes again began to increase during the 
1920s and 1930s and that trend also stopped around 1970. From that 
time a new pattern appears characterised by a very low intensity in ur
banisation.

In my opinion the Swedish urbanisation process can thus be divided 
into three long waves between the 1830s and the 1960s with breakpoints 
in the 1880s and around 1930. This urban pattern is compared to other 
processes which also exhibit long term characteristics, for instance Kon- 
dratieff cycles, the demographic transition and the Bielefeld school’s 
périodisation of the capitalist industrialisation of Western Europe. The 
périodisation in these different series is quite similar to my analysis of 
the long phases in Sweden’s urban transition.

I have further compared the Swedish urban experiences with the de
velopment in some other European nations especially the Nordic coun
tries. The measurements of the development of the urban quotient in 
seven European countries besides Sweden which I have undertaken in
dicate that falling quotient was a general trend during the last decades 
of the 19th century. It was thus not only Sweden which experienced a 
falling urbanisation intensity at that time.

In the next step I have analysed the relations between urbanisation 
on the one hand and demography and economy on the other hand. My 
first question was formulated as: how was the ”Urban Breakthrough” in 
the period 1835-1855 possible? I have emphasiesed two points. The first 
is more favourable urban demographic conditions. Especially fertility 
developed more favourably in the towns than in the countryside. At the



middle of the 1850s, the birth rate for the first time in the century re
ached the same level in the towns as in the countryside. Earlier in the 
century the urban birth rate had been on a much lower level than the 
rural birth rate. The death rate was, however, still much higher in the 
towns than in the nation as a whole. The towns with high mortality rates 
and natural decreases were to a very large degree localised to the valley 
of Lake Mälaren. One of these towns was Stockholm. For the towns in 
other parts of Sweden the demographic situation was quite different 
from that in Stockholm and other towns in the Malar Valley.

My second point concerns the role of factories or protoindustriali
sation. Swedish factory production was in the beginning of the 19th cen
tury to a very large degree localised to rural districts. According to the 
census material not more than 20 per cent of the factory workers lived 
in towns. That share did not change before the middle of the 1840s. At 
that time the urban share of factory workers rose markedly. Another 
group which became far more urbanised at the same time were the un
specified workers. To some extent these persons have presumably been 
engaged in the factories whose employment figures are underestimated 
in the census material. Other branches, for instance handicrafts, com
merce, shipping and services, did not like the factories and the unspeci
fied workers expand more quickly in the towns than in the countryside. 
The urban ratio for these other branches was instead either constant or 
falling.

More favourable demographic conditions and the development of 
the factory system, in my opinion, thus made the ”Urban Break
through” possible. The urban natural increases continued to improve 
after the middle of the 1850s. Not only the birth rate but also the death 
rate developed more favourably in the towns than in the rural districts. 
In the first half of the 1880s the natural increase was for the first time in 
the 19th century on the same level in the urban sector as in the rural 
sector. The towns has thus reached the autonomous point in the urban 
transition model and were no longer depending on net in-migration for 
raising the urbanisation degree.

In spite of the radically improved natural increases the net in-mi
gration meant more for urban growth than the natural increase during 
the first phase of the urban transition (1830s-1880s). The leading role 
of migration in the urban growth process was, in combination with the 
improved natural increases, of vital importance for the intensification of 
the urbanisation process. Another factor that can partially explain the



rising intensity is the factory system. Factory employment not only grew 
more rapidly in the urban sector than in the rural sector but also more 
quickly than any other of the branches within the urban economy. And 
this is also a situation which favours an intensification of urbanisation.

During the second long phase of the urban transition (1880s- 
1920/1930) both the death rate and the birth rate were falling more ra
pidly in urban districts than in rural districts. This process ended in a 
parallel development of the urban and rural natural increase which las
ted until the late 1910s. At that time the urban net birth rate declined in 
comparison to the situation in the countryside.

The great positive changes between the end and the beginning of the 
19th century are to be found in the development of the urban nativity 
and mortality rates and not in the migratory movements. The towns thus 
moved from relatively large natural decreases to large natural increases 
while the rural-to-urban migration developed in the opposite direction. 
The urban net in-migration rate was at least not higher at the end of 
the 19th century than during the first half. In fact, the natural increase 
dominated the urban growth process during the transition’s second 
phase. In a situation of naturally led urban growth the urban quotient, 
or the intensity of urbanisation, will statistically tend to fall and that hap
pened in Sweden.

The development of the urban economy can also explain the falling 
quotient. During the ”Industrial Breakthrough” at the end of the 19th 
century, the manufacturing industry was among the most expansive 
branches within the urban sector. Industrial employment, however, ex
perienced a more significant increase in the rural districts than in the 
towns and the urban industrial percentage thus decreased. Leading 
branches in the urbanisation process towards the end of the 19th century 
were instead communications and services. Both branches had lower 
employment figures but approximately the same growth rate as the 
manufacturing industry.

During the first decades of the 20th century the tertiary sector (com
merce, communication, administration, service) expanded more rapidly 
than the manufacturing sector within the urban economy. However, 
these branches had at that time lost their leading role in urbanisation. 
That position had been taken over by the more slowly expanding manu
facturing industry. There was thus no correspondence between leading 
branches in the urbanisation process and the most expansive branches 
within the urban economy during the transition’s second phase. This dis



crepancy contributed, along with the demographic development, to the 
falling intensity of urbanisation.

During the third phase of the transition process (1930s-1965/70) ur
banisation was characterised by a high and constant intensity. My demo
graphic data cover only the first half of that period while employment 
figures are available for the whole phase. The reason is that the official 
statistics give information about births, deaths and migration streams 
only for administrative units and not specifically for built-up areas. Be
fore the Second World War this discrepancy was of less importance, but 
after 1950 the situation altered as a consequence of incorporations to 
the towns of vast sparsely settled areas and a strong growth of non-ad- 
ministrative urban sites. Employment figures, on the other hand, are in 
the official statistics from 1950 and onwards delivered both for adminis
trative units and built-up areas within each commune.

A contribution to a rising intensity of urbanisation came initially 
(1930-1950) again from the excess of births over deaths. Especially the 
birth rate developed much more favourably in the towns than in the 
rural districts. The urban net in-migration grew steadily at the same 
time. The urban economy, on the other hand, did not develop in a man
ner which led to an intensification of the urbanisation process. How
ever, the economic development contributed towards bringing the in
tensity to a high level. The urbanisation process had a broad economic 
base during the third phase; expanding as well as stagnating branches 
within the urban economy thus increased their urban percentages. This 
is a situation which favours a high but not increasing intensity of the 
urbanisation process.

The third part of my investigation is focused on regional aspects and 
on local growth processes. The results indicate that the structure of the 
urban system differed considerably between various regions (counties). 
In the middle and in the south of Sweden the towns dominated the total 
urban system. In the interior of the south of Sweden, however, the ur
ban population was rather evenly distributed among towns, other ad
ministrative urban sites and non-administrative agglomerations. Most of 
the time the boroughs and the municipal districts had the highest share 
in that region. In the north of Sweden, on the other hand, the non-ad- 
ministrative urban sites have had far higher shares of the urban popu
lation than in the rest of Sweden

The urban population has to a high degree been localised to the 
middle and the south of Sweden. From the middle of the 18th century



until the 1970s one can observe a regional transformation of the urban 
population in three stages. In the first stage, which lasted between 1750 
and 1855, the urban population was transferred from the Malar Valley 
to the rest of Sweden but especially to the southern and south-western 
counties. During the second stage (1855-1920/1930) the most expansive 
towns can be found in Scania, on the West Coast and in the Mälar Val
ley. The coastal towns in eastern Sweden, on the other hand, experi
enced comparatively low growth rates at that time. Many of them had 
migration losses. The urban population was thus transferred from the 
sout-east to the south-west of Sweden while the towns in the Malar Val
ley kept an unchanged share of the urban population. After 1920/1930, 
the third stage, the most expansive urban areas have been the Mälar 
Valley outside the Stockholm region, the interior of southern Sweden 
and the far north of Sweden.

Obviously the urban growth has varied considerably between diffe
rent regions. On the other hand, I have not found any strong correlation 
between city size and urban growth. In the beginning of the 19th century 
the correlation coefficient was in fact negative which indicates that the 
smaller cities grew more quickly than the bigger ones. The same trend 
has been observed for western Europe in general.

Another aspect I have studied is the stability in the top of the urban 
system. Contrary to previous sholars I maintain that a rather high pro
portion of the 20 largest cities have changed position on the ranksize 
scale during the last 100 and 200 years, especially in respect to the pos
sibilities for such changes.

A large part of the third section is, however, devoted to the roles of 
demography and economy in local growth processes. The results show, 
among other things that net birth rates and net migration rates have had 
quite different functions according to growth differentiation. The nat
ural increase operated after the ”Urban Breakthrough” in a rather uni
form way in all types of cites irrespective of population growth rates. 
Migration, on the other hand, created expansion in certain towns but 
stagnation and retardation in other places. After the middle of the 19th 
century there has been a relatively strong correlation between net mi
gration rates and local population growth rates.

During the second transitional phase more than 20 per cent of the 
towns registered migration losses while only a few per cent had natural 
decreases. Thus, the net birth rate had a leading role in the growth pro
cess at that time. The development of the birth rate also furthered urban



growth in a quite different way than the migration rate during the first 
transitional phase, even if migration then had a leading function in 
growth generating.

The roles of individual branches in the local growth processes have 
been rather complex. A strong correlation between high population 
growth and high industrial growth at the local level cannot be identified 
until the latter half of the third transitional phase (1950-1970). During 
the ”Industrial Breakthrough” at the end of the 19th century the tertiary 
sector was as strongly correlated with high local population growth as 
the manufacturing industry. As I mentioned above, the factory system 
seems to have had important functions for the ”Urban Breakthorugh” 
during the period 1835-1855. The correlation coefficient for the relation 
at the local level between population growth and the growth of factory 
employment shows, however, very low values during the first half of the 
19th century. Thus, the branches with leading positions in the urbani
sation process have not automatically filled the same function in the 
growth process.

The strongest impact on local population growth rates seems to have 
come from ”development blocks” which consist of expanding branches 
both at the national level and in local settings. Presumably the impact 
has been especially strong when the locally expanding branches also 
have been acting on wide geographical levels.

My results in this study differ in several respects from current ideas 
about urban périodisation and the forces behind urbanisation and urban 
growth in Sweden. The ”Industrial Breakthrough” at the end of the 19th 
century is, for example, often seen as a period of intensified urbani
sation due to the industrial development and to migration from rural to 
urban areas. My study indicates that such an intensification did not take 
place; on the contrary, the intensity diminished. This study also indi
cates that earlier scholars have underestimated the role of birth and 
death rates for urbanisation as well as for urban growth. The influence 
of migration, industrialisation and transport innovations have at the 
same time often been overestimated in my opinion.

The role of communications in urban growth, for example the intro
duction of railways, seems to have been rather complicated. In some 
towns the opening of railway lines meant higher growth rates compared 
to other towns. But this was not always the case. For many towns the 
expansion periods cannot be correlated to opening of new railway lines 
or exceptionally high growth of the railway traffic.



Modern urban growth is often said to depend on the development 
of information flows and of branches needing a great deal of personal 
contact. However, the picture is also here relatively complex. Several 
towns without expansion for contact-intensive branches and with low 
values for the growth of information flows have in fact been growing 
very quickly. The opposite is, on the other hand, also true.

Further, my research delivers new information concerning the re
gional transformation of the urban population and the stability of the 
urban system. Earlier scholars have thus emphasiesed the stability of 
the urban system and the uniform regional development after 1920. My 
results put the stability into question and indicate that the regional 
transformation was as strong during the third transitional phase as dur
ing earlier phases in that process.

This research belongs to the macro and meso levels and not to the 
micro level. That restriction is, as I see it, necessary if one defines ur
banisation as a concentration of a nation’s population in urban settings. 
On the micro level it is possible to study growth processes in detail, but 
this is not the same as studying the urbanisation process nor the general 
trend in urban growth. Hopefully, this study will function as a frame
work for analysis on the micro level and also inspire further investi
gations concerning urban development in Sweden.
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